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Nº 5.539 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e dois (22) do mês de março do ano dois mil 

e dezoito (2018), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira,  Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do Conselheiro André Teixeira 

Dias por motivo de força maior. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da 

sessão ordinária do dia vinte (20) de março. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a.  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Inexistindo expediente 

a ser lido, a presidência solicitou ao Secretário-Geral a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2014/51877-2, que trata do Recurso de 

Reconsideração, interposto por Cícero Narciso da Fonseca, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira, em sessão de 06/03/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51401-9, 
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que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, em sessão de 15/03/2018, que apresentou voto acompanhando o relator pelo 

indeferimento do registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a presidência proclamou, então, que resolveu o plenário acatar, 

unanimemente, a posição do relator.  Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 

2013/53087-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento dos registros. Pausa. A matéria ficou sob 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

divergiu do relator, para deferir em caráter excepcional o registro; Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto divergente. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar a 

divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo voto de 

desempate. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50390-2, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pela denegação do registro, com aplicação da multa ao responsável extensiva à autoridade que 

autorizou a contratação sub examine e, ainda, determinações à Fasepa. A matéria ficou sob 
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discussão.  Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir em caráter excepcional o registro; Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto divergente. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no 

sentido de acompanhar a divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto divergente 

foi o vencedor pelo voto de desempate. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2014/51178-

4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Departamento de 

Trânsito do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela denegação dos registros, com aplicação da multa ao responsável extensiva à 

autoridade que autorizou a contratação sub examine e, ainda, determinações ao Detran, à Casa 

Civil da Governadoria do Estado. A matéria ficou sob discussão.  Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro, com 

recomendação ao Detran. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu da relatora, para acompanhar o parecer do MPC e 

indeferir o registro; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira acompanhou a divergência; 

Excelentíssimos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto da relatora. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51449-8, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo indeferimento dos registros, com determinação à Fasepa. A matéria ficou sob 
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discussão.  Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir em caráter excepcional o registro; Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

acompanharam o voto divergente. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no 

sentido de acompanhar a divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto divergente 

foi o vencedor pelo voto de desempate. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/50256-9, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Propaz, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Patrick Bezerra Mesquita, que 

assim manifestou-se: Retifico o parecer pela exclusão da multa regimental. A matéria ficou sob 

discussão.  Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para deferir os registros, com as recomendações a Fundação Propaz. Consultado o Plenário, 

Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu da 

relatora, para acompanhar o parecer do MPC e indeferir o registro; Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira e Odilon Inácio Teixeira acompanharam a divergência; Excelentíssimos 

Conselheiros Luís da Cunha Teixeira e a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto da relatora. Em havendo empate na votação, a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou 

voto de qualidade no sentido de acompanhar a relatora. A presidência proclamou o Resultado: 

Voto da relatora foi o vencedor pelo voto de desempate. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/51327-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo os 

dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação do registro, com 
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determinação à Seaster, sob pena de multa pelo descumprimento. A matéria ficou sob 

discussão.  Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão para indeferir o registro. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

acompanharam o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, para deferir 

em caráter excepcional o registro; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto divergente. Em havendo empate na 

votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar a divergência. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo voto de desempate. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2017/53859-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo os 

dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação dos registros, com 

determinação à Fasepa, sob pena de multa pelo descumprimento. A matéria ficou sob discussão.  

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para 

indeferir os registros. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

divergiu do relator, para deferir em caráter excepcional o registro; Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira acompanhou o relator; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto divergente. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar a 

divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto divergente foi o vencedor pelo voto de 

desempate. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51557-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Geraldo de Sousa Faro, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os dispositivos legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 
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parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. A matéria ficou sob discussão.  

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para 

deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Neste momento, a Presidência registrou a presença nas galerias do 

Plenário dos alunos do Curso de Direito da Unama. Imediatamente, deu-se o anúncio do 

Processo nº 2007/54312-4, que trata do Ato de Pensão em favor de Onélia Rocha Rabello, 

Procuradora Silaine Karine Vendramin, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, onde, considerando o 

princípio da segurança jurídica; a vigência e o registro do ato de aposentadoria perante esse 

Tribunal há quase 30 anos (17/11/1989); a percepção da pensão há mais de 14 anos e a boa-fé 

da interessada, sugere em caráter excepcional o registro, com recomendação ao TJE/PA, 

notadamente ao órgão central de controle interno e por fim, caso não seja esse o entendimento 

dessa Corte de Controle, que seja oportunizado o contraditório à beneficiária, conforme 

jurisprudência do STF; a matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Incontinenti, foi 

chamado à ordem da pauta o Processo nº 2016/51266-4, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 

Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela denegação do registro, devendo ser determinada a imediata cessação de todo e 

qualquer pagamento em curso oriundo do respectivo contrato, adotando-se as medidas cabíveis 

para a rescisão do mesmos e entende ainda, que o Gestor Público que autorizou a contratação 

considerada irregular, no caso, o Chefe da Casa Civil, Sr. José Megale, deve ser 

responsabilizado a devolução aos Cofres Públicos e que faça a Inspeção Extraordinária para 

apuração dos valores despendidos além da multa regimental e determinações à Segupds, à Casa 
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Civil e por fim promover o encaminhamento de cópia dos elementos comprobatórios ao 

Ministério Público do Estado do Pará, bem como nos termos da Recomendação nº 02/2016 

emitida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Contas. A matéria ficou sob 

discussão.  Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para deferir o registro, com recomendação à Segds/Segup. Consultado o Plenário, este se 

manifestou nos termos a seguir: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Divirjo da relatora, para acompanhar o parecer do MPC e indeferir o 

registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira: Acompanho 

a divergência; Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: 

Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto da relatora. Em havendo empate na votação, a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de 

qualidade no sentido de acompanhar a relatora, proclamou em seguida o resultado, que resolveu 

o plenário acatar o voto da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50761-5, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil do Estado do 

Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os dispositivos legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela denegação do registro, e acaso o contrato tenha sido prorrogado, seja determinado 

ao responsável para que faça cessar todos os pagamentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de responsabilidade solidária em caso de omissão e, ainda, determinações à Polícia Civil do 

Estado do Pará e à Sead. A matéria ficou sob discussão.  Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, 

este se manifestou nos termos a seguir: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Divirjo da relatora, para acompanhar o parecer do MPC e indeferir o 

registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira: Acompanho 

a divergência; Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: 

Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto da relatora. Em havendo empate na votação, a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de 

qualidade no sentido de acompanhar a relatora, proclamou em seguida o resultado, que resolveu 

o plenário acatar o voto da relatora. Esgotada a pauta de julgamentos, a presidência manifestou-

se, quanto à matéria administrativa, nos termos a seguir: Submeto à apreciação dos senhores 

Conselheiros a solicitação de arquivamento e baixa no sistema desta Corte de Contas do 

processo número 2012/50762-9 com a devolução dos documentos aos órgãos competentes, 

tendo em vista a sua instauração indevida, uma vez que os recursos utilizados no convênio a 

que se referem as contas serem de origem federal, decorrentes do programa federal ProJovem. 

Não sendo, portanto, sua apreciação de competência desta Corte de Contas, razão pela qual a 

SECEX e o douto Ministério Público de Contas em seus respectivos pareceres assim 

confirmaram e, em seguida, o Ilustre Conselheiro Substituto, Doutor Edvaldo Fernandes de 

Souza propôs o seu arquivamento pelos exatos motivos expostos. Consultado o Plenário, este 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.987, 

desta data. Em continuidade, a Presidência continuou com a palavra: Nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, informo a Vossas 

Excelências e ao douto Ministério Público de Contas com fins de distribuição, que será 

encaminhado aos e-mails corporativos de todos, proposta de resolução da lavra de Secretaria 

de Controle Externo desta Corte de Contas para adoção de procedimentos de análise 

simplificada e de extinção de processos referentes a atos de admissão de pessoal e de 

concessão de aposentadoria, reforma e pensão previdenciária. A matéria ficará para ser 

deliberada em reunião posterior. Todo ser humano é de um valor inestimável e o 

desenvolvimento social só é possível se pensando em forma coletiva, somente a consciência 

dessas premissas justifica a existência de tantas pessoas imbuídas em uma causa, cujo o 

objetivo é o bem do próximo. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, é um 

exemplo disso. Em 2009, fundada a APAE Marituba, na condição de associação civil de 

caráter assistencial, educacional, a instituição tem como objetivo promover a saúde, esporte e 

lazer, defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, a fim de garantir 

cidadania a deficientes com mais de dois anos de idade. Para que as atividades 

psicopedagógicas, terapêuticas e socioeducativas sejam uma constante na vida de tantos 
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cidadãos que fazem parte da APAE é fundamental o apoio da sociedade, e é justamente esse 

apoio que a APAE hoje está nessa Corte de Contas, e vem buscar de todos nós este apoio. 

Todos sabemos que manter uma instituição sem fins lucrativos e de caráter assistencialista 

requer trabalho e recurso, muitas mãos já se uniram para realizar esse trabalho, mas é 

necessário também recursos. Somente com a fusão destes é que a APAE poderá continuar a 

contribuir com a inserção social das pessoas com deficiência, dando-lhes maior capacitação e 

assim garantindo a essas pessoas, maior possibilidade de desenvolvimento. Assim, a APAE está 

aqui nesta Corte de Contas, inclusive esta presidência gostaria de apresentar para este douto 

plenário a senhora Gleuba Irlanda Pereira Meneses, presidente da APAE de Marituba e o 

jovem André Bastos, coordenador de autogestão e autodefensoria. Hoje, o Tribunal de Contas 

recebe essa organização em seu auditório Ministro Elmiro Nogueira, para apresentação de 

música, de feiras de talento, de diversas atividades que eles produzem. E antes de iniciarmos 

essa sessão, nos foi solicitado a palavra, eu gostaria de pedir a esse douto plenário que nós 

façamos essa oportunidade em homenagem ontem festejado o Dia Internacional da Pessoa com 

Síndrome de Down, que hoje está aqui participando conosco a partir das nove e ficará até ás 

doze no auditório. E nos solicitou para que este jovem, André Bastos possa lançar o convite e 

falar um pouquinho dessa instituição, então ao plenário, a todos que nos ouve, nós gostaríamos 

de conceder a palavra ao André Bastos. Manifestação do Senhor André Bastos: Bom dia, meu 

nome é André Bastos, moro aqui em Belém e venho aqui representar a APAE Marituba como 

coordenador de autogestão e defensoria. Queria agradecer vocês por estar aqui presente, eu e 

a presidente Gleuba Irlanda Machado dos Santos. A questão da inclusão social de síndrome de 

down, a síndrome de down é importante para todos os órgãos públicos, ditas normais, não têm 

cota nem número de pessoas com síndrome de down. Eu queria, por eles, que se colocassem 

algumas pessoas com síndrome de down a trabalhar nesse órgão e outras entidades. Convido a 

todos a subir ao auditório para o evento. Muito obrigado a todos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem 

André, parabéns a você que ontem, o mundo inteiro teve a oportunidade de dedicar um dia a 

pessoas como você. Agora passo a palavra à presidente. Manifestação da Senhora Gleuba 

Irlanda Moreira Meneses: Bom dia a todos, cumprimento a todos os Conselheiros, à Presidente 

em nome da nossa Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marituba, nós temos a 
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honra de estar aqui com vocês hoje, apresentando a nossa feira de talentos da APAE de 

Marituba. Onde nós temos uma banda composta por pessoas com deficiência intelectual e 

múltipla, eles são famosos e já ganharam um troféu no Festival Regional Nossa Arte em São 

Luís do Maranhã e nós temos aqui o André Bastos como nosso coordenador de autogestão e 

autodefensoria, onde a gente defende os direitos das pessoas com deficiência do nosso 

município de Marituba. E desde já nós agradecemos de coração a oportunidade que o nosso 

anjo amigo, André Dias, o nosso Conselheiro vice-presidente abriu as portas e conscientizou, 

que nós precisamos divulgar. Nós estamos com uma campanha na nossa APAE de Marituba e 

eu gostaria muito que vocês fossem lá no auditório e presenciassem um pouquinho do que os 

nossos guerreiros sabem fazer. Muito obrigada desde já, desejo um bom dia a todos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, bom dia à Vossa Excelência; bom dia Doutor Patrick, seja sempre bem-vindo 

colega de trabalho, irmão; presidente decano Conselheiro Nelson Chaves; presidente 

Conselheiro Luís Cunha; nosso Conselheiro corregedor Odilon; nossa Conselheira ouvidora 

Rosa Egídia; os colegas nossos de bancada que trabalham conosco, Conselheiros Substitutos 

Julival; Milene; Daniel e Edvaldo; a secretaria do Tribunal, registro; Tuffi, estava aqui o 

Jorge e a Cláudia também; nossos colegas aqui de trabalho do plenário. Quero, Presidente, 

cumprimentar os estudantes que estão aqui nos visitando no plenário na data de hoje, do curso 

de Direito noturno, não é isso? Tem que ficar atento que Direito não dorme, é de manhã, de 

tarde e de noite. Sejam bem-vindas Camila Pinheiro de Oliveira Souza e a Fernanda Lúcia 

Rodrigues de Miranda, o Tribunal de Contas tem a sua competência constitucional e entre uma 

das atribuições do Tribunal, é exatamente buscar a aproximação com a sociedade, divulgar, 

orientar, principalmente com referência à nossa competência constitucional. Então é muito 

importante a presença de vocês aqui. Esses dias nós temos recebido vários alunos de outras 

universidades, até da UNAMA e sempre temos aqui, inclusive alunos do segundo grau também. 

O Conselheiro Nelson Chaves que está aqui atrás comigo, é o decano aqui, ele tem um projeto 

que é o TCE Cidadão e vai às escolas conversar com os jovens estudantes. E tem o TCE 

Cidadão Universitário, que vai conversar com os futuros profissionais de diversas áreas, 

direto, contabilidade, administração. Então eu queria cumprimentar vocês e com toda a 

humildade nos colocar à disposição no que puder contribuir, não só em meu nome, mas tenho 
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certeza que todos os Conselheiros recebem vocês de braços abertos, sejam bem-vindos. 

Presidente, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela palavra, pelo gesto, pela atitude de 

tomar providência de conversar um pouco sobre essa questão que o André Bastos veio aqui 

falar. Ele é servidor da Assembleia Legislativa, eu o conheço há algum tempo e afilhado do 

Conselheiro André Dias, e eu o vi realmente com o Conselheiro André ajudando e depois ele 

ficou com outros deputados, hoje ele está trabalhando com o deputado Hildegardo, não é isso? 

Está lá trabalhando e já tem alguns anos que está lá, quantos anos? 21 anos que ele trabalha 

lá, vai se aposentar? Já está quase? Então seja bem-vindo também André, todo o grupo, a 

equipe e receba também com muita humildade, mas com todo o carinho, de coração o nosso 

abraço, e nos colocamos à disposição no que for possível, E eu quero dizer que o Nelson e o 

Luís já falaram aqui para mim que a proposta que o André fez aqui nós já vamos pensar para 

começar a botar em atividade essa possibilidade, que ele fez essa reivindicação. O exemplo é o 

próprio André, que já está há 21 anos na Assembleia trabalhando e recebendo os elogios dos 

deputados e tudo mais. Presidente, feitas essas considerações, eu queria rapidamente dizer que 

nós fizemos um protocolo, protocolamos hoje na presidência e eu já conversei com todos os 

Conselheiros e na verdade eu só fiz assinar, mas os Conselheiros Nelson Chaves, Luís Cunha, 

Rosa Egídia, Lourdes Lima, nossa Presidente e unânime, todos consideraram justíssima 

homenagem à Vossa Excelência. Então nesse dia Presidente, nós protocolamos hoje, é com 

grande satisfação que eu venho ao plenário anunciar a propor, já fiz agora baseado na nova 

resolução que teve como Relator o Conselheiro Julival, e fizemos o protocolo para que fosse 

feita toda a tramitação devida, com o objetivo de propor a medalha Serzedelo Correia à 

ilustríssima personalidade do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. E eu levo em consideração o 

artigo 1º da Resolução 3.799 de 09/10/1970, que descreve, Conselheiro Odilon, e demais 

colegas, o seguinte: “fica instruída a medalha Serzedelo Correia a ser conferida a pessoas de 

comprovada idoneidade moral, reconhecido merecimento aferido a este pela prática de atos, 

serviços relevantes em favor do Tribunal de Contas do Estado do Pará e/ou ao próprio estado 

do Pará”, não só ao Tribunal, ao estado do Pará. Isso combinado com o artigo 5º, letra “a”, 

§2º da supracitada Resolução, com as devidas alterações processadas pela Resolução 18.942 

de 28 de agosto de 2007. Faço isto, obviamente, como todos os Conselheiros já falaram 

quando conversei com eles, da merecida homenagem que vamos tentar fazer, vamos fazer à 
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Vossa Excelência porque o Conselheiro Odilon possui esse currículo relevante, essa merecida 

homenagem. Ele é natural de Santa Catarina e, obviamente, já é cidadão paraense, quando 

recebeu título honorífico de cidadão do Pará. E não tinha como, Conselheiro Odilon, ficar 

aqui lendo todos os pontos itens importantes do currículo de Vossa Excelência, fiz um breve 

resumo. Vossa Excelência é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

especialista em auditoria pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e em direito 

material e processo civil pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, e em direito 

público e prática jurídica pela Universidade de Blumenau, mestre em gestão pública pela 

Universidade Federal do Pará. E ele foi, senhora Presidente, colegas Conselheiros, auditor 

fiscal do controle externo de Santa Catarina e auditor interno da Secretaria da Fazenda em 

Santa Catarina. O Conselheiro Odilon – hoje Conselheiro – foi empossado no cargo de 

Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará – Julival, observe a data – em 

28 de agosto de 2012, tem alguma coisa nessa data. E finalmente no cargo de Conselheiro do 

Tribunal de Contas Estado do Pará no dia 1º de dezembro de 2014 e ele foi indicado na vaga 

que pertence aos Conselheiros Substitutos, que é uma determinação constitucional, foi feito 

todo o devido processo, encaminhando uma lista tríplice ao governador do estado e 

obviamente foi à Assembleia Legislativa, participou da arguição pública, respondeu a todas as 

perguntas do Poder Legislativo Estadual e cumpriu todo o processo, aí sim foi selecionado 

pelo governador para ser nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, na 

vaga auditores, Conselheiros Substitutos. O Conselheiro Odilon, nosso colega com muita 

alegria e honra, foi o primeiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará exercendo 

com elevada competência a direção da ouvidoria. E desde a sua implementação, tem se 

despontado como valioso instrumento de diálogo direto com a sociedade e a Corte de Contas. 

Atualmente o nosso colega Odilon está à frente da corregedoria do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará e já mostrando há pouco tempo na corregedoria, os relevantes serviços, 

principalmente no que se refere a buscar a recuperação, zerar o julgamento dos processos 

antigos do Tribunal de Contas que já estamos bem perto de alcançar a primeira etapa, ou seja, 

um trabalho muito importante que vem fazendo, não só em prol do Tribunal de Contas do 

Estado que já cumpriu a resolução, mas também ao estado do Pará. Então Conselheiro Odilon, 
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como meus colegas, tem feito grandes contribuições, é um paraense, já recebeu título de 

cidadão do Pará, reconhecido pela Assembleia Legislativa. E enfim, acho que há muito tempo 

já merecia receber esta comenda, então faço essa proposição senhora Presidente, fiz o 

protocolo, encaminhei à Vossa Excelência cumprindo a nova resolução e tenho certeza que, 

como já conversei com todos os colegas, vamos fazer essa homenagem ao eminente 

Conselheiro Odilon Teixeira. Presidente, feitas essas considerações eu agradeço a 

oportunidade de mais uma vez ter falado nessa sessão de hoje, devolvo a palavra à Vossa 

Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Obrigada, Conselheiro Cipriano. Todos os procedimentos necessários para 

o encaminhamento de sua proposta certamente estarão em uma proposta de bom grado para 

todo o Tribunal, todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Ministério Público. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

Presidente, eu queria começar cumprimentando as nossas universitárias da UNAMA, que dão 

a honra da presença nessa sessão, sejam bem-vindas e voltem sempre. Cumprimentar também 

a nossa presidente a APAE Marituba e do nosso amigo André, afilhado e xará. E quero dizer 

que é uma alegria, uma satisfação, a democracia só será completa quando houver o respeito às 

minorias e o Brasil precisa cada vez mais buscar esse caminho. Aqui mesmo no Tribunal há 

uma proposta que se aproveite, se não puder no corpo funcional da própria Casa, mas até em 

empresa terceirizada, oportunidade aos deficientes físicos, no sentido de darmos a nossa 

contribuição cidadã para aqueles que precisam do respeito, não do favor, mas precisam do 

respeito da sociedade. De maneira também que já deixo aqui Presidente, a sugestão que tenho 

certeza, seria apoiada pelos nobres colegas, inclusive pelo Ministério Público de Contas, para 

que se possa estudar também para àquelas pessoas que são oriundas da APAE e possam 

merecer uma chance, uma oportunidade no mercado de trabalho e dizendo para o André que 

ele já estava há cinco mandatos, 20 anos, está no início do sexto mandato. Depois eu queria me 

associar ao Conselheiro Cipriano pela justa lembrança que merece a assinatura de todos nós, 

mas eu queria Conselheiro Odilon, me associar à manifestação procedente, correta do 

Conselheiro Cipriano. Ela merecerá, logicamente, como já mereceu a aprovação de todos nós, 

uma honra para esta Casa e para o estado do Pará, que Vossa Excelência tenha vindo para o 

Tribunal, para o nosso estado, já é um cidadão, ajuda a construir esse Pará melhor que nós 
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tantos queremos e também não vou fazer nenhum comentário a respeito do vasto currículo de 

Vossa Excelência porque seria redundante. Quero apenas dizer que muitos currículos, as vezes 

são fictícios, são meras figurações, é como o caso das medalhas que eu digo aqui, o importante 

não é a gente receber a medalha, o importante é merecer receber a medalha e Vossa 

Excelência faz com toda a justiça, não só porque é Conselheiro deste Tribunal, mas 

certamente, independente da função que Vossa Excelência desempenhasse, seus méritos 

pessoais estão sobejamente reconhecidos por todos nós, pela sociedade paraense. E eu queria 

me alegrar em ter tido a concordância do Cipriano também, como os outros todos, em 

subscrever o título de Vossa Excelência com a condecoração maior desta Casa, que é a 

medalha Serzedelo Correia. E rapidamente aqui, então quero parabenizar antecipadamente 

Vossa Excelência, sei que a gente quando recebe alguma coisa que nos honra, enche de 

alegria, sei que o coração de Vossa Excelência, da sua família se encherão de alegria com esse 

reconhecimento dos seus companheiros e desta instituição tão importante no nosso país. Aqui 

rapidamente, en passant, como diriam os franceses, dizendo ao Conselheiro Cipriano e sem 

nenhum bairrismo que se luta aqui e ele tem falado tanto nessa Lei Kandir e sem nenhum 

desmerecimento, como é importante o estado do Pará, graças a Deus. Ontem, por um simples 

problema na usina de Belo Monte, a interrupção de energia para o Brasil ficou alterada em 

22,5%, quase um quarto da energia, sem contar Tucuruí, de maneira que eu não vou 

aprofundar esse debate, não é o momento aqui, mas para mostrar o quanto essa bandeira 

desfraldada por toda a sociedade paraense, por essa Casa, nós precisamos de fato que esse 

país nos recompense. É muito honroso para o Estado do Pará e a nossa população, a nossa 

sociedade fica feliz, honrada de contribuir para o desenvolvimento desse país, em todos os 

sentidos. E é justo que a gente reivindique, que a gente reclame aquilo que nos é devido, sem 

que tire nada de qualquer unidade da Federação. Apenas queria fazer esse registro, para 

mostrar o quanto é importante essa luta que as vezes alguns não alcançam a dimensão e a 

profundidade. E veja que por um momento, 12 estados ficaram absolutamente sem energia. De 

maneira que eu queria também incentivar a nossa posição nessa luta, mais uma vez 

parabenizar o Conselheiro Odilon e já estamos, logicamente, ansiosos para que o Ilustre 

Relator da matéria não a engavete, que eu tenho certeza que não vai e que rapidamente a gente 

possa – em breve – vê-lo com a justa medalha do Serzedelo Correia. Parabéns ao Ilustre 
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propositor e logicamente, parabéns ao homenageado. Só uma correção aqui, sempre bom de 

sentar com o ex não é, eu já disse para ele que eu não ofereço para o Cipriano e nem para o 

Luís a minha cadeira porque essa é a cadeira saideira, eu ocupo a cadeira saideira, a última 

aqui é o primeiro que sai, mas a gente sempre observa aqui e me corrige, então na realidade 

ainda não há um Relator. Mas o Relator que seja, tenho certeza que vai acelerar. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só para 

esclarecer um pouquinho, porque o Conselheiro Cipriano falou em Relator, o Doutor Julival 

foi o Relator da resolução que instituiu as últimas medalhas aqui. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu desejo 

cumprimentar as estudantes de direito da Universidade da Amazônia, bem-vindas, é muito 

importante essa interação com o mundo acadêmico e o Tribunal tem festejado muito os eventos 

em que procura essa aproximação com o mundo acadêmico, e para vocês duas que estão aqui 

representando os estudantes universitários, um dos nossos trabalhos aqui, de fortalecimento do 

controle social se chama TCE Cidadão Universitário. Isso faz com a gente possa, daqui para a 

frente, oficialmente, dialogar com o mundo acadêmico e a gente tem feito isso em todo o estado 

do Pará, para que o cidadão e, principalmente, na condição de estudante universitário, saiba 

realmente o que fazemos aqui. Aqui é uma Tribunal de Contas, um dos 33 que existe no Brasil, 

exercemos o controle externo em benefício da sociedade, fiscalizamos o dinheiro público. Hoje 

foi uma sessão para nós considerada simples, é muito bom quando tem debate, quando vem 

aqui um advogado ou um contador, um responsável por uma determinada prestação de contas 

e se manifesta da tribuna, isso é muito bom para um estudante que vem em busca desse 

conhecimento. Hoje, infelizmente não teve nenhum caso de um processo que tivesse aqui a 

parte se manifestando como defesa, mas bem-vindos e eu espero que vocês tenham 

oportunidade de retornar aqui, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do controle 

externo brasileiro e aqui no Pará exercemos TCE e TCM, porque no caso do TCM – 

importante para enriquecer o conhecimento de vocês, existem três Tribunais de Contas dos 

Municípios no Brasil. TCM do Pará, TCM da Bahia e o TCM de Goiás e em dois municípios do 

Brasil somente dois, Rio de Janeiro e São Paulo existe um Tribunal somente para aquele 

município, que é o TCM do Rio, TCM de São Paulo. Mas muito importante a presença de 

vocês, isso nos enche de esperança, saber que essa nova geração está procurando se inteirar 
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mais das coisas, da política, da administração pública para exercer melhor a sua cidadania, 

por isso eu quero cumprimentá-las. E também o André Bastos, eu o conheço da Assembleia 

Legislativa, ele é afilhado aqui do Conselheiro André Dias, infelizmente não está aqui para 

recepcioná-lo. Esse menino é um símbolo, eu digo menino porque é o termo carinhoso de tratá-

lo, ele já é bastante maduro na idade. E coincidentemente, nessa semana se debateu isso no 

Brasil, vocês são realmente pessoas especiais, são especiais, eu ainda não vi nenhum, nem 

homem e nem mulher, com síndrome de down, triste, ainda não vi. Eles têm uma alegria fora 

do comum e demonstram o amor como ninguém, são pessoas maravilhosas, é por isso que são 

tão especiais. E eu já ouvi um depoimento de um pai sobre o seu filho que é especial, ele disse: 

“esse meu filho me recompensa tanto todos os dias, porque o abraço dele é diferente, eu dou 

muito pouco para ele porque ele me dá muito, é uma retribuição muito grande que ele me dá 

diariamente porque ele é muito amoroso”. E o pai falava que chegava em casa tenso da sua 

labuta diária e aquela tensão acabava na hora que ele recebia o abraço do filho dele, que tem 

o nome de Thiago, que eu conheço e que tem síndrome de down. Um menino inteligente, 

conseguiu estudar, conseguiu concluir o ensino médio, uma pessoa normal, saudável, que pode 

trabalhar normalmente, como é o caso do André. O André, na Assembleia Legislativa todo 

mundo gosta desse menino, ele é respeitador, dedicado, chega cedo e eu quero homenagear a 

todos do Brasil e do mundo na sua pessoa, André. Você é um cidadão brasileiro especial e 

merece o meu respeito. Obrigado. E por fim, senhora Presidente, o Conselheiro Cipriano 

Sabino muito feliz na apresentação aqui desta proposição, em homenagem ao Conselheiro 

Odilon Teixeira. Faltava ele ainda porque a Conselheira Rosa Egídia já recebeu a medalha 

enquanto estava procuradora do Ministério Público de Contas, que eu espero que seja o 

caminho para todos os procuradores do MPC, para os nossos Conselheiros Substitutos. E foi 

até bom, Conselheiro Odilon vai completar quatro anos como Conselheiro, é isso Odilon? 

Como Conselheiro? Quatro, e o seu tempo no Tribunal vai completar o que? Oito, é isso? Seis 

anos. Isto é, ele teve que passar seis anos para merecer essa medalha, então não está sendo 

dada à Vossa Excelência gratuitamente, é um reconhecimento que a Casa faz a sua história 

aqui, como vai ser para qualquer um outro dos nossos colegas substitutos e procuradores. Eu 

quando Presidente, Doutor Jorge e Doutor Tuffi, eu conversei com algumas pessoas e senti que 

faltava algo mais para essa medalha. Eu acho que o nosso papel aqui é sempre acrescentar e 
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aí que eu pedi a ajuda desse jovem brilhante, estudioso, Julival. Disse: “Doutor Julival, ajude-

me a melhorar tanto a parte da resolução, tendo um critério não mais rigoroso, mais um 

critério para se dar essa medalha. Que a indicação seja avaliada, que tenha um processo, que 

tenha votado e aprovado pelo plenário”, e junto com ele e com a Dione que está aqui, Silvia 

também, vamos pensar e melhorar o tipo da medalha, não é o nome, o tipo, o formato dela, da 

medalha do diploma. E acrescentamos com o colar presidencial, que agora senhora 

Presidente, vai ser a primeira pessoa a colocar esse colar, nós não temos esse colar. Olha aqui 

a medalha. E quem vai inaugurar também essa medalha nova, vai ser o Conselheiro Odilon 

Teixeira, a nova formatação da medalha. E a gente tem muito orgulho disso. Se não me falha a 

memória, Doutor Patrick, somente dois governadores no estado do Pará receberam essa 

medalha, somente dois do que eu tenho conhecimento, por quê? Porque ela não é dada 

gratuitamente nem para governador. Então hoje Conselheiro Odilon, o Conselheiro Cipriano 

surpreende a todos nós, apesar de ele ter conversado comigo isso antes e creio que conversou 

com os outros, ele foi muito habilidoso em dizer que estava pensando isso, e justo. Chegou o 

seu momento de merecer esta medalha que leva o nome, e importante isso para as jovens 

estudantes, de uma pessoa que é símbolo do controle externo brasileiro, Serzedelo Correia, 

nosso paraense. E aqui quando vocês duas saírem, aqui para direita saindo do plenário, vocês 

vão pisar em um chão que tem os restos mortais desse homem. E logo mais na frente, se vocês 

tiverem um tempinho, tem o memorial dele, Serzedelo Correia, esse brasileiro diferenciado, 

inteligentíssimo que chegou a impressionar o Imperador, o Rei e é ele que dá o nome para essa 

maior honraria que temos na nossa instituição, que é a medalha Serzedelo Correia. E hoje nós 

escolhemos um colega nosso que cresce a cada momento na instituição com o seu trabalho, 

com a sua inteligência, com a sua dedicação. É um Conselheiro dedicado e por isso que eu 

digo, ele é merecedor desta homenagem, Conselheiro Odilon Teixeira, Veio na hora certa e se 

Deus quiser nós vamos ter essa oportunidade de, solenemente, entregar essa condecoração. Eu 

já fico feliz de saber que a Presidente Lourdes Lima deu prosseguimento a esse trabalho 

iniciado na nossa gestão, com o Conselheiro Julival e a Presidente Lourdes Lima concluiu o 

trabalho e hoje nós temos uma nova resolução e, certamente, na próxima solenidade que 

tivermos, nós vamos entregar já nova medalha, o seu novo formato, mais bonita certamente. 

Assim como eu quero ver, senhora Presidente, o colar que a senhora vai usar aqui como 
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símbolo maior, que é uma novidade. Tem a foto do colar, Jorge? Olha aí, colar do Presidente. 

Vossa Excelência vai ser a primeira pessoa a colocar este colar, fico muito feliz. É um 

momento importante que a instituição para fazer essa homenagem e esse reconhecimento, eu 

fico muito feliz e então estou de acordo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, também gostaria de cumprimentar o 

Conselheiro Cipriano Sabino pela feliz ideia em homenagear o nosso colega, Doutor Odilon 

Teixeira com a medalha Serzedelo Correia, que já demonstrou nesta Corte, desde o início, que 

é merecedor desta comenda. Portanto, eu parabenizo tanto o propositor, aos colegas que todos 

concordaram, e ao Doutor Odilon. Compartilho de todas as palavras que já foram ditas aqui 

em reconhecimento à sua competência e a contribuição que ele dá à nossa Corte. Parabéns, 

Doutor Odilon. Portanto, eu estou de acordo. E aproveito também este momento para registrar 

a alegria que tenho ao ver o Tribunal de Contas recebendo, abrigando esta programação da 

APAE de Marituba, iremos sim presenciá-la, é muito importante. E na pessoa do André Bastos 

eu registro aqui a minha homenagem aos portadores de síndrome de down. Presidente, ontem 

eu recebi várias mensagens na internet e uma delas me chamou especialmente a atenção 

porque tem uma figura de uma linda menina portadora da síndrome e diz assim: “eu não sou 

diferente, eu faço a diferença”. De fato, eles fazem a diferença nesse nosso mundo tão 

contaminado com tantas mazelas, tanto desamor, tanta injustiça, tanta discriminação. Eles 

fazem sim a diferença, justamente porque como disse o Doutor Luís Cunha, eles têm tanto 

amor para oferecer, eu acho que vem naquele cromossomo a mais que eles têm em relação a 

todos nós, é esse amor, essa pureza que nos ensina todo dia a querer sermos melhores, assim 

como eles são. Parabéns André, muito bonitas as suas palavras e é isso Presidente, é o que eu 

tinha para registrar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público 

de Contas Patrick Bezerra Mesquita: Presidente, não podia deixar de falar hoje, me associar, 

de certa forma, a tudo que já foi dito de forma tão contundente por todos que me antecederam. 

E acho que muito nos honra a presença da APAE aqui hoje, eu já tive a felicidade de 

frequentar algumas vezes a APAE de Belém, presidente Doutor Emanoel Ó de Almeida, irmão 

de um grande amigo meu, Mauro Ó de Almeida, que trabalhou comigo na AGU e o trabalho 

que se faz na APAE é digno dos maiores encômios mesmo. Parabéns à APAE, muito nos honra 

a presença do André, da Gleuba. Já convoquei o pessoal do MPC a participar da reunião que 
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está tendo, Conselheiros Nelson, Rosa, Luís, Cipriano foram muito felizes ao tocar nesse 

assunto. Também registrar Conselheiro Nelson, que ontem eu acompanhei muito de perto o 

problema do apagão no Brasil porque atingiu especialmente o Ceará e todos já sabiam que 

tinham alguma origem aqui porque o Brasil sabe que depende da nossa energia. Realmente o 

estado precisa ser não apenas remunerado, mas prestigiado por isso. E no mais, sobre a 

indicação da medalha ao Conselheiro Odilon, por coincidência ou sincronicidade eu estava 

aqui na sessão quando foi aprovada a medalha e naquela oportunidade eu disse que era, 

talvez, uma das mais bonitas que eu já vi, se não for a mais. E a beleza da medalha 

corresponde ao mérito do agraciado, Conselheiro Odilon. Muito me honra trabalhar com 

Vossa Excelência, dividir a sessão, sua firmeza, sua seriedade e sua cortesia, quem olha para 

você não imagina que você é tão emotivo, mas é, não sei como é que você não está chorando 

ainda, mas acho que quando começar a falar vai acontecer, não é? E muito nos honra. Ontem 

todos nós fomos testemunhas daquele imbróglio no Supremo Tribunal Federal, Conselheiro 

Nelson fez até uma brincadeira sobre isso e o que foi dito ao Ministro Gilmar a gente pode 

dizer invertido à Vossa Excelência, é um grande prazer conviver com Vossa Excelência. É 

muito prazeroso dividir o cotidiano com Vossa Excelência e estou ansioso já, para aprovação e 

marcação da data dessa homenagem. E como disse também os que me antecederam, o nome da 

medalha já é por si só uma grande homenagem, talvez um dos grandes brasileiros, um dos 

grandes paraenses, quase mártir do controle externo brasileiro e eu divido com Vossa 

Excelência, Conselheiro Odilon, aquela inquietação de sermos cada vez melhor. Acho que 

estamos melhorando muito, mas ainda precisamos melhorar mais, acho que todos temos essa 

consciência e estamos trabalhando para o agigantamento do controle externo do Tribunal, do 

Ministério Público de Contas e conte conosco. Muito obrigado, não vou nem te dar parabéns, 

vou agradecer mesmo. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhora Presidente; bom dia Doutor Patrick, 

representando o Ministério Público; senhores Conselheiros; todos presentes; todos que nos 

ouvem e que nos assistem; um bom dia especial aos acadêmicos de direito que estão assistindo 

à nossa sessão e também ao André, que veio aqui nesse dia especial trazer e refletir o exemplo 

de superação que ele é no dia-a-dia. Realmente, o dia de ontem que reflete os portadores de 

necessidades especiais no caso da síndrome de down, nos traz uma reflexão penso eu, que cada 
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um de nós é especial em nossas diferenças, então a gente tem que sempre refletir nesse 

sentido e nunca desconsiderar o potencial que cada ser humano tem, em se superar, em ser 

cada vez melhor e eu penso que tendo o André como exemplo e a atuação dele junto à 

Alepa e o trabalho que ele tem desenvolvido, isso acaba sendo uma inspiração para muitos, 

que as vezes vivendo em situações de extinção ou mesmo dentro de um contexto de minoria, 

possam enxergar nele o potencial e a capacidade de se desenvolver não só enquanto ser 

humano, mas enquanto cidadão, enquanto membro de uma sociedade, que deve cada dia 

mais aceitar as diferenças e enxergar as diferenças como algo natural a qualquer ser 

humano. Então eu penso que cada um de nós é especial em nossas diferenças, e as 

diferenças devem ser unir para tornar o nosso mundo cada vez melhor, eu penso que 

somente dessa forma que nós teremos um mundo realmente cada vez melhor. Em relação à 

Vossa Excelência Conselheiro Odilon, eu quero dizer aqui que a proposta do Conselheiro 

Cipriano é muito bem-vinda e na verdade, não deixa de ser para nós uma certa homenagem 

também, porque eu penso que desde quando Vossa Excelência assumiu o cargo de 

Conselheiro Substituto e logo após, quando tomou posse no cargo de Conselheiro, tem 

atuado de forma muito coerente, muito condizente com os valores que prega, seriedade de 

profissionalismo, de realmente defender uma questão e um viés republicano na aplicação 

dos recursos públicos. Então eu acho que Vossa Excelência realmente é um exemplo, é uma 

inspiração para todos nós, é um motivo e uma fonte de orgulho para nós também, porque 

em muitas ocasiões, em muitos momentos nos recorremos à sabedoria e à ponderação, 

serenidade de Vossa Excelência para solucionar os mais diversos conflitos, porque temos 

sempre em mente que está no seu propósito e na sua própria essência de ser, a ponderação 

e sempre o caminho mais equilibrado, para que haja realmente uma evolução e um 

fortalecimento, um aprimoramento do controle externo como um todo, não só paraense mas 

a nível nacional. Então eu acho que Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano foi muito 

sábio e muito sensato ao propor essa medalha, que traz como essencial uma figura tão 

importante quanto Serzedelo Correia, que é na verdade o grande patrono da instalação dos 

Tribunais de Contas, era uma pessoa não só que instigou a instalação, mas que carregava 

em si, eu acho que no seu próprio DNA, exemplos de valores morais, de seriedade para 
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implementação do sistema que é necessário na nossa atuação. Então a firmeza com que ele 

defendeu os Tribunais de Contas e o controle externo, eu acho que isso deve ser sempre 

fonte de inspiração para que a gente possa continuar lutando, mesmo quando as vezes 

surgem divergências, distinções ou formas diferentes de agir. Mas para que a gente nunca 

desista realmente de lutar em prol daquilo que a gente acredita, que eu penso que todos 

nós queremos um fim comum, que é realmente que o controle externo atue em prol da 

sociedade paraense, em prol da sociedade como um todo, permitindo que as políticas 

públicas sejam cada vez mais efetivas para a sociedade e que a gente possa, realmente, 

maximizar o que está esculpido lá na nossa Constituição, que é a sociedade mais justa e 

igualitária. E eu acho que cada um de nós aqui, ator do controle externo, tem potencial de 

tornar isso concreto. Então Conselheiro Odilon, eu vou aqui pedir as vênias do Doutor 

Patrick, não para parabenizar mas para agradecer porquê de fato, o convívio com Vossa 

Excelência nessa Casa faz os nossos dias melhores e nos dá enorme prazer conviver com 

Vossa Excelência, pela pessoa iluminada, espiritualizada e séria que é. É isso, senhora 

Presidente, senhores Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Obrigado, Presidente. Da mesma forma eu primeiramente 

cumprimento os estudantes que se fazem presentes, sejam bem-vindos e que seus estudos 

sejam frutíferos. Parabenizo também o pessoal da APAE, o presidente, o André, o 

Conselheiro Luís Cunha com a sensibilidade que lhe é peculiar já disse tudo a respeito, 

como é agradável receber um abraço de uma pessoa especial, parece que eles realmente 

cumprem aquilo que Jesus disse, para sermos humildes em todos os momentos e considerar 

os outros sempre superiores a nós mesmos. Eu nunca vi uma pessoa considerar o outro 

como superior, como uma pessoa especial, é muito agradável e muito recompensador 

realmente, receber um abraço de uma pessoa dessa. Parabéns Conselheiro Luís Cunha, 

continue assim, com essa sensibilidade em enxergar as coisas. Sobre a medalha, 

primeiramente eu falo do Conselheiro Cipriano Sabino, exatamente no dia 28 de agosto de 

2012 quando o Ilustre Conselheiro Cipriano Sabino completava um lustro aqui na Casa, 

nós tomamos posse e a partir de então começamos a nossa jornada aqui. Fiz amizade logo 

com o Conselheiro Odilon, ficamos no mesmo hotel, Hotel Pensão e ali estendemos a nossa 
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amizade, conhecemos mais um ao outro, as nossas vidas, os nossos trabalhos, de onde 

viemos. Tive a honra de concorrer com ele ao cargo, ao nobre cargo de Conselheiro e já de 

antemão, eu nem fiz questão tanto de concorrer porque eu já sabia que ele seria o grande 

vitorioso. Como poderia eu correr com o Usain Bolt? Eu tive também a honra, Conselheiro 

Luís Cunha, de ser o Relator dessa nova resolução da medalha, de propor uma nova 

medalha. Na verdade, o Conselheiro Luís Cunha já tinha tudo na mente dele, só nos usou 

ali, a mim e a equipe, para cumprir aquilo que ele almejava, ainda bem que a Conselheira 

Lourdes Lima acatou tudo também. E nós temos o prazer, eu tenho o grande prazer de ver 

a primeira pessoa processada pela resolução em receber a medalha, o Conselheiro Odilon. 

Seguindo ali, pegando o gancho do Procurador Patrick a respeito da fala ontem no 

Supremo, Vossa Excelência Conselheiro Odilon, para mim é um semeador de doçura, 

apesar desse aspecto bravio, rígido, mas é um semeador de doçura, eu não consigo ter 

raiva ou ficar estressado com o Conselheiro Odilon. Vossa Excelência Conselheiro Odilon, 

é a mistura do bem com o progresso, com pitadas da mais sublime sanidade mental. 

Parabéns pela indicação e sucesso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Julival, obrigada porque o 

senhor conseguiu fazer a gente rir, o Doutor Odilon já está ali lacrimejando enquanto a 

gente está rindo, mas com certeza é de muita alegria, não é, Doutor Odilon? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora Presidente; 

Doutor Patrick, douto represente do Ministério Público de Contas; senhores Conselheiros 

Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, Odilon Teixeira, Rosa Egídia; André, 

servidor da Alepa aqui presente; a presidente da APAE de Marituba, a todos meus 

cumprimentos, saudações. Senhora Presidente, eu gostaria apenas de tecer alguns 

comentários. Eu iniciaria dizendo “com saudações bragantinas”, mas a boa convivência 

me impede de fazê-lo, até porque o nosso grande agraciado e homenageado é bicolor, 

então corto essas palavras, que não faça constada da ata da sessão, era só para mencionar 

o que eu estava pensando e que desisti de mencionar. Mas eu gostaria de parabenizar no 

primeiro momento ao Conselheiro Cipriano Sabino pela costumeira – e eu já fiz isso em 

outras vezes, mas eu gosto de ressaltar – visionaridade e sensibilidade que o Conselheiro 
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demonstra nas suas posturas, nas suas ações, no seu fazer e por essa indicação da 

comenda ao Conselheiro Odilon Teixeira. Meus parabéns Conselheiro, pela sensibilidade e 

pela feliz lembrança. Aliás, lembrança não seria a expressão mais adequada, pela feliz 

observação do quão merecedor é o nosso homenageado, Doutor Odilon que nos honra por 

ter pertencido à classe dos substitutos, ocupar a cadeira que é reservada 

constitucionalmente aos substitutos e muito bem nos representar, me sinto absolutamente 

representado e honrado por suas participações. Que justamente essa deferência à sua 

atividade profissional é que o faz, Conselheiro, merecedor da honraria, da homenagem, é 

justamente por Vossa Excelência possuir a idoneidade moral e ilibada reputação, mas além 

disso de prestar relevantes serviços ao Tribunal de Contas e aqui não só no seu fazer como 

Conselheiro, nos seus votos, posicionamentos, no cuidado e no zelo com que trata o seu 

fazer como Conselheiro, mas também à frente da ouvidoria, de trazer a ouvidoria em um 

patamar de ser referência nacional em termos de ouvidoria de órgãos públicos em um 

modo geral, e especialmente das Cortes de Contas. Certamente isso tem muito do seu dedo, 

do seu zelo, do seu cuidado com as coisas que faz e, obviamente, que belos e importantes 

serviços Vossa Excelência tem prestado à Corte de Contas e ao estado do Pará. Meus 

parabéns Conselheiro, a sua atuação serena por vezes, por vezes nem tão serena assim, 

mas sempre com muito equilíbrio, colocando os seus pontos de vistas sempre com muito 

cuidado, o que faz de Vossa Excelência absolutamente merecedor da honraria. E eu diria 

também, para usar o acontecido de ontem, que diferentemente de uma certa Corte Suprema 

de um certo país de terceiro mundo, latino, aqui nós temos a grata satisfação de poder 

olhar para colegas e tecer elogios absolutamente sinceros, do fundo do coração, 

verdadeiros, a pessoas merecedoras. Nessa certa Corte me parece que o direcionamento de 

pessoas a pessoas não é sempre com esse pano de fundo ou com esse motivador, nós 

felizmente temos a felicidade de podermos olhar uns para os outros e elogiar de forma 

absolutamente verdadeira. Vossa Excelência é um grande merecedor da honraria e honra a 

nós também como Conselheiros Substitutos, por estar representando também a nós de 

alguma forma. Meus parabéns Conselheiro, meus parabéns Conselheiro Cipriano Sabino 

pela sensibilidade e sigamos em frente. Eram essas as palavras, senhora Presidente. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 448

Obrigada pela concessão da palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado Presidente, bom dia, estendo a todos os 

Conselheiros, representante do Ministério Público, servidores da Casa. Inicio a palavra 

aos estudantes de direito da UNAMA, parabenizando pela iniciativa da universidade, o 

quanto é importante essa extensão para além da sala de aula, esse conhecimento que estão 

adquirindo aqui hoje no Tribunal, que é sempre bem acolhido aqui conosco. Em relação à 

palavra do servidor André Bastos, estendendo também à presidente da APAE, tenho certeza 

que o Tribunal acolhe bem, é muito bem recebido e inclusive eu vi a reportagem essa 

semana, no jornal, do servidor André, que divulga antes de tudo a síndrome de down, para 

que quebre barreiras e supere o preconceito, que é muito existente nesse caso excepcional e 

também em outros, e que o Tribunal está plenamente aberto para acolher. Inclusive eu 

entendo também o pleito do servidor. Em relação à proposta da medalha ao Conselheiro 

Odilon, não só posso me somar às palavras que já foram ditas aqui e conforme a resolução 

recém reformada, que trata do reconhecimento ao Tribunal e aos relevantes serviços ao 

estado, com certeza muito bem encaixado, mas acima de tudo nós que convivemos mais 

próximos sabemos que enquanto pessoa você busca de forma equilibrada sempre a 

perfeição. E mesmo que não seja possível alcançá-la, mas a busca dela deve ser constante, 

isso fica bem visível em seus votos e em suas atuações, Conselheiro. Ou seja, só posso me 

somar a tudo que já foi dito aqui, não tem outro caminho. Por isso eu parabenizo a 

proposta, a iniciativa do Conselheiro Cipriano e, acima de tudo, por ter a mesma origem 

nossa, de Conselheiro Substituto. Parabéns Conselheiro. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Antes de encerrar essa 

sessão a gente gostaria de dizer ao nobre homenageado, que realmente Vossa Excelência 

tem, acredito que não só dos seus colegas Conselheiros, Conselheiros Substitutos, do 

Ministério Público, mas certamente dos servidores dessa Corte de Contas, todo o apreço, 

todo o carinho e obrigada ao Conselheiro Cipriano por ter essa lembrança ao 

reconhecimento. Vossa Excelência tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora Presidente, muito obrigado. Eu quero antes 

de mais nada cumprimentar os estudantes da UNAMA e percebo Presidente, que já há 
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algumas sessões muitas turmas de estudantes da UNAMA vêm frequentando o nosso 

plenário, para entender como funciona o Tribunal de Contas e aumentar o conhecimento a 

respeito do que seja controle externo. E aqui eu quero, não sei se já ocorreu, mas que a 

gente agendasse um TCE Cidadão Universitário na UNAMA, eu acho que já estamos 

devedores da UNAMA nesse aspecto, dado o prestígio daqueles professores que trazem 

seus alunos aqui para assistir nossas sessões. E isso ficaria mais concreto, esse 

entendimento, se nós também levássemos o nosso projeto a eles, eu acho que isso seria 

muito salutar. Quero aqui cumprimentar a Presidente da APAE de Marituba e estendo isso 

ao André Bastos, graças a Deus existem associações como essas. Essas associações, 

Presidente, elas existem – eu peço perdão porque na sequência virá outro assunto e de fato, 

isso acaba mexendo com a gente – e o trabalho que elas fazem na sociedade é de extrema 

importância porque elas rompem barreiras no sentido de acabar com preconceitos. Nós 

que envelhecemos e ficamos maduros com o tempo, nós percebemos que certas visões não 

são exatamente absolutas, elas precisam ser, o tempo todo, reestudadas, reavaliadas, 

justamente porque nós seres humanos não somos perfeitos. E aqui, sem querer adentrar à 

inteligência divina, mas acho que Deus estava coberto de razão em não nos deixar 

perfeitos nesse momento, porque espiritualmente precisamos de uma carga de valores no 

decorrer do tempo, que precisamos aprender para valorizarmos certas situações e, 

principalmente, as pessoas. O preconceito muitas vezes não nos permite enxergar coisas 

que não são bem aquilo. E o trabalho que as APAE’s fazem é muito relevante e rompe isso. 

Olha a síndrome de down por exemplo, acabamos de ver aqui o André Bastos dando uma 

declaração, ele é um servidor da Alepa, um servidor que exerce suas incumbências, suas 

atividades muito bem realizadas, Conselheiro Cipriano lembrou que há muito tempo ele 

vem fazendo isso. Vocês que foram deputados conheceram ele nessa função. Quando eu era 

criança, Conselheiros, os detentores da síndrome de down eram esquecidos, a família como 

não tinha conhecimento científico ou psicológico, esqueciam seus filhos nos cantos das 

casas, não estimulavam o aprendizado. E hoje a gente sabe que se você pegar um portador 

de síndrome de down e estimulá-lo desde a tenra infância, é uma pessoa que vai 

desempenhar coisas maravilhosas no decorrer da vida. Manifestação da Excelentíssima 
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Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro, só um 

aparte. Ontem, eu não sei, mas alguém deve ter visto também, como eu assisti na televisão, 

uma professora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Que foi criticada, infelizmente, por uma desembargadora do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, a quebra de barreiras e de preconceitos. Eu recebi 

um vídeo outro dia de um portador de síndrome de down com 28 anos, que toca uma 

sinfonia Liszt, Franz Liszt no piano e é considerado por todos os experts e especialistas do 

assunto, como alguém que toca melhor que o próprio Liszt quando compôs a sinfonia. 

Então não há porque essas pessoas, como bem lembrou o Conselheiro Luís Cunha e os 

outros que me antecederam, elas despertam sentimentos que nos fazem refletir. Às vezes a 

gente tem um preconceito, uma visão pré-concebida sobre determinada coisa que precisa 

ser sempre reestudada. E aqui, os imperativos categóricos de Kant me vêm à mente, eu não 

posso fazer ao outro o que eu não quero que façam a mim. E a partir dessa colocação eu 

quero chegar, Conselheiro Cipriano, à propositura que Vossa Excelência fez, dirigida à 

minha pessoa e que teve a aquiescência dos Conselheiros Nelson, Luís Cunha, Rosa Egídia, 

da Presidente e tenho certeza que o Conselheiro André também aquiesceu, dos 

Conselheiros Substitutos, do Ministério Público, Doutor Patrick. A vida dos Conselheiros 

Substitutos, Vossa Excelência na sua gestão Conselheiro Cipriano, atrelou à sua história 

dentro do TCE, como bem lembrou o Conselheiro Substituto Julival, quando Vossa 

Excelência completava um lustro, deu posse aos Conselheiros Substitutos. E aqui eu quero 

dizer Julival, a você, o que dá valor ao fato da indicação do governador é a presença de 

vocês na lista, a sua presença, da Patrícia e a Milene, Daniel e Edvaldo na ocasião não 

estavam aqui, mas tenho certeza, não tenho dúvida disso, que seria um peso enorme, seria 

muito difícil concorrer com vocês. Sempre lhe disse isso, se não fosse eu, qualquer um, 

você ou a Patrícia seriam muito bem-vindos porque a Constituição e as leis nos dão apenas 

prerrogativas para exercer um mister. Muitos confundem prerrogativas com privilégios e 

se você não se policiar diariamente, você pode cometer de fato erros e equívocos no 

desempenho do seu mister. Muito obrigado, Conselheiro Cipriano. Eu estava preparado, 

sinceramente, senhores Conselheiros, senhoras e senhores após os meus 35 anos de 
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efetividade nessa Casa, que seria um bom tempo para mensurar de fato a trajetória, se eu 

fui de fato um bom Conselheiro e se realmente prestei um bom serviço à sociedade e ao 

estado. Seis anos foram suficientes? Não sei, a propositura de Vossa Excelência se depois 

aprovada pelo plenário vai dizer. Eu, de todo modo, dada a história de Inocêncio Serzedelo 

Correia, pelo homem público que foi, eu fico muito comovido, feliz, estou alegre, agradeço 

piamente e é o que eu sempre digo, homenagens desse nível, desse porte, fazem com que 

nós tenhamos que manter a nossa trajetória de forma íntegra. Eles nos chamam à 

responsabilidade na verdade, e eu espero corresponder a essa responsabilidade que o 

Tribunal de Contas está me possibilitando. É uma honra ombrear com vocês todos aqui. 

Aquilo que aconteceu no Supremo é muito feito, se aquilo foi externado em uma sessão, 

imagino o que deve acontecer internamente dentro do Supremo, para que um Ministro 

perca a paciência com alfinetadas do colega do lado. Aquilo, apesar de feio nos serve de 

exemplo, para que os Tribunais de todo Brasil e de todas as esferas, seja do Judiciário, 

sejam administrativos, sejam os Tribunais de Contas, não repitam. Mantenhamos a 

cordialidade, o bom convívio e nada como uma boa conversa para resolver as coisas. Fico 

feliz Conselheiro Cipriano, e aqui Conselheiro Nelson lembrou a questão da energia 

elétrica de ontem e como é relevante o assunto que Vossa Excelência traz e inclusive no 

Ministério Público de Contas, em um evento que eu não tive o privilégio de participar 

porque estava viajando, mas tenho certeza que foi um sucesso, de discutir a Lei Kandir 

naquele momento. Conselheiro Nelson lembrou a questão da energia elétrica e o apagão de 

ontem. Uma coisa que talvez tenhamos que nos debruçar no Tribunal, até para contribuir 

com o estado e eu sei que a FAPESPA já vem realizando alguns estudos nesse sentido, é o 

ICMS da energia elétrica. Nós somos um grande gerador de energia elétrica e a energia 

elétrica é tributada no seu destino, mas para eu gerar energia elétrica eu tenho que 

destruir parte da minha natureza, e destruindo parte da minha natureza eu deixo de ter um 

potencial crescimento econômico naquela região, por alguns aspectos. É uma coisa que 

precisamos discutir, chamar a atenção do governo federal e fica aqui a sugestão para que 

a Casa, se assim entender conveniente, comece a estudar o assunto. Novamente, obrigado 

pelas generosas palavras, eu espero corresponder a essa generosidade sempre, se não 
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estiver correspondendo chamem a minha atenção. Como eu disse, somos humanos e 

eventualmente podemos falhar, mas falhamos porque somos imperfeitos, nada mais sou do 

que uma pedra bruta que precisa de burilamento para se tornar uma pedra cúbica e uma 

vez cúbica poder participar de uma grande construção. Muito obrigado a todos, muito 

obrigado Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns, você merece. Eu gostaria apenas de dizer 

que está encerrando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu quero registrar aqui a preferência Bragantina do Conselheiro Daniel, 

não vai negar nunca mais. Diga. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Eu ia fazer um comentário, mas me reservei, é a farinha de Augusto 

Corrêa que nos fez mal naquela região, se a gente tivesse levado a de Irituia não teria dado 

problema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O 

Paysandu almoçou em Bragança, os jogadores comeram a farinha de Bragança, aí 

perderam o jogo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Até para descontração e encerramento da sessão, eu assisti à 

movimentação que causou na região, este jogo, em toda a região, não foi só em Bragança, 

todos os municípios da região porque são próximos, teve uma movimentação grande. 

Manifestação do Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves Aqui em Belém, conselheira Rosa, eles ficaram pregados no vídeo a tarde toda.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Não, é um noticiário que eu tenho o hábito de assistir, eu procuro assistir, ler as revistas 

interessantes como a Veja, procuro ver os jornais, diariamente vejo o Bom dia Pará, eu 

tenho esse habito de ficar atento a todas as notícias, como o caso da energia que o 

Conselheiro Nelson colocou muito bem. E nessa parte o jornal tem vários assuntos, 

policial, esporte e na parte do esporte apareceu uma matéria do acontecimento na região, 

desse jogo. O Paysandu é um time importante, sem dúvida nenhuma, como é o Remo e uma 

honra para qualquer time do estado do Pará jogar contra o Remo e contra o Paysandu. 

Isso é indiscutível. É um acontecimento na região, na cidade e assim vai, assim como é 

Santarém também, Paysandu foi jogar em Santarém, vai jogar o Remo e vai ter essa 
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movimentação. Em Bragança tinha, como tem aqui em Belém, aquelas bandeiras, o pessoal 

vende bandeira na rua, camisa para vender e aí apareceram várias entrevistas com os 

moradores e pessoas que vieram do interior de Bragança para ir para o campo. E 

entrevistaram um senhor e eu me lembrei agora, como o Nelson colocou e o Doutor Daniel, 

ele comprou os ingressos, um senhor que veio do interior de Bragança e antes de ele ir 

embora ele comprou uma camisa do time bragantino. Por coincidência o jornalista 

entrevistou ele: “o senhor está comprando e tal”, “eu comprei, o Bragança vai ganhar” e 

o placar era esse, dois a um, dois a zero, todo mundo falava isso porque foram várias 

pessoas entrevistadas. “Mas o senhor é bragantino”, “eu sou bragantino, moro aqui na 

região, mas o meu time de coração é Remo”, é a mesma coisa que o Daniel, time do 

coração dele é Remo e ele gostou da vitória. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É para descontrair, é assim 

mesmo, as nossas sessões sempre ao final na parte de administrativa. Eu gostaria de 

avisar, convidá-los, reconvidá-los para a gente ir até o nosso auditório, após aqui a nossa 

sessão plenária. E dizer para a presidente da APAE, para o nosso amigo Andrézinho que 

estava muito triste, pela ausência do nosso Conselheiro André Dias. Eu soube que ele 

estava triste, mas todos nós sabemos que o nosso Conselheiro está em tratamento de saúde, 

hoje ele precisou e não pode estar presente, então a ausência dele é uma questão de saúde. 

Ele que é amigo do Andrézinho também e foi um dos Conselheiros que se esforçou muito 

para que hoje esse evento pudesse acontecer também aqui conosco. Então a ausência dele é 

em razão do estado de saúde, mas ele está torcendo pelo sucesso da APAE. Agradecemos a 

presença dos Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luís Cunha; agradecemos a 

presença do nosso homenageado do dia, Conselheiro Doutor Odilon; Conselheira Rosa 

Egídia; do nosso representante do Ministério Público Doutor Patrick; agradecemos a 

presença dos Conselheiros Substitutos, Doutor Julival; Doutora Milene; Doutor Daniel e 

Doutor Edvaldo; também dos jurisdicionados que se fizeram presentes; das nossas 

acadêmicas da UNAMA, que depois estão convidadas a registrar a presença aqui; 

agradecemos também a presença da presidente da APAE e do nosso coordenador André 

Bastos; agradecemos a presença dos servidores e servidoras desta Corte; dos advogados; 
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dos contadores e demais profissionais que se fizeram presentes nesse plenário; dos 

servidores e servidoras desta Corte de Contas; agradecemos também aos internautas que 

nos acompanharam e nos acompanham todas as terças e quintas-feiras. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e quarenta e dois minutos (11h42min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 22 de março de 2018. 
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