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Nº 5.541 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de abril do ano dois mil e 

dezoito (2018), terça-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 Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, procuradora-

geral Silaine Karine Vendramin, 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 em gozo de férias. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da 

sessão ordinária do dia vinte e sete (27) de março. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma regimental. 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: 

Impedida na forma regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato 

contínuo, Sua Excelência, em homenagem à presença do jurisdicionado, solicitou ao plenário 

inversão na pauta do processo de número sete o que obteve a assertiva dos demais membros da 

Corte para esta primazia. Então, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta que, procedeu 

ao anúncio do Processo nº 2014/50864-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Irituia, responsável José Bastos de Oliveira, 
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Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza. 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo 

responsabilidade solidária entre o responsável e Associação Comercial Industrial e 

Agropecuária de Irituia, com aplicação das multas regimentais. A seguir, a Presidência 

proclamou que o Senhor Ronaldo de Lima Valente estava presente e na forma como lhe faculta 

o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes 

termos: Excelentíssima Senhora Conselheira Lourdes Lima, Presidente deste Tribunal, em seu 

nome eu saúdo os outros Conselheiros aqui presentes e Conselheiros Substitutos, e a plenária 

aqui presente. Por motivo de doença, o presidente ao qual nós substituímos teve no período em 

que ocorreu esse convênio, o período da prestação de contas, ele sofreu dois AVC’s, inclusive 

nós temos como comprovar isso e por esse motivo a documentação não foi repassada para que 

fosse feita a prestação de contas, a documentação ficou guardada por um tempo e não 

sabíamos aonde ela se encontrava. Na época eu fazia parte da diretoria da Associação, não 

era o presidente ainda e a documentação ficou perdida por um tempo, ninguém sabia aonde 

encontrava. O presidente na época ficou sem poder falar, por ter sofrido o AVC e até mesmo se 

locomover e essa documentação ficou meio que perdida. Após nós assumirmos a presidência 

da Associação que nos foi repassado essa situação, que a prestação de contas não havia sido 

feita, as notificações haviam chegado até à casa do presidente, mas nós não havíamos sido 

informados também. Quando essa informação chegou até nós, já como presidente, o processo 

já estava em andamento e aí veio a preocupação de corrermos atrás dessa documentação para 

que essa prestação de contas fosse feita, pois a responsabilidade estava sob os nossos ombros. 

E corremos atrás. E procurando essa documentação com os filhos do presidente que ficou 

impossibilitado de fazer essa prestação de contas, nós encontramos a documentação, as notas 

fiscais estão todas aqui com os recibos, estão aqui em minhas mãos e o extrato da conta com o 

talão de cheque estão todos aqui, o extrato bancário do convênio que foi feito. E nós aqui, 

humildemente, em nome da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Irituia, nós 

pedimos a reabertura do processo para que fosse anexado essa documentação e que durante 

essa abertura, seja regularizada essa prestação de contas. Está aqui a documentação, em 
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mãos, eu gostaria de estar repassando aqui a quem é de direito. Era essa a nossa defesa, a 

nossa palavra, muito obrigado a este Tribunal. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

decisão para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução 

processual. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 

195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Neste momento sua Excelência registrou a presença dos alunos 

do curso de Direito da Unama. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51135-9, que 

trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação para o Desenvolvimento do Município de Marabá, responsável 

Marciano Vidal Monteiro, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora 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 irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade solidária entre o 

responsável e a Associação para o Desenvolvimento do Município de Marába, extensiva a 

empresa P.L.P Ltda e seus sócios Luiz Joaquim Pinto e Patrick Maia Pinto; ao senhor Pedro 

Abílio Torres do Carmo e Francisco Carlos Domingues Cidon, com aplicação das multas 

regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria 

foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, condenar solidariamente o 

responsável, a Associação para o Desenvolvimento do Município de Marabá, a empresa P.L.P 

Ltda e seus sócios, Luiz Joaquim Pinto e Patrick Maia Pinto à devolução do total dos valores de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais). Imputar ao responsável as multas de R$3.000,00 (três mil 

reais), pela grave infração à norma legal; R$3.000,00 (três mil reais) pela prática de ato 

ilegítimo que causou danos ao erário e de R$1.000,00 (um mil reais), pela intempestividade e, 
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ainda, aplicar ao senhor Pedro Abílio Torres do Carmo multa de R$1.000,00 (mil reais), pelo 

não encaminhamento de relatório a que estava obrigado e, ainda, aplicar ao responsável a 

sanção da inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança na 

Administração Estadual no prazo de 05 anos e ainda aplicar a empresa P.L.P. Ltda, a sanção 

prevista no art.86 da Lei Orgânica, declarando-a inidônea para licitar e contratar com o Poder 

Público Estadual pelo prazo de 05 anos e determinar remessa de cópia dos autos ao Ministério 

Público Estadual para análise de matéria de sua competência. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2011/50866-0, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Artes do 

Pará, exercício financeiro de 2010, responsável Jaime de Oliveira Bibas, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50913-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Comunitários e Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade Nossa Senhora do Livramento do Alto Urucuri, responsável 

Silvério Lopes Ramos Júnior, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. 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 irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, atribuindo responsabilidade solidária ao seu responsável extensiva ao senhor José 

Carlos Ferreira Barbosa, Associação dos Comunitários e Pequenos Produtores Rurais da 

Comunidade Nossa Senhora do Livramento do Alto Urucuri, com aplicação das multas 

regimentais Carmem Lúcia Dantas do Carmo com inabilitação a cargos e funções públicas, 

conforme prescreve os ditames legais, e, ainda, a inclusão no cadastro de inadimplentes do 

TCE. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Presidente, só sobre a discussão, uns dados que eu queria comentar, que 
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não está aqui na fundamentação, mas a respeito do caminhão. Objeto do convênio foi a 

aquisição de um caminhão para o transporte da zona rural para os mercados das cidades 

próximas, sabemos que esses caminhões eram para transitar em estrada não pavimentada. A 

Associação adquiriu um caminhãozinho da Hyundai, um HR2.5 a diesel, com capacidade para 

o transporte de mil e 500 quilos, um caminhãozinho Hyundai 2012. Nós sabemos que a 

Hyundai é uma marca que está se consagrando ainda no mercado, não tão consolidada em 

caminhões como a Mercedes, o caminhão que foi trocado – a Associação posteriormente 

vendeu esse caminhão Hyundai, após o prazo do convênio e adquiriu um caminhão da 

Mercedes, caminhão a diesel 1113, 1984. Para quem trabalha com caminhões, sabe 

perfeitamente que um caminhão da Mercedes se encontra peça em qualquer posto, em qualquer 

esquina de qualquer cidade pequena, ao contrário da Hyundai, que as vezes se aguarda peças 

que vêm da Coreia do Sul, esperando-se dois ou três meses para chegar uma peça, com o 

caminhão parado. Então penso nesse aspecto que foi enfatizado pelo Ministério Público de 

Contas, que a aquisição por isso não foi ruim, trocar um caminhão da Hyundai pequeno por 

um caminhão maior, de seis mil quilos da Mercedes. É somente isso que eu tenho a dizer neste 

momento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin: Conselheiro Julival, esse processo foi da sétima 

procuradoria, eu não examinei os autos, mas pelo que consta aqui no memorial, a aquisição do 

veículo da Mercedes foi anterior à venda do objeto do convênio. Então se foi anterior à 

aquisição, como que seria utilizado o dinheiro do convênio para essa aquisição? E o veículo 

adquirido acabou ficando no nome do gestor da Associação, o veículo de 2012. Pausa. A 

matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas 

regulares com ressalva e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela remessa intempestiva das 

contas. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Neste momento registrou-se a saída de plenário do 

conselheiro Nelson Luiz Teixeira chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 
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2013/53553-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Professora Francisca Gomes dos Santos, responsável Maria 

Raimunda Morais de Oliveira, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 regularidade das contas, sem aplicação da multa pela 

instauração da tomada de contas especial. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão para julgar as contas 

regulares. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 

195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50250-2, 

que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto Ananindeuense de Desenvolvimento 

Comunitário, Educação, Assistência Social e Cultura, responsável Walber da Silva Corrêa, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e atribuir responsabilidade solidária ao Instituto Ananindeuense 

de Desenvolvimento Comunitário, Educação, Assistência Social e Cultural. A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas irregulares e condenar solidariamente o Instituto Ananindeuense de 

Desenvolvimento Comunitário, Educação, Assistência Social e Cultura e o senhor Walber da 

Silva Correa à devolução aos cofres públicos das quantias a seguir especificadas, as quantias 

totalizam R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), aplicar multas ao Instituto de R$13.000,00 
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(treze mil reais) pelo débito e ao Senhor Walber da Silva de R$13.000,00 (treze mil reais) pelo 

débito e de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pelo não encaminhamento das contas 

ensejando a sua tomada, cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção de 

medidas de sua atribuição. 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 registrou-se o retorno ao plenário do Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50258-0, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Sócio-Ambiental Bragantina, responsável 

Ângela dos Santos Rodrigues, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. 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 irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais e atribuir responsabilidade solidária ao espólio do senhor 

Walmir Carlos Bispo Santos e a Associação Sócio Ambiental Bragantina, com remessa dos 

autos ao MPE e PGE/PA para as medidas cabíveis. A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares e condenar solidariamente a Associação Sócio Ambiental Bragantina e a Senhora 

Ângela dos Santos Rodrigues à devolução de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

aplicar à Associação Sócio Ambiental Bragantina a multa de R$15.000,00 (quinze mil reais) 

pelo débito e aplicar à Senhora Ângela dos Santos Rodrigues as multas de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) pelo débito e de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) pelo não encaminhamento 

das contas ensejando a sua tomada, com encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério 

Público do Estado para a adoção de medidas de sua atribuição. 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. Prosseguindo-se 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 
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06/03/2018. Considerando dispositivo regimental, a palavra foi concedida a Sua Excelência 

para que proferisse seu voto-vistas, onde divergiu da decisão do Relator para conhecer do 

recurso, para dar-lhe provimento parcial, julgando as contas irregulares sem devolução, 

excluindo a multa pelo débito e mantendo a multa pela intempestividade. A matéria foi 

colocada em discussão, sem que houvesse manifestação neste sentido. Instado a se manifestar, 

Sua Excelência o Conselheiro relator Luís da Cunha Teixeira manteve seu voto para conhecer o 

Recurso, e dar-lhe provimento, reformando a decisão atacada, para considerar as contas 

regulares e excluir a multa pelo dano e manter a multa pela intempestividade na prestação de 

contas. Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves retificou seu voto proferido anteriormente, 

acompanhando o voto-vista do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, o mesmo acontecendo com 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes se deu por esclarecida e acompanhou o voto-vista. A 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanhou o voto 

do relator e registrou na ocasião o voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias proferido na sessão de 06/03/2018, onde acompanhou o relator. Em seguida, a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto-vista do Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/50118-6, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Roberto Lobo Saleme, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas 

pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão de 13/03/2018, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50178-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com recomendação ao 

IGEPREV e à SEAD. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para denegar os registros. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves acompanhou o relator; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 471

relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator para deferir em caráter 

excepcional dos registros; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

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

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

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

voto de desempate. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/51322-6, 

2016/51335-0 e 2016/51355-4, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, 

Guilherme da Costa Sperry, Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior, que proferiu a seguinte manifestação: Presidente, eu queria aproveitar a 

oportunidade e cumprimentar Vossa Excelência, Presidente, bom dia. Cumprimentar a 

Doutora Silaine, seja sempre bem-vinda, brilhante o trabalho de Vossa Excelência, Deus 

abençoe a todos nós e à Vossa Excelência no início do trabalho. Tenho fé que vai dar tudo 

certo, já está dando. Nosso decano, Conselheiro Nelson Chaves, ex-presidente Conselheiro 

Luís Cunha, ex-presidente também e nosso colega Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa 

Egídia, nobres colegas Conselheiros Substitutos Doutor Julival, Doutora Milene, Doutor 

Daniel, Doutor Edvaldo, colegas de trabalho e de bancada. Nosso secretário, Doutor Tuffi seja 

bem-vindo, ele estava em uma missão fora e o nosso colega Jorge cumpriu muito bem a missão 

aqui, o substituindo, Doutora Cláudia. A Presidente está confirmando, vai anexar na ficha os 

elogios. Doutor Tarcísio, o Conselheiro Nelson sempre está aqui comentando sobre a presença 

de Vossa Excelência no plenário, sempre. Presidente, cumprimentando os nossos visitantes da 

galeria, com muita alegria nós recebemos hoje, com muita honra, os estudantes de Direito da 

UNAMA, quarto semestre, eu costumo dizer aqui que o Direito nunca dorme, até a noite está 

lá, firme. E eu quero registrar aqui abraçando, cumprimentando Abimael da Conceição dos 

Santos, Rafaela da Silva Ferreira; Antônio José Neves Leão; Carlos Alan Martins dos Santos. 

Sejam bem-vindos sempre, esta Casa também é a Casa da população, do cidadão. O 

Conselheiro Luís Cunha já falou do projeto TCE Cidadão, TCE Cidadão Universitário, a gente 

tenta se aproximar da sociedade, dialogar, conversar, mostrar a importância do papel do 

Tribunal de Contas para a sociedade. Controle, fiscalização, é muito importante. Conselheiro 
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Luís Cunha já iniciou dizendo, todo recurso público tem que prestar conta para a sociedade e 

através do Poder Legislativo, e quem faz esse controle externo através do Poder Legislativo – o 

Poder Legislativo não tem o corpo técnico para fazê-lo, aí faz com o auxílio do Tribunal de 

Contas. O Tribunal de Contas não é o órgão auxiliar do Legislativo, nossa competência 

decorre da Constituição Federal e Estadual, e da Lei Orgânica do Tribunal, do Regimento do 

Tribunal e do próprio Regimento da Assembleia também, o Tribunal tem a sua competência 

para fazer essa fiscalização. Então nós tentamos, através do projeto do Conselheiro Nelson, o 

TCE Cidadão e TCE Cidadão Universitário, conversar com a sociedade mostrando a 

importância do papel do Tribunal de Contas com relação aos recursos públicos. E cada dia 

que passa a gente percebe esse aprimoramento, esse conhecimento, essa cultura do cidadão de 

estar, de forma mais ativa, participando, cobrando, fiscalizando – que é o controle social – de 

uma melhor aplicação dos recursos públicos, que traga os resultados que a sociedade espera 

desse dinheiro aplicado. É muito dinheiro, o orçamento do estado – eu posso me enganar aqui 

– gira em torno, previsão para este ano de R$ 24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões de 

reais). E pela Constituição, vocês sabem, é definido já uma parte para educação, para a saúde 

12%, 25%. Se você for somar isso dá mais de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais). 

Mas a gente vê e os indicadores não são aquela coisa que a gente espera, a segurança pública 

está difícil, é isto. O dinheiro é destinado, a população paga os impostos, o governador recebe 

esta autonomia da população para administrar o recurso da população e o Tribunal faz essa 

fiscalização, mas é ficar atento – o cidadão – para que seja feita uma boa gestão, que o 

dinheiro efetivamente traga o retorno que a gente espera e o Tribunal tem um papel chave 

nesse processo. Eu não vou me alongar muito porque nós temos uma pauta a seguir, mas quero 

dizer que vocês que estão aqui e todos nós, como eu e vocês, têm um papel fundamental nessa 

questão porque vocês são formadores de opinião. Graças a Deus vocês estão em um curso 

superior, ainda existem milhões de brasileiros que não têm essa oportunidade de estar 

estudando e talvez nunca tenham, pelo ritmo que está levando a educação no Brasil, a gente 

lamenta e até nisso a gente tem que mudar esse quadro, incentivar as pessoas a estudarem e 

conhecerem um pouco mais dos seus direitos. Então sejam bem-vindos, é com grande alegria e 

satisfação, e até com humildade que me coloco à disposição no que eu puder contribuir, podem 

utilizar que eu faço com prazer, mas também é nossa obrigação formar cidadãos com 
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consciência, responsabilidade. Sejam bem-vindos. Presidente, eu aproveitei essa oportunidade 

porque esses processos não vão ser julgados hoje e eu queria pedir à Vossa Excelência que 

retirasse de pauta os processos nºs 11, 12 e 13. E em seguida, os outros processos meus sim, 

vão ser julgados, com certeza. Obrigado e devolvo a palavra à Vossa Excelência e se assim 

Vossa Excelência atender o meu pleito e deferir. De imediato foi deferido pela Presidência o 

pedido de exclusão da pauta dos Processos nºs  2016/51322-6, 2016/51335-0, 2016/51355-4, 

2016/51344-1, 2017/53407-2, 2016/51538-7 e 2016/51362-3. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2017/53416-3 e 2017/53456-0, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores 

Guilherme da Costa Sperry, Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pelo indeferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os 

registros em caráter excepcional. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do 

Ministério Público de Contas; Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio 

Teixeira acompanharam a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto do relator. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar o Relator. 

A presidência proclamou o Resultado: Voto do relator foi o vencedor pelo voto de desempate. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/53645-3, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar 

Vianna, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pelo indeferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os 

registros em caráter excepcional, com recomendação à Fundação Gaspar Vianna para que 
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realize concurso público. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do Ministério 

Público de Contas; Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira 

acompanharam a divergência; Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o 

voto do relator. Em havendo empate na votação, a Excelentíssima Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira apresentou voto de qualidade no sentido de acompanhar o Relator. 

A presidência proclamou o Resultado: Voto do relator foi o vencedor pelo voto de desempate. 

Em seguida Sua Excelência a Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

solicitou a inversão da pauta, antecipando o julgamento do processo nº 21 e em seguida, 

transferiu a presidência ao Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2018/50357-3, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, exercício financeiro de 2017, responsáveis Luís da Cunha Teixeira e Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Registando-se na ocasião o impedimento 

dos Excelentíssimos Conselheiros Lourdes Lima de Oliveira e Luís da Cunha Teixeira. 

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 

regularidade das contas com as recomendações apresentadas pelo Parquet. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu apenas gostaria 

de ressaltar que como bem disse a Doutora Silaine, não houve irregularidade a ser 

demonstrada nos autos, mas de qualquer maneira, o Ministério Público por atuar nos 

processos desta Corte está sempre livre para diligenciar, fazer qualquer requisição de 

documentos, à vontade, durante a análise do processo. Quanto à sugestão relativa à resolução 

mencionada, eu esclareço que esta Corte já está revisando e considerando a revisão, discutir 

novamente o teor da resolução, portanto, apenas isso que eu gostaria de esclarecer. Isso eu 

falo até em nome da Presidente, do Corregedor que aqui preside o processo, que estão 

capitaneando este estudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Parece, inclusive, que essa questão da resolução, a consulta que deu ensejo a ela 
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Doutora Silaine, a Presidente Lourdes resgatou em uma sessão e está sob relatoria do 

Conselheiro André Dias, então logo ele possa, trará ao plenário. Pausa. A matéria entrou em 

votação. Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. 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. Em 

seguida o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, restituiu a presidência a Conselheira Lourdes 

Lima de Oliveira. Registrou-se neste momento a saída de plenário em definitivo da Conselheira 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e a saída temporária do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52959-2, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Raimundo Alves da Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 extinção do processo sem resolução de mérito, em 

face da análise ter restado prejudicada pela perda superveniente do objeto, consoante Resolução 

nº 237/2010 do TCU. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão pela extinção 

do processo sem resolução de mérito, ressalvada a análise da matéria em eventual processo de 

pensão. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52798-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Paulo Alves Ângelo, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 
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2014/50209-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Madalena Martins Félix, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52928-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de José Ayres do Amaral, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu 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. Registrou-se neste momento o retorno ao 

plenário do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira e a saída do Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2005/54265-2, que trata do Ato de 

Reforma em favor de Jerônimo Sampaio Soares, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 realização de diligência junto ao IGEPREV, com 

vistas à retificação do ato de reforma, bem como a notificação do espólio do beneficiário, com a 

finalidade de exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, e caso a diligência não seja 

cumprida, ou, ainda, não seja realizada, opina pela denegação do registro, deixando de sugerir a 

devolução dos valores, bastando que a correção produza efeitos “ex nunc”. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu proposta de decisão pela extinção do processo sem resolução do mérito, ressalvada a 

análise da matéria no processo de pensão. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Registrou-se neste momento o 

retorno ao plenário do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2018/50363-1, que trata da Denúncia formulada por Cactus 

Construções Indústria e Incorporações Ltda, Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 incompetência do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará para análise da presente Denúncia, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de 

Contas da União. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para o arquivamento do 

processo, com remessa dos documentos ao TCU e ciência à denunciante. 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. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, 

foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da 

publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, 

Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Conforme material distribuído na sessão ordinária 

desse colegiado em 20/03/2018, submeto à deliberação plenária proposta da lavra da 

Secretaria de Controle Externo desta Corte, para adoção de procedimentos de análise 

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

de aposentadoria, reforma e pensão previdenciária. A matéria não sofreu qualquer 

manifestação de emendas. Está em discussão. Como ninguém discute, em votação. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Voto favoravelmente, 
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senhora Presidente e louvo o trabalho da Secretaria de Controle Externo, no sentido de 

diminuir esse passivo que nos causa problemas, apreensões desagradáveis. Mas aproveito 

também a oportunidade, é a primeira vez que tenho que falar nesse plenário na manhã de hoje, 

para cumprimentar Vossa Excelência, nossa querida Procuradora Doutora Silaine presente 

nessa sessão, o Conselheiro Cipriano presidente, presidente Luís Cunha, Conselheiro Odilon, 

nossos Substitutos, Conselheiro Julival que por motivo de força maior foi ali fora, mas deve 

voltar, Conselheira Milene, Daniel, Edvaldo, servidores. E também dar uma palavra, aliás não 

vou me alongar muito porque o Conselheiro Cipriano a outros que me antecederam já falaram 

tudo a respeito da alegria de esta Casa ter aqui a visita dos estudantes universitários, curso de 

Direito noturno da UNAMA. E me alegrar também, juntamente com todos, porque não era 

muito comum em tempos passados, a gente ver estudantes participando da sessão plenária. De 

maneira que acho que as setas que o Tribunal de Contas lança em direção à sociedade, 

buscando esse contato, essa parceria indispensável, isso nos alegra muito, estimula e quero 

também, de uma maneira bastante modesta, dizer que estamos com as nossas portas abertas 

aqui e em nosso gabinete, a qualquer momento, para conversarmos, interagirmos e acho que 

isso engradece muito essa Casa, a presença da nossa juventude estudiosa, universitária, nesse 

dia aqui. De maneira que eu quero ratificar Presidente, meu voto, acompanhando e louvando a 

ação importantíssima do controle externo, no sentido de dar andamento a esse problema que 

nos angustia. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigado Conselheiro Nelson. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, da mesma forma eu quero 

cumprimentar a secretaria, toda a turma lá, equipe técnica e também o Conselheiro Odilon que 

está na nossa Corregedoria, juntamente com a secretaria, Doutor Tuffi, Jorge e a equipe 

técnica também, no sentido de nós, como disse o Conselheiro Nelson, buscarmos agilizar, 

recuperar e dar definição ao julgamento, arquivamento, seja o que for, vamos dizer assim, o 

devido encaminhamento para os processos que estão no Tribunal. Há um esforço muito grande 

de todos, eu reconheço isso e quero cumprimentar Vossa Excelência, Presidente, parabenizar, 

como já fiz ao Conselheiro Odilon, à secretaria e a equipe do controle externo, no sentido de 

que é muito importante para o Tribunal recuperar esse passivo e tentar, o mais rápido possível, 

colocar esta Corte de Contas próxima, vamos dizer assim, dos exercícios atuais. Então 
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cumprimento Vossa Excelência e reconheço a importância desse processo e desse trabalho, 

parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Muito obrigada Conselheiro Cipriano. Realmente, não foi um trabalho muito 

fácil, Vossas Excelências têm conhecimento, mas foi possível. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero louvar exatamente como 

Conselheiro Cipriano fez, a participação importante da Corregedoria, Conselheiro Odilon e 

houve uma conjugação de forças da secretaria. É justo falar também da Secretaria de 

Informática nessa parte também dirigiu tudo isso, o plenário todo apoiando. De maneira que 

foi uma conjugação de esforços para o objetivo comum e funcionou muito bem. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 18.900, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada. Essa presidência também dá 

conhecimento ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, referente ao segundo quadrimestre de 2017. O referido processo de 

fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarado os respectivos pareceres da Secretaria 

de Controle Externo e do douto Ministério Público de Contas. A relatoria é do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, onde foi plenamente atestada a 

obediência às disposições contidas na lei de responsabilidade fiscal. Esta presidência também 

gostaria de propor a este plenário nesta manhã votos de pesar à secretária de controle interno, 

que no dia primeiro de abril ela e sua família tiveram a perda de seu pai, José Gomes da Rosa, 

a servidora Márcia Cristina Cunha que é secretária de controle interno desta Corte de Contas. 

Em plena Páscoa, em plena semana santa, teve a partida de seu pai. Nós comungamos do 

momento de tristeza, mas dizendo que a Páscoa nos dá um sentido muito grande da vida, para 

termos a vida o nosso corpo precisa morrer, para nascer para a vida eterna. Certamente, em 

pleno domingo de Páscoa, o pai da Márcia – como é conhecida aqui por todos nós – fez a sua 

partida para o plano de Deus, para o outro plano, para a vida eterna. Portanto, nos 

solidarizamos com ela e eu gostaria de propor ao douto plenário votos de pêsames a ela e a 

toda família, pela passagem de seu pai José Gomes Rocha. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 038/2018-

SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 
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Oliveira Junior: Presidente, Doutora Silaine, nobres colegas Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, senhoras e senhores da galeria. É com grande satisfação que hoje venho ao 

plenário do Tribunal propor aos colegas desta Corte de Contas a concessão da honraria 

Medalha Serzedelo Corrêa ao Ilustre Desembargador Decano do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, Doutor Milton Augusto de Brito Nobre. Considerando o artigo 1º da resolução 

nº 3.799 de 09/10/1970, que assim descreve: “fica instituída a Medalha Serzedelo Corrêa a ser 

conferida a pessoas de comprovada idoneidade moral e reconhecimento e merecimento, 

aferida esta pela prática de atos e serviços relevantes prestado a favor do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará e/ou ao estado do Pará”, combinado com o artigo 5º, letra “a”, § 2º da 

supracitada resolução, com as devidas alterações processadas pela resolução nº 18.942 de 

22/08/2007. Essa resolução teve a liderança do presidente Conselheiro Luís Cunha, que 

indicou como Relator que conduziu o processo o Eminente Conselheiro Substituto Julival 

Rocha. Então eu faço essa proposição, Presidente. O Desembargador Milton Nobre tem um 

currículo muito grande e uma folha de serviços prestados ao estado do Pará e até ao Brasil, 

enorme, e eu quero fazer aqui apenas um breve resumo, para dar obviamente, a devida 

justificativa a esta proposição. Ao me reportar ao Desembargador Decano do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará, Doutor Milton Nobre, não poderia deixar de tecer alguns 

comentários ao seu respeitável currículo, sempre voltado em prol das ações, atitudes, ao 

estado do Pará, a sua dedicação da sua vida. O Doutor Milton Nobre formou-se em Direito em 

1970 pela Universidade Federal do Pará com elevado destaque; possui aperfeiçoamento em 

Teoria Geral do Direito; especialização em Direito Privado e mestrado, é detentor do título de 

Honório Saber pela Universidade Federal do Pará e doutor honoris causa pelo Centro de 

Estudo Universitário do Pará, o CESUPA e pela Universidade da Amazônia, UNAMA; possui 

incontáveis serviços de grande relevância prestados ao Brasil – e vou já comentar aqui porquê 

– e ao estado do Pará. Ele foi presidente do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais 

de Justiça do Brasil, atualmente Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil; presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará; membro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ; e 

ainda mais, Doutor Milton Nobre ao longo de sua carreira profissional foi governador do 

estado do Pará, Conselheiro Odilon. Em exercício, obviamente, na condição de Conselheiro do 

Tribunal de Justiça, no ano de 2006 por duas vezes ele assumiu o governo do estado do Pará. 
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Foi ainda ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Pará; ex-presidente do 

Instituto dos Advogados do Pará; bem como Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, sendo condecorado com diversas honrarias. Entre elas a grã-cruz da Ordem do Mérito 

Judiciário no Pará; Ordem do Mérito Grão-Pará no grau grande e oficial; Ordem do Mérito 

Naval no grau de Comendador, concedido pelo decreto da presidência da República, entre 

outras honrarias. Enfim, senhores Conselheiros e nobres colegas, diante de tão expressiva 

folha de serviços, o nosso homenageado que trabalhou pelo estado do Pará, nada mais justo do 

que nós reconhecermos, agradecermos e agraciar o Desembargador Decano do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará com a nossa honrosa Medalha Serzedelo Corrêa, para com isso 

fazer justiça e mais uma vez agradecer, reconhecer o brilhante, grande serviço prestado ao 

estado do Pará ao longo da sua vida. Já é hoje o Decano do Tribunal de Justiça, inúmeros 

serviços prestados e eu faço, senhora Presidente, já conversei com os colegas Conselheiros, 

todos falaram e reconheceram a importância, a justa homenagem, mas por força do nosso 

Regimento, temos que fazer a tramitação regular do processo de indicação. E com isso eu faço 

o protocolo, na data de hoje, colocando à presidência, a todos os colegas a disposição nossa. E 

considero Presidente, que a partir deste momento, a proposição não é mais minha passa a ser 

do Tribunal de Contas, portanto, de todos os Conselheiros se assim entenderem. É apenas uma 

sugestão, mas acredito que todos os Conselheiros querem assinar, aprovar e indicar essa 

recomendação. Então com essas considerações, agradecendo a paciência de todos, devolvo a 

palavra à Vossa Excelência, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não é bem o momento para discussão, porque segundo vejo há 

um trâmite para a escolha de Relator. É uma consideração que já fica fácil fazer, por tudo 

aquilo que o Conselheiro Cipriano leu, o cumprimento pela feliz iniciativa, como foi em 

relação ao nosso colega Conselheiro Odilon. Eu sempre digo que as condecorações as vezes 

são generalizadas, mas, sobretudo, é importante a gente saber o merecimento de quem vai 

receber, isso é fora de dúvida e eu acho que essa Casa exatamente tem que primar nesse 

sentido. O Conselheiro Cipriano pelo que disse aqui, seria redundante qualquer comentário 

que eu pudesse fazer, mas de qualquer maneira eu queria parabenizá-lo pela indicação e dizer 

que também tenho com o Ilustre Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre uma amizade 

antiga, nós somos contemporâneos. Épocas de colégio, épocas de universidade e de fato, o 
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Doutor Milton tem se destacado na vida pública e também na advocacia no estado do Pará, 

por esse vasto currículo que resumidamente aqui o Conselheiro Cipriano apresentou. É um 

professor requisitado, respeitado, fez uma vida acadêmica brilhante, atuou na advocacia, 

escritório também muito procurado, como se diz: “as bancas de advocacia”. Ele com seu 

sempre amigo e colega, Ubiraci Silva e na vida pública exerceu vários cargos, não só na área 

de advocacia, mas prestou o brilho de sua inteligência a várias administrações no âmbito 

municipal, no âmbito estadual. Teve uma participação importante no Conselho Nacional de 

Justiça, presidente da OAB e eu sempre aqui ratifico o meu respeito, admiração pela Ordem 

dos Advogados do Brasil, essa bandeira que sempre esteve altaneira nos momentos difíceis da 

nossa democracia. Tem uma vasta lista de condecorações em todos os níveis: municipal, 

estadual, federal. De maneira que é uma vida, realmente, repleta de êxitos em todos os matizes 

que a gente queira analisar. Parabenizo o Conselheiro Cipriano pela lembrança, parabenizo o 

Desembargador Milton por ser lembrado para receber esta comenda do Tribunal de Contas e 

quero relembrar aqui um episódio, entre outros tantos que se passaram nas nossas vidas, digo 

eu em relação ao Milton, temos amizade pessoal, de família. Estava eu honrado pela escolha 

entre os nossos companheiros aqui, do Conselheiro Cipriano, me fizeram presidente da 

Câmara Municipal de Belém entre 89 e 90, a Constituição Federal em 88, a Constituição 

Estadual em 89 e os municípios todos com suas leis orgânicas. E foram exatamente trabalhos 

meritórios, eu me lembro que um dos pontos que chamava atenção era que a nossa sessão era 

matinal, no ano de 1989, início de 90 e nós, depois de encerrarmos a sessão ordinária da 

Câmara, ali por volta de 12:30, 13:00, um pequeno intervalo e já às 14:00 estávamos fazendo 

a retomada dos trabalhos para elaborar a Lei Orgânica do município que permanece até hoje, 

claro com algumas emendas, e muitas vezes aquele casarão ali da Praça da Bandeira, do 

Palácio Antônio Lemos, não foram poucas vezes que nós vimos a madrugada chegar lá. E 

havia uma dificuldade grande em uma Casa Legislativa municipal, em que nós tivéssemos uma 

assessoria além dos servidores da Casa, não tivemos condições de fazer outras contratações. 

Nesse aspecto a Assembleia Legislativa estava muito mais pujante de recursos para fazer a 

Constituição Estadual em 1989 e nós fomos bater à porta da OAB, dizendo que era necessário 

que ela detivesse uma participação. Nós tínhamos dificuldades em contratação de exponenciais 

da cultura jurídica para dar uma forma bastante aceitável, naquela época se festejou muito e 
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isso está documentado, os avanços que a Lei Orgânica do município de Belém teve, sendo 

reconhecida muitas vezes no país afora. E eu fui bater como presidente da Câmara ao 

presidente da OAB, que era o Desembargador Milton Nobre, dizendo para ele da dificuldade 

financeira e pedíamos o apoio e a chancela da OAB. Isso foi dado, a OAB se posicionou 

extremamente favorável, nos designou como representantes, além de outros colegas que foram, 

hoje o Desembargador José Maria Quadros de Alencar, esteve lá conosco permanentemente e 

nós tivemos um apoio extraordinário por parte da OAB, era o presidente e Desembargador 

Milton Nobre. Sempre que posso faço registro dessa ação que a OAB nos deu, e foi um serviço 

prestado, como diz o Conselheiro Cipriano: “à sociedade de Belém, ao estado do Pará”. Hoje 

nós temos aqui a Guarda Municipal e me lembro que foi também um esforço do 

Desembargador Milton Nobre ir a São Paulo, que lá se implantava. Era a prefeita e hoje 

deputada, Luiza Erundina, embora aqui a base partidária fosse diferente, mas tudo aquilo que 

poderíamos trazer de apoio, de etapas vencidas na concretização da Guarda Municipal, nós 

tivemos pela administração municipal, que o Doutor Milton Nobre era integrante à época em 

que a gente era vereador, Conselheiro Cipriano, ele fazia parte da administração municipal. E 

a Guarda do Município de Belém que já tem relevantíssimos serviços prestados à nossa terra, 

também não se pode negar a participação direta do Desembargador Milton Nobre nesse 

sentido. De maneira que eu me alegro como Conselheiro do Tribunal de Contas, me alegro 

sobretudo, como amigo do Desembargador, Vossa Excelência é testemunha disso. E acho que a 

Casa realmente, também se engrandecerá condecorando uma figura que, por todos os méritos, 

merece esse respeito e essa demonstração de apreço, dando a ele a comenda Serzedelo Corrêa. 

De maneira que eu já me manifesto aqui, não sei se vai ter continuidade, eu tinha um outro 

assunto, não sei se trato agora, trato depois. Encerro aqui sobre o assunto do Conselheiro e 

depois peço à Vossa Excelência a tolerância de retornar a palavra, se puder. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Tranquilamente. Mais alguém quer se manifestar? Se não quiser, nós vamos ter o momento que 

virão os processos, nós já estaremos delegando a relatoria, escolhendo a relatoria para o 

processo do Doutor Odilon e do Doutor Milton Nobre. Então depois, virá ao plenário para a 

discussão e votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Perfeito. Senhora Presidente, só cumprimentar o Conselheiro Cipriano pela 
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apresentação da proposta e concordar com todos os comentários feitos por ele e pelo 

Conselheiro Nelson Chaves, estou de acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Comentário muito breve e rápido, Presidente. 

Cumprimentar Conselheiro Cipriano pela lembrança, eu sempre ouço essas histórias e quando 

o Conselheiro Cipriano fala do currículo do Desembargador Milton Nobre, naturalmente ele 

fala só de coisas formais, mas existem muitas histórias de vida dessa – eu posso até dizer assim 

– personagem daqui do estado do Pará, história de vida pública, que marcam e que só quem 

conviveu, quem teve a felicidade de ter convivido com essas pessoas é que conhece. E 

demonstra a grandeza com que lidam com certos temas e o carinho naquele momento, em prol 

de um assunto muito relevante da sociedade, de Belém naquela circunstância e depois com 

assuntos de estado já na magistratura. Então fico muito feliz com propositura de Conselheiro 

Cipriano, e com certeza a aquiescência de todo plenário. Parabéns à escolha, à lembrança e a 

esta Casa por lembrar de um personagem que de fato merece todo o nosso apreço. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É 

rápido. Só para concluir, eu vou fazer na verdade um pedido. O Conselheiro Odilon, como 

Conselheiro Nelson e Conselheiro Luís, foi feliz. O Conselheiro Nelson, por exemplo, relatou 

fatos – como o Conselheiro Odilon disse – que muitas vezes não constam no currículo. Eu fiz 

um brevíssimo resumo, como eu posso dizer? Fiz uma breve fala do currículo do Doutor Milton 

Nobre, que é grandioso, além de dizer que é uma pessoa simples, uma pessoa sensível, a 

capacidade que ele tem, a inteligência que ele tem de ser uma pessoa sensível, simples, 

conversa com as pessoas e procura ajudar a resolver problemas de pequenos e dos mais 

importantes, a personalidade dele é essa. Mas o Conselheiro Odilon, feliz, colocou que muitas 

coisas não constam no currículo e o Conselheiro Nelson, antes do Conselheiro Odilon, sem 

saber o que o Conselheiro Odilon ia falar, fez vários relatos e sabe também muito mais coisas 

porque ele é nosso Decano o Conselheiro Nelson, Milton Nobre do Tribunal de Justiça. 

Conviveram, as vezes trabalharam juntos, as vezes não, mas um conhece um pouco mais da 

história, então essas observações são importantes. Eu queria pedir a Vossas Excelências, que 

junto com a proposição que eu fiz, que fosse anexado, para caminhar junto com o processo de 

indicação, a ata, as falas de hoje dos Conselheiros. Peço que seja anexado junto ao meu 

pedido, protocolar, que vai o currículo formal, mas tem falas importantes que os colegas 
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proferiram, pois isso vai dar robustez, vai fortalecer mais a indicação. Da mesma forma, do 

Doutor Odilon também, que seja encaminhado a fala do plenário junto com o protocolo do 

processo, que vai dar mais robustez à indicação. Peço à Vossa Excelência, Presidente, que se 

assim acatar, encaminhe à secretaria para fazer. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, Vossa Excelência tem 

razão. Para concluir esse tema, o Desembargador Milton Nobre tem uma folha corrida de bons 

serviços prestados ao estado do Pará, ao Brasil, já foi inclusive da OAB nacional. E são 

inúmeros serviços prestados à história paraense e brasileira, portanto, merece todo o nosso 

apoio à proposta de Vossa Excelência. Essa presidência também gostaria de dividir com todos 

vocês, apesar de ter dividido ontem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: A senhora pode dividir tudo, mas não esqueça de me dar o 

restinho da minha palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vou dar sim, Conselheiro. Vossa Excelência quer logo? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa 

Excelência que decide, eu só queria um espaçozinho para o outro registro. Faça Vossa 

Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Inclusive Vossa Excelência ontem, Conselheiro Luís, Conselheira Rosa 

estiveram presentes, os Conselheiros Substitutos todos estiveram presentes, Conselheiro 

Julival, Milene, Daniel, Edvaldo, a Doutora Silaine também, não só presente, mas como eu ela 

ganhou também um diploma bonito e uma medalha que reflete realmente e marca os 35 anos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

tem uma foto ali em cima, a Doutora Silaine, Vossa Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E o 

presidente Lavareda.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Porque com todo respeito ao Daniel, vou dizer para ele que ele não apareceu 

nessa foto. Só está a Doutora Silaine e a Conselheira Lourdes, não vejo o Daniel, ele vai se 

policiar para nunca mais fazer isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então, eu quero dividir com Vossas Excelências 

porque é um mérito não meu, mas de todos nós. Inclusive fiquei muito feliz da participação de 

vocês e também agradeço a justificativa dos outros nossos colegas, que não puderam se fazer 
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presentes, mas a presença do Conselheiro Nelson, do Conselheiro Luís, da Conselheira Rosa, 

dos Conselheiros Substitutos Julival, Milene, Daniel e Edvaldo, muito nos honrou. A mim com 

certeza, à Doutora Silaine que foi também condecorada com esta medalha e tantas outras 

autoridades, inclusive o presidente da ATRICON que ontem nos fez uma visita honrosa 

também, recebemos ele aqui. O Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Doutor 

Terrão e o Presidente do Tribunal de Contas de Roraima, estiveram presentes. E tantas outras, 

o presidente da Assembleia Legislativa recebeu a comenda, o presidente do Tribunal de 

Justiça. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, a senhora me concede um aparte? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois não, com muita honra. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro Cipriano que compartilhou comigo longos anos, e Vossa Excelência também, nós 

tivemos uma convivência na vida política, longa. Não quero entrar no mérito da composição do 

controle externo, não é momento para se discutir isso, mas eu queria fazer um registro que a 

mim cala muito fundo porque é uma mercadoria cada vez mais escassa na vida, não só na 

atividade pública, mas na vida pessoal, é o que se chama o sentimento da gratidão. Nós 

especialmente, que convivemos na vida pública, sabemos o quanto é difícil, muitas vezes por 

um não que tem que ser dito e isso as vezes leva até a dificuldades de ordem pessoal, porque há 

pessoas que acham que nada pode ser negado, tudo tem que ser feito e as vezes uma simples 

discordância é o suficiente para adubar aquelas mentes distorcidas, mas especialmente 

especializadas na implantação dos fuxicos e das mentiras. Este Tribunal de Contas do 

Município do Estado do Pará deve sua implantação ao governador Alacid da Silva Nunes. E 

quero dizer também, com toda a tranquilidade, que quando foi criado nós estávamos, por 

militância política, em um outro grupo. Eu tinha muita ligação com o também ilustre e honrado 

que foi, o senador Jarbas Passarinho, que inclusive recebeu a comenda, o Conselheiro 

Cipriano até levou a ele em Brasília. O então governador Alacid Nunes teve a decisão de 

implantar o TCM no estado do Pará e se não fora a tenacidade dele, esse órgão não existiria. 

Então eu quero dizer, nesse ponto, de que os Conselheiros do Tribunal de Contas dos 

Municípios fizeram uma justiça ao criador daquela instituição. Esteve lá no recebimento dessa 

medalha a esposa, dona Marilda, uma figura extraordinária na vida pessoal e na vida pública 
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do estado do Pará, e os filhos lá, representados e todos presentes. Estava o Alacid Filho, o 

Ricardo e o Hildegardo que se recupera, graças a Deus, de uma operação que fez e eu queria 

fazer esse registro, Conselheiro Cipriano, para marcar no tempo, porque embora estivéssemos 

em uma divergência política, partidária, jamais neguei os méritos do governador Alacid 

Nunes, tenho um apreço extraordinário pela família dele. Naqueles momentos que 

eventualmente nós estávamos em posições contrárias, em nada isso foi afetado, a dona Marilda 

é uma das mais queridas amigas da minha mãe, minha amiga e eu queria registrar esse fato, 

porque normalmente, eu sempre digo que a gratidão é aquele fardo pesado para certas 

pessoas, que na primeira esquina jogam então, sem entrar em mérito de qualquer outra 

discussão. Eu quero realçar para os Conselheiros do TCM que eles resgataram e puderam 

presentear a família do governador Alacid Nunes com essa majestosa homenagem, porque 

dará a todos aqueles como Vossa Excelência, nossa Conselheira e poderá ser e poderia ter 

sido, Conselheira Silaine também, que é de fato um momento marcante. E poucas pessoas 

registram isso, isso tem que ficar escrito porque se não fosse o governador Alacid Nunes, o 

Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará não existiria. Então quero ainda, também 

que isso seja informado à dona Marilda, dizer que nós festejamos esse gesto e vimos a emoção 

deles todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Obrigada. Muito bem lembrado, Conselheiro, porque foram muitas emoções, 

inclusive aí ela, perfeita, até jovem, parece vocês dois, muito jovens. Dona Marilda muito 

emocionada, com os filhos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Inclusive, para contar a história para os mais novos, dona Marilda tem uma 

enorme sensibilidade social, pessoa retilínea, eu acho ímpar nessa posição que ela adotou aqui 

no estado do Pará. Ela é filha de um político honrado, que foi presidente da Assembleia 

Legislativa, governador interino do Pará que foi o deputado Abel Figueiredo, era dentista. E 

hoje nós temos no estado do Pará o município que se chama Abel Figueiredo, de maneira que 

foi uma festa bonita e, sobretudo, se nada mais houvesse, seria o registro do gesto da gratidão, 

que é muito bonito e acho que nós devemos registrar isso sempre. Quero novamente 

parabenizar os Conselheiros por terem tido essa imaginação e conceder a esse prêmio que a 

partir de agora alguns personagens receberão e que é um justo agradecimento ao governador 

que criou o TCM. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 
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Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada pela sua participação e boas lembranças, 

Conselheiro Nelson, que realmente foi um gesto. E eu gostaria de pedir a este plenário que nós 

enviemos votos de parabéns a todo o colegiado, ao Conselheiros e Conselheiros Substitutos do 

Tribunal de Contas dos Municípios, aos servidores, nossos votos de parabéns pelos 35 anos e 

também o voto pelo reconhecimento. Tanto ao Tribunal de Contas, quanto a própria família a 

proposição do Conselheiro Nelson Chaves pelo reconhecimento do Tribunal de Contas ao 

criador e, inclusive, o Tribunal de Contas está com uma exposição e nós podemos, quem esteve 

lá e quem puder ainda, eu acho que vai permanecer por alguns dias, a exposição dos bens 

materiais, principalmente das medalhas, as condecorações, os momentos da vida pública e que 

se tornou pública mesmo onde documentos pessoais mesmo a família disponibilizou em ceder 

naquele momento e para que o próprio Tribunal de Contas dos Municípios exponha uma vida 

que apesar de nós conhecermos bastante, os que tiveram a oportunidade naquele momento, eu, 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís e tantos outro, mas com certeza nós não tínhamos a 

visibilidade do quão foram os inúmeros prêmios recebidos por ele durante a vida pública, que 

começou como um militar e encerrou sua vida na política. Portanto, eu concedo a palavra ao 

Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Obrigado, Presidente. Presidente, o Conselheiro Nelson acabou de 

fazer uma proposição aqui. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu coloquei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. E é o que? Para que a gente se 

manifeste, o Tribunal, no sentido de encaminhar ao governador Alacid Nunes, à sua família, à 

esposa, aos filhos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira:  E ao Tribunal de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior:  E ao Tribunal de Contas dos Municípios, este 

voto de reconhecimento, congratulações, inclusive a fala dele deve ir anexada à manifestação 

do Tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira:  E da família. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Sim, a fala que ele fez. Faz a proposição, o plenário vai votar e 

sendo aprovado, vai o voto, Vossa Excelência como Presidente conduz esse processo e 

encaminha a fala do Conselheiro Nelson como ata, eu acho importante registrar. É importante 
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o que o Conselheiro Nelson falou, Conselheira Lourdes, Vossa Excelência com certeza sabe disso, 

já foi prefeita, já foi deputada e muitas vezes isso acontece com muita gente. Conselheiro Nelson 

falou dessa questão da gratidão, eu ouvia muito isso do Jarbas Passarinho, que foi muito amigo 

pessoal e trabalhou junto com eles e que falava essa questão, disso. Então se nós tivermos a 

oportunidade de fazer este reconhecimento, este agradecimento, é importante sim, ainda mais com 

essa valorização, com tudo que representam as atitudes, as ações do governador Alacid Nunes na 

época, até hoje. O Tribunal de Contas do Município tem a repercussão de uma atitude dele, da 

força e do empenho dele, como disse o Conselheiro Nelson, então acho que é importante fazer esse 

encaminhamento, esse registro, para que eles tenham conhecimento de que o Tribunal de Contas, 

Conselheiro Nelson aprovou essa proposição e mandando para eles. Eu acho que nessa altura do 

campeonato ninguém está fazendo nenhum favor, absolutamente, só estamos dizendo, Conselheiro 

Nelson: “vocês fizeram parte da história e fazem até hoje”. Então eu queria votar nessa proposição 

que o Conselheiro Nelson fez e com essa sugestão de encaminhar a fala dele através da ata, 

anexando para que o TCM, como Vossa Excelência diz, a esposa dele, os filhos, tomassem 

conhecimento desse posicionamento. É muito importante isso, eu sinceramente concordo com o 

Conselheiro Nelson de que isso é fundamental, muitas vezes esquecemos ou deixamos de fazer isso 

por alguma razão, seja qual for. E no momento que temos a oportunidade, acho que temos que 

fazer sim e ele merece, a fala do Conselheiro Nelson é perfeita nesse sentido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira Lourdes, eu vou 

fazer uma pequena observação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois não, Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Talvez algumas percepções de algo. Veja como é 

a vida, eu sempre defendi e acho que Vossa Excelência também, eles dois aqui sabem, o 

entendimento entre as partes. Eu acho que a política é linda por isso, quando se tem um limite da 

discussão, eu sempre digo que a saliva é o lubrificante do entendimento. E ontem me chamava 

atenção, eu encontrei com ele na saída do plenário, Conselheiro Cipriano e Conselheiro Luís, 

especialmente os dois que conviveram, encontrei com o ex-presidente do TCM, Conselheiro 

Ronaldo Passarinho, que era sobrinho do senador Passarinho e a gente viveu aqui aquela época de 

grande – Vossa Excelência conheceu isso. E olha o destino, ali estava a governadora Ana Júlia 

também e que esteve lá, acho até que a Conselheira Milene estava do lado. Ana Júlia também 

sempre muito simpática e eventualmente também, na vida política do outro lado, mas a 
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fraternidade nunca se exauriu entre nós, acho que é assim que se caminha para o bom 

entendimento. E o Ronaldo me chamava atenção, ele próprio, Ronaldo, recebendo a condecoração 

da medalha Alacid Nunes. Ronaldo orgulhosamente com a medalha Alacid Nunes. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Verdade, não 

tinha observado.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Então relembrando. E depois a exposição da vida do governador Alacid Nunes foi feita 

sabe onde? No auditório Jarbas Passarinho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira:  Olha Conselheiro, que lembrança. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então veja, aqueles que estão 

mais novos. Porque a gente vai levando e as vezes a vida pública leva as pessoas para distâncias 

tão grandes e muitas vezes nós convergíamos tanto no pensamento. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não foi ironia 

do destino, foram os dedos de Deus mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou dizer isso aqui porque é público e vocês dois conviveram 

conosco, estou me dirigindo aqui ao Luís e ao Cipriano, a Conselheira Lourdes foi deputada. Outro 

dia o Zeno dizia para mim, nós fomos colegas no Suíço, a mesma geração do Milton e almoçando 

os dois, ele disse: “é, Nelson, nós não fomos inteligentes porque nós permitimos, durante toda a 

nossa vida política, que algumas pessoas tentassem nos afastar. Nós nunca brigamos, nós nunca 

ficamos desavindos, mas nós poderíamos ter ficado muito mais juntos, mas haviam pessoas que não 

queriam que nós ficássemos mais juntos. E nós, no calor da batalha, na juventude, as vezes não 

percebíamos essa malícia de terceiros”. Exatamente, eu penso que lá atrás, a história do estado 

talvez pudesse ter sido de alguma forma, não estou criticando e nem dizendo nada, mas a distância 

que nunca foi muito bem explicada e a vida vai, e quando eu vi ontem, abracei o Ronaldo, estava lá 

e falou comigo, dei um abraço caloroso a ele também, dizendo: “é a circunstância da vida, você 

está com o seu peito hoje ornamentado com a medalha Alacid Nunes”. De maneira que são fatos 

históricos que só quem viveu aquilo, aquela panela fervente, Procuradora, viu e sentiu na pele um 

pouco daquilo. E até, lamentavelmente, a gente viu que naquela época algumas amizades foram 

desfeitas. A gente depois olha no tempo e vai dizer: “mas para quê? Não era preciso tanto”. E só 

essas considerações que a vida já permite a gente a fazer. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem lembrando, conselheiro 

Nelson Chaves, realmente Vossa Excelência e eu, conselheiro Luís, conselheiro Cipriano vivemos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 491

esse momento em nosso estado e podemos viver um momento diferente daquele onde as duas 

personagens unidas por um sentimento de gratidão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E outra coisa, o Cipriano está lembrando aqui porque 

embora jovem e o Luís também, que fazem história porque vivemos esse momento e Vossa 

Excelência também não há nada, e é preciso se colocar isso muito corretamente, não há nada que 

eu conheça ou que eles conheçam que se possa alegar contra a honradez, Alacid Nunes e Jarbas 

Passarinho, não há nada. Eles partiram, e não há nada a registrar contra a honra deles, eu sempre 

digo isso, independente de divergências, eu acho que isso é muito marcante porque vemos o quanto 

a família se orgulha deles, e as divergências políticas e vidas limpas no trato das coisas públicas. 

Não se tem conhecimento de nenhum desatino, de nenhum gesto menos digno do governador Alacid 

e muito menos do senador Passarinho e por isso festejamos, temos tanta gente nova na vida 

pública. E olha, é possível sim e me lembro disso para os mais antigos, que tivemos um candidato a 

vice-presidente da chapa do Jânio Quadros, ele perdeu a eleição, foi eleito para vice o João 

Goulart. Mas, tinha um candidato dos Pampas, Fernando Ferrari, e é nome de escola, era um 

terceiro candidato dando uma reminiscência na história, o Jânio era o vice dele e era de Minas 

Gerais, senador Milton Campos, homem muito honrado. E era o marechal Lote que trazia na vice o 

João Goulart. E naquela altura o vice não era votado pelo titular, as votações eram separadas, e se 

tinha um terceiro candidato que era o Fernando Ferrari, gaúcho, e o slogan dele era, “mãos 

limpas”, e então podemos dizer em relação ao Alacid e Jarbas que passaram na política paraense, 

na vida pública e que saíram com as mãos limpas Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Olha, a gente agradece conselheiro 

essas lembranças que vivenciamos e agradecemos a Deus por termos vivenciado aquele e agora 

esse momento de feliz vamos dizer assim, compartilhamento da história também e reconhecimento. 

E quanto foi bonito percebermos na fala do caçula, do filho Ricardo Figueiredo Nunes, quando ele 

se manifestou em nome da família, do orgulho e Doutor Hildegardo que já também exerceu vários 

cargos nesse estado, cargos públicos e hoje é deputado estadual, e, do próprio Alacid Filho, e da 

dona Marilda, muito feliz e então isso nos deixa bastante felizes, conselheiro, Vossa Excelência tem 

a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora Presidente, eu vou ser rápido. Mas, é um momento importante hoje para todos nós, 

senhora presidente, eu falo para a sociedade paraense. E hoje, completa 199 anos da fundação da 

Associação Comercial do Pará, e que é um setor importantíssimo de empreendedorismo e 
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negócios, e foi de comércio. E nesse festejo dos 199 anos da Associação Comercial do Pará é a 

segunda mais antiga do Brasil, só perde para a da Bahia. E eles conseguiram fazer uma unificação 

dos empresários que compõem a Associação comercial do Pará para uma chapa única. E o nome 

dessa chapa é “Oziel Carneiro”, detalhe da vida, presidente, conselheiro Luís Cunha e conselheiro 

Cipriano, conselheiros substitutos, Milene, Daniel, Julival, Edvaldo e Doutora Silaine, o nome da 

chapa do Doutor Oziel Carneiro, o presidente da Associação Comercial é o filho dele, Clóvis 

Carneiro. E a junção e mostrando a necessidade da unidade das classes empresariais, e em busca 

de um objetivo, conseguiu-se fazer e que também não é fácil nessas lideranças todas uma chapa 

única e imagino o orgulho que teria o Doutor Oziel Carneiro, senador pelo Pará, e, diretor do 

Banco do Brasil, presidente do Banco da Amazônia e diretor do projeto Carajás, eu tive a honra de 

ser o seu amigo, e, infelizmente já partiu para outra dimensão, que teria de ver o filho empresário 

como ele, assumindo ainda jovem a presidência da associação comercial do Pará, isso é motivo de 

alegria para todos nós, e também o Doutor Oziel Carneiro que foi um dos homens mais dignos da 

vida pública desse estado, e quase chega a governador também, mas fez um grande desempenho 

como senador. E eu queria então que essa Casa se for assim o desejo do Plenário e eu espero 

também a anuência da ilustre procuradora do Ministério Público de Contas, que mandássemos os 

votos de congratulações a toda essa classe, e simboliza pela escola unânime, e então presidente do 

conselho diretor, o empresário e meu amigo, o Clóvis Carneiro, e presidente do Conjovem, que é o 

Conselho dos Jovens Empresários, é o Leonardo Daher, conselho da Mulher Empresária e 

Empoderamento Feminino, tanto enquanto se falava em associação comercial e verdade, Doutora 

Silaine, não havia quase a presença da mulher lá. Hoje elas são absolutamente ativas nessa área, e 

o conselho da mulher empresária da Senhora Denise Araújo, e, presidente da Assembleia Geral e 

ex-presidente da Associação Comercial, que é o Sérgio Bitar Pinheiro, do conselho superior, 

empresário também, e do ramo da construção civil e outros tantos como era do caso da 

citricultura, para o lado da conselheira Lourdes, uma honra minha e meu colega engenheiro, 

Lutfala de Castro Bitar é o presidente do conselho superior, e um home experiente, relevantíssimos 

serviços prestados nesse estado. E presidente do conselho de câmaras setoriais, e felizmente, 

graças a Deus, meu querido amigo Mário Leónidas que está na Presidência, e presidente da 

Universidade Corporativa, e, da senhora Maria Nazaré Soares, que também tem um grande serviço 

prestado a nossa sociedade, presidente da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, e, 

empresarial no Pará, empresário Leonan Von Grapp. De maneira que eu acho que essa casa 
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poderia se manifestar desejando sucesso absoluto na chapa que se empossa, e, é um setor 

importantíssimo na questão da geração do emprego e da renda, e quando a gente vê que é possível 

uma conjugação de tantas forças e tantas lideranças em um único objeto que é o do 

desenvolvimento dentro do estado do Pará, é motivo para nós nos alegrarmos como cidadãos e 

como instituição. E então proporia honestamente a esse Plenário e que pudesse se dirigir a essa 

nova composição diretora da Associação Comercial do Pará, especialmente o seu novo presidente, 

o empresário Clóvis Carneiro, e manifestando os nossos desejos de grande êxito nesse trabalho de 

enorme repercussão social para o nosso estado. E naturalmente por nosso país. Pelo aniversário 

da própria associação 199 anos, e, especialmente ao outro, congratulando com essa formatação e 

desejando a eles amplo e total sucesso. Obrigado, senhora presidente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vamos as 

propostas apresentadas nessa manhã, primeira proposta ao TCM e a família do homenageado ex-

governador Alacid Nunes. E conselheiro Nelson Chaves, Vossa Excelência é um dos propositores, 

portanto, está de acordo. Conselheiro Cipriano, Luís Cunha, Odilon Teixeira, conselheiro 

substituto, com certeza estão de acordo, todos e a nossa procuradora do Ministério Público, eu 

gostaria de dizer que essa medalha também eu compartilho com todos os servidores e servidoras 

desta corte de contas. E ela se estenda porque também tem nos ajudado a todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos e servidores da corte de contas e o Ministério Público de Contas. A 

segunda proposta do conselheiro Nelson é a associação comercial do Pará, aos dirigentes, e aos 

199 anos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, duas propostas, a primeira é pelo aniversário dos 199 anos, e que eu sou favorável, por 

exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, e como está aí comemorando 70 anos. E a 

associação comercial ano que vem completa 200 anos, e eu acho que o conselheiro Nelson sempre 

fala isso, o estado não produz nenhuma renda, nada, e quem produz são os trabalhadores, os 

cidadãos, o comércio, e, na atividade comercial, e, então é o seguinte, é importante registrar a 

contribuição, a pujança e o apoio, a dedicação dos abnegados empresários comerciantes, e, muitas 

vezes sofrendo, só quem é empresário sabe o que é administrar e lidar com os altíssimos impostos 

que existem no Brasil. Deus o livre que você falhe por imposto ou equívoco, se passa a ser um 

criminoso, então o seguinte, vamos tirar de lado isso. A importância da associação comercial do 

Pará para o desenvolvimento do estado em sua história como um todo, e então é com louvor que eu 

acompanho a proposta do conselheiro Nelson, e já pensando no ano que vem, temos que tentar 
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homenagear de alguma maneira 200 anos da associação comercial do Pará, e pelos 

relevantíssimos serviços prestados a sociedade paraense, e, aos empresários, e inúmeras situações, 

geração de emprego, mudanças de paradigmas, enfim, várias questões que podemos passar muito 

tempo falando sobre isso. Então, é com louvor e com alegria que eu voto a favor da proposta de 

congratulações e de parabéns pelos 199 anos. E a outra proposta a nova direção, o conselheiro 

Nelson já falou um pouco da história de quem são as pessoas, e o que elas representam, então da 

mesma forma como fizemos ao Ministério Público e ao Doutor Felipe, a Doutora Silaine, e fazemos 

agora com alegria a Associação Comercial do Pará. E obviamente cumprimentando as pessoas que 

deixaram a administração a frente da Associação e desejando absoluto sucesso e êxito na nova 

missão, e, neste papel extraordinário que irá ajudar o desenvolvimento do estado do Pará e aos 

nomes todos que o conselheiro Nelson leu, e, desejando sucesso nesta missão que é importantíssima 

para o estado do Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Luís está de acordo, Conselheiro Odilon e certamente os conselheiros 

substitutos e o Ministério Público também se associam as manifestações e votos proferidos pelos 

conselheiros. E a Doutora Silaine gostaria de ter a palavra e antes de encerrar vamos ouvi-la, por 

favor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas 

Silaine Karine Vendramin: Também serei breve, bom, além de eu querer me associar a essas 

congratulações tanto dos votos de parabéns pelos 35 anos do TCM, e, agradecimento pela medalha 

ao Alcid Nunes que foi entregue a instituição Ministério Público de Contas. Então é uma medalha 

que realmente é dos servidores de toda essa construção que tivemos de todos os procuradores que 

passaram pela nossa instituição, e se estende a todos, e as instituições parceiras, o Tribunal de 

Contas do Estado, e o próprio TCM, na realidade, essa medalha premia as instituições parceiras 

do controle externo, que tem colaborado com ele. E então ficamos muito felizes em participarmos 

desse momento festivo. E a ACP também fazendo 199 anos, e, realmente, é uma instituição 

consolidada em nosso estado, e como o Conselheiro Cipriano falou, são os empresários que 

produzem a renda, são cidadãos que produzem renda e não são os órgãos públicos. Então é uma 

instituição que realmente merece essa nossa congratulação e inclusive eu já fiz parte do 

CONJOVEM na época em que eu tinha uma produtora de vídeo e de publicidade, e eu era diretora. 

Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, ficaram 

consubstanciadas através dos Ofícios nºs 039 e 042/2018-SEGER, desta data. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se a senhora estivesse lá com 
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toda a experiência, mas ainda é um pouco jovem. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora Geral do Ministério Público de Contas Silaine Karine Vendramin: Não foi do Conselho 

da Mulher Empresária, mas foi do CONJOVEM. Realmente, a maioria eram homens, mas também 

haviam mulheres. E bom, hoje eu estou protocolando dois ofícios, e aqui no TCE, no Tribunal de 

Contas, e um deles é para nós darmos continuidade ao nosso termo de cooperação técnica e 

científica que foi firmado em 29 do abril de 2016, e que está findando agora ao final de abril, e 

então eu manifesto interesse de continuarmos a fazer, a prorrogar o prazo. E fazer um aditamento e 

prorrogando o prazo desse termo de cooperação, e que com certeza e traz grandes benefícios para 

a sociedade e suas instituições que trabalham em prol do bem comum e da correta aplicação do 

erário público. E o outro ofício que eu estou protocolando é fruto de uma ação nacional do 

Conselho Nacional do Ministério Público de Contas que tem como diretora a Doutora Cláudia, e o 

CNPGC está fazendo essa ação nacional em prol da transparência ativa nos sites de todos os 

tribunais de contas do estado. E então assim como feita aquela ação nacional referente aos 

presídios, cada estado da federação vai protocolar ofícios ou recomendações aos tribunais de 

contas para que seja dada a publicidade a todos os seus atos e que, realmente se implante uma 

transparência ativa e que tenhamos essa cultura de disponibilizar as peças que não precisam essa 

demanda vir do cidadão porque às vezes, principalmente na região Norte as localidades são muito 

distantes e as pessoas precisam pegar um barco para chegar aqui e para ter um acesso. Sendo que 

quando se tiver tudo disponibilizado isso vai além de facilitar o trabalho do Tribunal de Contas, 

porque não vai precisar ficar respondendo a requisições, já vai estar tudo disponível para todo e 

qualquer cidadão. E eu sei que o processo eletrônico ainda não foi implantado e está em fase de 

implantação e então por isso na verdade, esse ofício tem um caráter de sugestão de nos colocarmos 

à disposição, e para enfim, para melhorias, para quaisquer dúvidas, para que possamos trabalhar 

em conjunto, e para que o processo eletrônico seja implantado da forma mais transparente, e da 

forma mais republicana para que o Tribunal de Contas seja referência Nacional, o Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, como sempre tem sido. E então eu tenho a certeza de que essa 

implantação desse processo eletrônico vai ser um grande êxito para a sociedade, e a nossa 

contribuição é nesse sentido, de que realmente as peças sejam publicadas à medida em que são 

assinadas digitalmente, e para que a sociedade tenha acesso a essa ampla gama de processos e que 

fazem parte do controle externo, e, que, na verdade são verbas públicas. Então se são verbas 

públicas, elas devem ser disponibilizadas e isso vai fazer com que haja maior eficiência do controle 
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social com que o cidadão possa ver todas as prestações de contas das verbas públicas, e, se 

precisar trazer demandas ao Tribunal de Contas, e eu tenho certeza de que isso só vai fortalecer o 

trabalho do controle externo e do Tribunal de Contas. O TCE já vem plantando e agora você 

mesmo falou que o Tribunal de Contas, a primeira prestação eletrônica de contas de gestão foi 

feita pelo TCE, e então esse já é o pontapé inicial, e eu sei que vai vir aí muita coisa boa com o 

processo eletrônico. Estamos ansiosos e por isso estamos à disposição para ajudar. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

doze horas e cinquenta e dois minutos (12h52min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário-geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 03 de abril de 2018. 
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