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Nº 5.574 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de agosto 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, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, a 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 a 

digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Justifico a ausência da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes por 

motivo de força maior; e do Conselheiro Substituto Daniel Mello em tratamento de saúde. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

primeiro (1°) de agosto de 2018, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à 

deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 

lido, a Presidência determinou a retirada do Processo nº 2016/50954-6, em virtude da ausência 

da relatora, Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, com retorno previsto para o dia  

16 do andante mês; tendo solicitado, em tempo, autorização para promover a inversão da pauta 
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plenária para priorizar os Processos de números 11, 5 e 4 em razão da presença dos 

jurisdicionados interessados nesses julgamentos. O plenário acenou positivamente, 

oportunidade então que determinou o seguimento da sessão, com o senhor secretário 

anunciando o Processo nº 2013/51401-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Cametá, responsável José Waldoli Filgueira Valente, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que, manifestando-se, 

expôs o seguinte pensamento: Bom dia senhora presidente, bom dia conselheiros, conselheiros 

substitutos, jurisdicionados, procuradores e todos que estiverem nos assistindo e ouvindo, 

servidores dessa Casa e do Ministério Público de Contas. Quanto ao processo, devido à 

ausência de demonstração do uso correto dos recursos financeiros, a transferência de recursos 

em período eleitoral, período vedado, ausência de comprovação da prestação dos serviços 

contratados, despesas não acobertadas por documento fiscal idôneo, relatório de 

acompanhamento e fiscalização inidôneo, aplicamos o enunciado ministerial número dois, que 

fala sobre a responsabilização da pessoa que faz o acompanhamento e a fiscalização quando o 

laudo não corresponde àquilo que está nos autos e que foi medido, então a pessoa deve ser 

responsabilizada. Devido a todas essas irregularidades, o Ministério Público de Contas opina 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo 

responsabilidade solidária ao gestor, o ex-prefeito Waldoli Valente, à empresa Plena 

Construções Ltda. e à Gilda Dias de Souza, além da aplicação das multas regimentais aos seus 

responsáveis. Por fim, foi encaminhado cópias dos elementos comprobatórios ao Ministério 

Público do Estado do Pará para as providências de sua competência. Presente em plenário, o 

senhor Domingos Sávio Caldas de Souza, procurador da senhora Gilda Dias de Souza, 

apresentou defesa conforme preceituam os ditames constitucionais: Bom dia presidente. Em seu 

nome eu saúdo a todos os presentes e o público que está nos acompanhando nessa sessão. Eu 

prestei atenção no relatório emanado da procuradora de contas e aqui realmente não tem 

muito o que acrescentar, porque já está decidido por Vossas Excelências. Mas eu quero fazer 

uma ressalva aqui. Os Centros Regionais de Saúde foram concebidos 30 anos atrás, então 

antes eles eram uma unidade só operacional. Na gestão do doutor Almir Gabriel, ele 
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descentralizou no intuito também de descentralizar a gestão administrativa e financeira. Mas, 

na verdade, ele funcionava não como uma ordenação de despesa, mas como uma confirmação 

de despesa. Vou explicar. Esses convênios que eram firmados entre as regionais e os 

municípios da jurisdição eram todos acertados com os secretários estaduais de saúde, eram 

repassados em anos eleitorais. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2006, que terminou o 

primeiro governo do doutor Jatene, foram assinados 23 convênios entre as prefeituras que 

compõem o 13º Centro e mais o Hospital Santa Luiza de Marillac que é o hospital conveniado. 

Desses 23 convênios, 10 eram com a prefeitura de Cametá, dois com a prefeitura de Mocajuba, 

três com Limoeiro do Ajuru, cinco com Baião, um com Oeiras do Pará e dois com o Hospital 

Santa Luiza de Marillac, que tinham o intuito de construção de uma UTI de 20 leitos e outra 

aquisição de equipamentos para funcionalidade do hospital. Se você vê esse relatório que eu 

tenho em mãos, todos os repasses foram feitos antes das eleições, no dia 30/06/2006, a 

maioria. Que dizer, o órgão central, a secretaria, repassava nesse tempo exíguo e, claro, como 

as regionais eram meros repassadoras de recursos, elas eram forçadas a fazer o repasse 

naquele tempo. Hoje é fácil culpar as regionais pelo que foi feito, mas não se houve um 

cuidado de resguardar as pessoas que estavam lá. Todos vocês sabem, porque a maioria é 

egresso da vida política, que esses diretores regionais são indicados por políticos e a eles que 

eles estão ligados. Então essa contemplação aqui é de acordo com o peso político. Para 

relembrar, Cametá foi contemplado com 10 convênios, na época era o Emanuel Cunha do 

PSDB, Mocajuba era o Wilde Colares, Limoeiro do Ajuru era o Domingos Diniz, Baião era o 

Antônio Lobo, em Oeiras do Pará era o Araci. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui 

fazendo defesa do que está errado, eu acho que se realmente foi cometido um erro de 

transferência de recurso em período eleitoral é porque essas pessoas que estavam na ponta 

foram induzidas a isso. Eles não tinham como ficar com esses recursos retidos se havia uma 

determinação superior para que isso fosse contemplando e para que também se fizesse a 

política daqueles gestores que estavam lá para atender os interesses de quem estava no poder. 

Então eu quero anexar nos autos a cópia da portaria de exoneração da Gilda, que ela foi 

exonerada no dia 21 de março de 2007. Até aí se vocês forem compulsar nos autos, existe um 

relatório de acompanhamento. Claro, dentro da precariedade que é um centro regional. Mas 

depois daí, infelizmente – o conselheiro André conhece bem essa realidade, porque a família 
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dele é de Mocajuba, sabe como é a precariedade desses centros regionais – os centros não têm 

equipes formadas para fiscalizar, não existe um engenheiro até hoje no 13º Centro Regional de 

Cametá. Eu fui diretor, na época do doutor Hélio Gueiros, mas naquela época não era uma 

unidade administrativa financeira, só era uma unidade operacional, a gente só fazia distribuir 

o que o órgão central determinava, na época do Herundino Moreira, que era o secretário. 

Então eu peço a vocês que tenham um cuidado na hora da mão pesada, para que vocês não 

façam justiça por quem foi induzido ao erro. E outra coisa, hoje o governador é o doutor 

Simão Jatene, na época disso era também, E por informações que eu sei, as contas dele já 

foram aprovadas. Então quem estava lá eram pessoas que eram indicadas do governo dele, 

acho que esses são detalhes, acho que não merecem aos gestores da época ser imputada uma 

multa por esses detalhes que foram levados a cometer. Muito obrigado, essa é a defesa. Pausa. 

A matéria entrou na fase a discussão. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da 

instrução processual. Após o aceite, a presidência determinou o seguimento da sessão, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2011/50934-5, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, exercício financeiro 

de 2010, responsável Justiniano Alves Júnior, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, por conseguinte, pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

glosado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e, ainda, sugeriu expedição da 

recomendação à Susipe e ainda a juntada de cópia do Relatório de Auditoria no âmbito da 

Susipe referente ao exercício de 2010 ao Processo nº 2017/00119-4 e por fim pela 

improcedência da denúncia formulada pelo senhor Ruberval de Araújo Pires, analisada em 

conjunto com esta prestação de contas anuais de 2010 da SUSIPE. Presente em plenário, o 

senhor Justiniano Alves Junior fez jus á defesa conforme dita o regulamento da ampla defesa: 

Bom dia senhora presidente, doutora Silaine Vendramim, procuradora geral do Ministério 

Público, em nome dos servidores saúdo o senhor Tarcísio, em nome da conselheira Lourdes os 

membros desta casa, conselheiros, em nome da doutora Milene os conselheiros substitutos. 
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Feitos os cumprimentos de praxe, eu queria neste momento, antes de se falar numa defesa, é 

falar numa grande reflexão que há de se fazer e é o que do meu coração eu tenho sentido desde 

o último momento, dia 31 de dezembro de 2010, quando deixei a Superintendência do Sistema 

Penal, que foi o último cargo de gestão pública que assumi. Hoje eu falo aqui não na condição 

de advogado, por um impedimento legal, falo como jurisdicionado, tanto que coloquei meu 

CPF, não a minha OAB, para pontuar isso com a questão ética, hoje eu exerço uma função no 

Tribunal de Contas dos Municípios. Por conta disso, estou aqui como jurisdicionado. Eu 

queria fazer esta reflexão exatamente nessa condição, de ser humano que coube no passado 

uma função tão complexa, pesada e complicada que é gerir o sistema penal do estado do Pará, 

que não é diferente do sistema penal do Brasil. Todos os senhores conselheiros, conselheiras, 

representante do Ministério Público, costumam ver na televisão cotidianamente rebeliões, 

grupos de extermínio agindo nas penitenciárias, enfim. Nos dois anos em que eu fui gestor, e 

isso não quero dizer que na minha gestão foi melhor, outros tiveram problemas nas anteriores 

e nas posteriores, mas porque é a conjuntura, é a falência de um sistema que hoje precisa ser 

revisto. Para se ter uma ideia, eu faço em números maiores aqui, em torno de 200 milhões que 

precisa hoje para tentar colocar em condições as casas penais, para que elas possam atender 

aquilo que a lei de execuções penais preconiza. E por aí só, já seria motivo de forma espartana 

de punir os responsáveis, porque eles não cumprem. Mas eles não cumprem porque não tem o 

estado condições financeiras de suprir essas deficiências. Para os senhores terem uma noção 

do que é, existe um chamado no CRPP 3, que é o chamado segurança máxima, que não é, e que 

na época do doutor Almir Gabriel foi construído, era um presídio automatizado, onde o agente 

prisional nem teria condições de ter acesso, tudo era automatizado. Hoje esse sistema não 

funciona e só esta casa penal, para que ela possa ser recuperada, para que ela volte a ser o 

que era, é em torno de 25 milhões. Ela prevê até a dosagem ecológica da água, banhos de 10 

minutos, a água desligava automaticamente. Existe hoje no sistema penal para mais de mil e 

500 fugas no ano, por causa de um local chamado Colônia Agrícola, em que o preso fica 

lutando com seus advogados para tentar ir para lá. No primeiro dia ele foge, porque é um 

agente prisional para 40 presos e ele não pode usar arma. Então eu falo aqui em nome de 

todos aqueles que abnegadamente se dedicam e se dedicaram a causa pública de gerir um 

sistema. Eu, como delegado de polícia, de carreira aposentado, eu tive essa missão. Foi uma 
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missão me dada pelo doutor Geraldo Araújo quando me chamou minutos antes no Palácio e 

disse, “o senhor aceita assumir o sistema penal?”, eu disse, “isso é uma missão ou um 

convite?”, ele disse, “é uma missão”. E eu aceitei. E em dois anos nós conseguimos fazer 

muita coisa no sistema penal. Entre elas, organizar juridicamente o sistema penal com 

regimento interno, com manual de procedimento operacional para que erros que possam 

cometer estejam previstos lá, enfim, a questão da alimentação do preso, que é um negócio 

complexo demais, mas tem um decreto que nos ampara e volta e meia eu sou instado a me 

defender em relação a isso - mas está lá um decreto do doutor Almir Gabriel que me obrigava 

e é um decreto que atendia as necessidades do município. O meu antecessor aqui na defesa 

disse o seguinte, Mocajuba, a realidade dos municípios paraenses é muito difícil. Hoje, fazer 

um processo licitatório, da abrangência que se tem hoje, se for comparar o princípio da 

economicidade, hoje se gasta muito mais com alimentação de presos do que se gastava na 

nossa gestão, quando se pagava sete e meio reais por café, almoço e jantar. Mesmo assim há 

uma constante tese de imputar posicionamentos em relação a isso. E eu digo aos senhores, é só 

fazer matematicamente o cálculo, com o processo licitatório dentro da Lei de número 8.666 e 

veja como era o decreto do doutor Almir Gabriel, qual é o princípio da economicidade que 

obedece. Hoje se paga em torno de quase 50 reais. E isso é porque precisa alimentar, o preso 

precisa de saúde, médico, dentista, precisa de uma série de coisas. Mas na nossa gestão nós 

fizemos uma revolução. Hoje, dentro do complexo penitenciário tem uma unidade de saúde 

básica, em convênio com o governo federal, que atende o preso. Porque antigamente tinha que 

se gastar viatura para levar o preso para o pronto-socorro municipal de Belém, que é onde 

atenderia. Dia desses o novo superintendente inaugurou, mas foi na nossa gestão que 

implantamos. Fomos estudar essa complexidade. Infelizmente foram dois anos, mas felizmente 

foram dois anos, porque eu ganhei uma diabete, uma série de calcificações nas coronárias, me 

aposentei e estou tentando viver. Senhores e senhoras, eu aqui quero fazer um apelo. Senhora 

Silaine Vendramim, a senhora é uma pessoa justa, eu a conheci há pouco tempo, mas posso 

dizer que o espírito de justiça norteia Vossas Excelências; o papel constitucional de vocês é o 

melhor papel que existe, é o de maior responsabilidade dentre outros. Mas existe um ser 

humano numa gestão, existe uma pessoa que tem um passado de conduta e tem um presente de 

conduta e um futuro de conduta. Eu sempre digo, meu nome é Jusitiniano Alves Júnior, o nome 
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de meu pai é Justiniano Alves, do meu avô é Justiniano da Graça Alves e do meu filho é 

Justiniano Moura Alves, e eu tenho um legado de honestidade e de integridade a zelar. O 

conselheiro Ivan Cunha, sentado nessa cadeira onde está o conselheiro Luís Cunha, disse ao 

julgar contas nossas da polícia civil, em que eu apelava: ressalvar uma conta de uma pessoa 

séria, uma pessoa honrada, é um punhal cravado no peito, que dói eternamente. Então eu peço 

a Vossas Excelências, ao nobre relator, justiça nesse ato, porque as contas foram prestadas. 

São quase 208 milhões, o apontamento que aparece são R$70.000,00 (setenta mil reais), isso 

não quer dizer que é princípio da insignificância ou não. Mas há de se pensar, poxa, ele geriu 

208 milhões e o que está se apontando hoje é um equívoco de R$70.000,00 (setenta mil reais). 

Nada se deve tirar do poder público, mas há de se comprovar e isso deve ser o espírito de todos 

nós. É o que os senhores fazem cotidianamente, é o que o Ministério Público faz no seu 

cotidiano, buscar essa justiça, essa verdade. E a verdade tem que ser apurada, tem que ser 

vista, comprovada. Eu aprendi no direito penal, eu não podia indiciar ninguém se eu não 

tivesse as provas nos autos, se não isso terminaria nos tribunais arquivado, ao ser inocentada 

a pessoa. Então o princípio da inocência há de sempre estar pautado, tem que ser uma tônica 

permanente dos tribunais, seja de contas, no Supremo ou em qualquer lugar. Obviamente, de 

um lado está o interesse público e está a questão da pessoa que, como jurisdicionado, exerce 

um cargo desses. Eu hoje digo aqui para consumar a minha defesa, eu tenho a síndrome da 

pós-gestão. Se me convidarem, para ajudar com toda a experiência, eu me sinto impedido 

emocionalmente de continuar uma gestão pública. Se me chamarem para ser secretário de 

segurança pública, eu não vou aceitar. Porque é complexo. Mas não façam isso como uma 

imposição, apenas como uma orientação de um jurisdicionado que sente, porque quem sente 

num julgamento é o honesto, o desonesto não está nem aí. A pessoa que não tem hombridade, 

dignidade, não está nem aí por uma condenação ou duas, ele vai para cima e não está nem 

sabendo. Nós temos vergonha, eu tenho vergonha, e por conta disso, nobre conselheiro relator, 

senhores e senhoras conselheiras, eu clamo por aqui pela aprovação das contas – como dizia o 

senhor conselheiro Ivan Cunha e eu reproduzo aqui – sem a mácula da ressalva. Este é o meu 

pleito, mas de forma emocional reproduzindo o que é o sistema penal, porque, para concluir, o 

sistema penal não é o ditado do barril de pólvora. Porque o barril de pólvora precisa de 

pólvora, de estar seco, precisa de fósforo, precisa do barril. Mas é um barril de nitroglicerina, 
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onde qualquer sacudida, por menor que seja, causa uma explosão com consequências 

indefinidas. Para finalizar, eu cito isto aqui e tenho até medo quando cito isso, mas durante a 

minha gestão existia um plano desses chamados comandos que hoje estão imperando no Brasil 

de derrubar cinco torres da Eletronorte, para tirar o estado do Pará do mapa em termos de 

energia elétrica, para promover uma grande rebelião no sistema penal. Nós fizemos um grupo 

através do importante setor de inteligência, nós previmos isso, fizemos um planejamento 

estratégico operacional, para evitar que houvesse isso. Sabe qual foi a constatação? É que o 

sistema penal não tinha gerador. Se houvesse um apagão, em 24 horas, nas casas penais se 

perderia o controle, até porque se trancaria a BR e não chegaria PM de lugar nenhum. Um 

helicóptero não vai carregar 300 policiais para conter uma rebelião. O batalhão penitenciário, 

se for visitar, é o castigo da polícia militar, ninguém quer ir para lá. Ele é minguado. Então se 

houver uma grande rebelião, é de consequências irreparáveis. Nós tivemos a coragem coletiva, 

nos reunimos, pegamos 30 membros e mandamos para os presídios federais. Na surdina, eles 

saíram à noite numa transferência dizendo que tinham mudado de casa penal, quando eles 

viram eles estavam entrando nos aviões da FAB para ir para os presídios federais de Campo 

Grande e um outro. Isto evitou uma tragédia, isto não está nos autos, mas é uma realidade que 

está comprovada nos relatórios que foram feitos na altura. Eu tenho até receio pela minha 

família, porque foi um ato de gestão, mas que pôs em risco a mim, a minha família. Isso tem 

que ser pensado também. Desculpe o meu alongar, eu quero agradecer e pedir ao final a 

aprovação sem ressalvas das contas de 2010. Agradeço a todos pela atenção, um bom dia. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e pela improcedência 

da denúncia formulada pelo senhor Ruberval de Araújo Pires e por fim expedição de 

recomendação à Susipe. Seguiu-se, então, à votação plenária: Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu acompanho o relator 

dizendo ao ilustre doutor Justiniano, com relevantes trabalhos já prestados ao estado do Pará, 

exatamente na linha da manifestação do conselheiro André de que a ressalva não macula 

apenas de origem formal. Eu vou acompanhar o voto do relator, mas antes como é um fato 

histórico, o doutor Justiniano dizendo que nem anexou a OAB, apenas o seu CPF, a gente viaja 

um pouco no tempo, para relatar um fato verdadeiro, mas que é honroso. Eu, no tempo mais 
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jovem, a gente via nas quermesses no centro de Nazaré, havia o arraial, era muito comum 

como uma atração a gente ver o jejum, havia o Faquir. A criançada ia lá e falava, “olha, o 

homem não está se alimentando”, cama de prego, aquela história toda. E na universidade eu vi 

um grupo de jovens que lutava muito, aguerridamente, como é o doutor Justiniano, muito 

enfático na defesa dos seus pontos de vista, eles lutavam pela redução da mensalidade paga à 

universidade. Houve um grupo de estudantes, eu essa época dirigia o Diretório de Estudantes, 

frequentemente eu tinha a alegria de receber a visita do falecido pai do André, que era o ex-

deputado Juvêncio Dias, depois senador, ele queria me apresentar o filho dele, que tinha uma 

inclinação política, que estava liderando na universidade o movimento da redução da 

mensalidade. Para isso, eles estavam, entre aspas, afrontando nosso professor Edson Franco, 

fazendo uma greve de fome e elegeram um estudante para ser o faquir. Veja como na vida os 

anos passam e o faquir engorda. Depois de um certo tempo ficou com uns quilos a mais, só que 

esse faquir à noite, nas caladas da madrugada, tinha um companheiro que levava um mingau 

de milho, aquela sopa quente, e que no futuro transformou-se num conselheiro também, quer 

dizer, ele era o alimentador do faquir. É uma história verdadeira, mostrando ao longo do 

tempo o desempenho do doutor Justiniano e ali do conselheiro André, que era o fornecedor das 

marmitas pela madrugada. Eu quero acompanhar com muita alegria o voto do relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o voto do 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Voto de acordo com o 

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Peço vista dos autos.  

Atendida a solicitação, volta o processo em questão à pauta do dia dezesseis do andante mês. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2011/50479-3, que trata da Prestação de Contas 

dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 

Secretaria de Estado da Fazenda, exercício financeiro de 2010, responsáveis Vando Vidal de 

Oliveira Rego e José Carlos dos Santos Damasceno, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando, por conseguinte, pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor glosado, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre seus responsáveis, e, 

ainda, aplicação das multas regimentais aos responsáveis e por fim remessa dos autos ao 
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Ministério Público Estadual, com  vistas à apuração de possível crime de “falsificação de 

documento público”. Presente em plenário, o senhor Wanderlei Ladislau, representando os 

senhores Vando Vidal de Oliveira Rego e José Carlos dos Santos Damasceno, pronunciou-se:  

Bom dia senhora presidente, ilustre representante do Ministério Público de Contas, senhores 

conselheiros, senhoras conselheiras, senhoras e senhores, conselheiro relator André Dias. O 

processo em tela envolve a questão do pagamento realizado a empresa Assert, uma empresa 

contratada por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25, inciso II, por singularidade 

dos serviços de notória especialização. Eu não irei me deter muito nessa questão, porque ela é 

objeto de outro processo, 2010/507355 que está na secretaria em cumprimento de novas 

diligências por sugestão do Parquet de Contas. Lá está toda a documentação de que a 

contratação foi realizada com base de inexigibilidade de licitação e que obedeceu a 

jurisprudência, as normas vigentes, as orientações do Tribunal de Contas, que os serviços são 

sim singulares, que não é serviço único, podemos ter outros prestadores, que esse serviço é 

altamente complexo, que não envolve só recuperação de créditos tributários da área da 

previdência, que a empresa por meio do seu sócio gestor Wanderlei Lopes, ex-auditor do 

Banco Central, que prestou serviços para diversos governos, diversos municípios do estado, 

especialmente o governo de Minas Gerais na área de recuperação de organização da dívida 

pública. Inclusive, no próprio processo juntamos, na época a ministra Carmem Lúcia era 

procuradora geral do estado de Minas e aprovou a contratação dessa empresa por 

inexigibilidade. Enfim, os órgãos públicos em geral têm entidades que representam, os 

governos se conversam e, naturalmente, essa empresa pela sua experiência trouxe excelentes 

resultados. Tanto é verdade que a contratação gerou, reconhecido pelos técnicos nos autos, 

R$187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais) recuperados. A contratação foi por 

cláusula de êxito, não haveria nenhum desembolso da administração pública. Então está 

reconhecido esse valor que foram trazidos de benefícios num período de 2008 a 2010, onde o 

país viveu uma grande crise decorrente da quebra daqueles bancos, reconhecido por decreto 

da governadora do Pará à época, que foi o motivo da minha sustentação oral que levou à 

reabertura da instrução. A governadora baixou um decreto à época reconhecendo o estado de 

emergência, a situação de dificuldade financeira, a redução das receitas que, naquele período, 

importou em R$156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões de reais). Isso está nos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1151

relatórios encaminhados da Sefa para cá, está disponível no site da Sefa. Portanto, a 

contratação por inexigibilidade, a interpretação dada pelo gestor praticamente dez anos atrás 

não pode ser revogada agora. Até porque eu já sustentei aqui, nós vivemos um momento em 

que a segurança jurídica anda sendo muito discutida e por isso o congresso aprovou a Lei de 

número 13.655, que introduziu 11 artigos à lei de Introdução a Norma do Direito Brasileiro. A 

questão da segurança jurídica tem sido discutida, porque hoje a administração pública, o 

gestor amparado na sustentação oral do doutor Justiniano, o gestor comete um ato e ele 

interpreta a lei, ele é o primeiro a interpretar a lei. Com interpretação razoável, fundamentada 

em jurisprudência, em doutrina, lei essa encaminhada ao congresso por iniciativa do senador 

Anastasia, mas que foi discutida pelo professor Carlos Ari Sandifeld, entre outros professores 

importantes da área de direito administrativo. Eu citei aqui, por exemplo, na última 

sustentação oral o professor Fernando Scaff, porque as empresas têm dificuldade em contatar 

com a administração porque não sabem lá na frente o que vai acontecer. E essa lei veio para 

sustentar o bom gestor, porque de lei para gestor ruim já tem muitas. Então uma das 

fundamentações do professor Carlos Ari, que também foi coadjuvada com a Fundação Getúlio 

Vargas, aprovou essa lei, e que curiosamente cai nessa situação. No seu artigo 22, por 

exemplo, diz assim, “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, 

sem prejuízo dos direitos administrados”. Então para a gente poder decidir, com todo o 

respeito, a gente precisa de colocar na posição do gestor dez anos atrás nesse caso aqui, onde 

após a recuperação de R$187.000.000,00 (187 milhões de reais), houve um atraso em 

decorrência dessa crise, o dinheiro era retido no FPE, o repasse não era imediato, a questão 

de recuperação de créditos tributários junto à União, e existiam outras prioridades no 

momento do pagamento, décimo terceiro, aumento de serviços, isso está tudo muito bem 

fundamentado, o decreto reconhecendo a dificuldade. E o gestor analisou o que era mais 

importante naquele momento. Havia um comitê gestor que definia a ordem de empenhos, de 

pagamentos era esse conselho. O gestor da Sefa, professor Vando, o José Carlos, eles não 

tinham autonomia para decidir isso, era uma decisão de um conjunto de secretarias. Portanto, 

não há como se atribuir responsabilidade pessoal, foi mera correção monetária, foi aplicado o 

menor índice, num contrato que gerou benefício para administração de R$187.000.000.000,00 
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(187 bilhões de reais). Então não é razoável se atribuir um peso desse para o gestor. Vale 

mencionar como exemplo ainda da caracterização, é de conhecimento desse tribunal dessa 

crise, para quem não estava aqui, naquela época o estado do Pará, junto ao tesouro estadual, 

contratou uma operação de crédito conhecida junto ao BNDES do programa emergencial de 

financiamento dos estados e do Distrito Federal, o PF 1 e 2, aberto para compensar as perdas 

financeiras dos estados brasileiros do Fundo de Participação dos Estados, principal 

transferência do governo federal e viabilizar despesa de capital constantes nas leis 

orçamentárias de 2009 e 2010, que seria custeadas com fundo de participação desses 

objetivos. O Pará contratou junto ao banco R$244.500.000,00 (duzentos e quarenta e quatro 

milhões e quinhentos mil reais) em 2009 e R$366.000.000,00 (trezentos e sessenta e seis 

milhões de reais) em 2010. Então se o estado tivesse recursos, não tinha feito esses 

empréstimos. Essa é uma situação fática que foi constatada naquele momento e que não pode 

ser deixada em vão, com todo o respeito a quem pensa diferente, para o julgamento dessa 

matéria. Portanto, a defesa vem reiterar a aprovação de suas contas. Mais um detalhe 

importante. No primeiro processo que trata da contratação em si o representante do Ministério 

Público, por ser inexigibilidade, porque isso também estava sendo questionado que não foi 

razoável o valor de 14 centavos para cada um real recuperado, o membro do Ministério 

Público de forma correta solicitou que fossem feitos levantamentos, cotações, estudos para ver 

se o valor estava dentro do mercado. Foi constatado pela área técnica que o valor está sim, 

dentro do mercado. Então existe também qualquer questionamento sobre o preço aplicado. De 

tal forma que a contratação foi realizada de forma correta, os pagamentos foram realizados de 

forma correta, os gestores cumpriram a sua obrigação de atender ao interesse público. Seria 

um ato de grande injustiça agora, quase dez anos depois, se punir esses servidores públicos, 

um da Sefa e outro consultor, com tamanha pena por esse tribunal. Eu requeiro a aprovação 

das contas. Esses são os termos da nossa sustentação oral. A matéria entrou na fase de 

discussão. Houve Manifestação da Procuradora Geral do Ministério Público de Contas: Em 

relação a contratação, que na verdade remete ao outro processo, número 2010/50735-5, que é 

referente as contas anuais da Sefa relativas ao exercício de 2009, que acaba o contrato 

assinado nessa época reverberando nos pagamentos de 2010. Nos presentes autos, toda a 

controvérsia gira em torno da contratação da sociedade empresária Asset, diretamente sem 
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licitação, por intermédio de inexigibilidade para exercer a consultoria financeira e contábil da 

Sefa, no programa de revisão de dívidas públicas do estado. Assim sendo, a contratação teve 

base no artigo 25, inciso 2, da Lei 8666/93, da Lei de Licitações. O primeiro traço a se 

investigar acerca da inexigibilidade acima é caracterizar o serviço contratado como singular 

ou não. Reside aí o nó górdio de toda a questão. Nesse diapasão, serviço singular é aquele que 

demanda primor técnico diferenciado, disposto por poucos, que imprimem neles as suas 

características pessoais. Trata-se de serviço cuja especialização requer o aporte subjetivo, o 

toque do especialista distinto de um para outro, o que o qualifica como singular. A 

inexigibilidade impõe-se, haja vista a inviabilidade de comparar com objetividade o toque 

pessoal, a subjetividade, a particular experiência de cada um dos ditos especialistas que falece 

a competição. E, portanto, a impossibilidade de contratação objetiva de propostas de 

diferentes fornecedores, que caracterizem a contratação por inexigibilidade por serviço 

singular especializado. Fincando essa premissa, torna-se importante debater se outros 

fornecedores poderiam também executar o objeto contratual, posto que não estamos a falar de 

inexigibilidade em razão do fornecedor ser exclusivo, o que realmente tem valor na análise 

jurídica da validade da contratação direta é destrinchar se não será possível uma dosimetria 

objetiva das propostas a serem apresentadas pelos fornecedores possíveis do objeto contratual. 

No caso em lista, perscrutando os serviços contratados pela Sefa, não se verifica qualquer 

traço de subjetividade do modo de executá-lo, que impossibilite a análise objetiva das 

propostas dos possíveis interessados. E não sendo o caso de fornecedor exclusivo e não se 

exigindo qualquer tipo de toque pessoal e passível de mensuração objetiva, a contratação por 

inexigibilidade da lei, que é descabido e ilícita. Além de contratação ser ilícita, a verdade é que 

o procedimento de contratação deixou de tomar os cuidados mínimos que se exigem em 

situações desse quilate, ainda mais levando-se em consideração a vultuosa quantia envolvida. 

Não há nos autos qualquer pesquisa de preço de mercado na contratação. Neste cenário não 

esmaece a culpa do prestador de contas a pesquisa de preço lançada pela douta unidade 

técnica, que atestaria que os preços praticados foram dentro da margem de mercado. 

Realmente, a pesquisa lançada aos autos não se refere ao mesmo objeto contratual estudado. 

Outra questão importante é que, na verdade, ele tem todo um aparato que é a PGE, a 

responsável pela cobrança do estado das dívidas públicas e possui pessoas especializadas, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1154

muito boas, que podem efetuar essa cobrança sem haver a necessidade de contratação de uma 

outra empresa para isso. Essa contratação já é eivada de vícios desde o seu início, desde 2009. 

O que for pago através dessa contratação também pode ser considerado ilícito. É só isso que 

eu gostaria de chamar a atenção. Noutro ponto, albergando-se no Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil, seção Pará, o defendente solicitou espaço para apresentar esclarecimentos 

quanto à ministração da palavra da representante do Parquet de Contas, o que obteve a 

anuência presidencial: Agradeço. Só gostaria de acrescentar que essa matéria não está sendo 

discutida aqui, estão sendo discutidos os pagamentos, muito embora realmente esteja 

interligado. Nós falamos aqui, o contrato era bem mais amplo, ele envolvia dívida pública, não 

era só recuperação de crédito previdenciário em decorrência da mudança da prescrição 

decenal para quinquenal tomada pelo STF. E o serviço foi complementar, a administração 

pública naquela oportunidade não tinha profissional para fazer esse serviço, porque nem 

sempre tendo um profissional quer dizer que ele possa ter habilidade para aquele serviço, não 

era algo trivial da Sefa. Era um serviço bem mais complexo, exigia uma empresa, um 

profissional que tivesse expertise suficiente para isso e foi encontrado no mercado esse 

profissional. A contratação por inexigibilidade tem um critério discricionário, subjetivo, e o 

gestor entendeu que aquela empresa, o artigo 25 no parágrafo primeiro diz lá, quem faz a 

aferição a partir de apresentados os documentos que comprova a sua notória especialização, 

quem faz era aferição de qual é o profissional que vem ao encontro das necessidades da 

administração é o gestor, não é o controlador. Em homenagem a segurança jurídica, eu não 

posso nove anos depois querer aplicar uma interpretação retroativa, isso fere a segurança 

jurídica. O gestor também aplica a lei. E outra coisa, fala-se muito da PGE, a PGE realmente 

possui grandes profissionais, mas a própria PGE contrata por inexigibilidade para serviços 

próprios, serviços jurídicos. Eu tenho aqui nos autos o parecer 058 e 057 da professora 

Mônica Toscano, uma excelente, qualificadíssima professora, que fez contratação de 

advogados para prestação de serviços jurídicos para o estado do Pará. Não está errado. 

Porque eles precisam desse profissional, vem ao encontro da necessidade do interesse público, 

são profissionais qualificados e nem por isso eu vou poder dizer que essa contratação está 

ilegal, está dentro da legalidade, dentro da lei de licitação, o gestor entendeu que era 

necessário assim. Então com todo o respeito, eu reitero, os pagamentos são corretos, a 
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contratação foi realizada de forma adequada, com fundamento em decisões do TCU, do STJ, 

está tudo na defesa. E eu venho aqui reiterar novamente a aprovação das contas. Obrigado. 

Logo após, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares. Seguiu-se, então, à 

votação plenária: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Acompanho o voto do relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Voto 

de acordo com o relator. Excelentíssimo senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Peço vista 

dos autos.  Deferido o pedido, os autos devem retornar à pauta plenária no dia dezesseis do 

andante mês. Neste momento foram registradas as presenças dos comandantes militares em 

plenário e Sua Excelência, o Conselheiro André Teixeira Dias solicitou a retirada de pauta dos 

seus processos que não haviam sido julgados ainda, o mesmo ocorrendo com os Conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves e Luís da Cunha Teixeira, esgotando assim a pauta de 

julgamentos. Sua Excelência a Presidente informou existirem matérias de cunho administrativo, 

passando às seguintes manifestações: Estamos neste plenário contando com a presença do 

Excelentíssimo Senhor General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante 

militar do Norte, com a sede aqui em Belém do Pará, e dos Excelentíssimos Senhores General 

de Brigada Cláudio Penkal, chefe do estado-maior do comando militar do Norte, do Coronel 

Carlos Marra. Também queremos registrar a presença do ex-procurador geral do Ministério 

Público de Contas, doutor Felipe Rosa Cruz, a quem nos honra com a sua presença. Mas eu 

quero chamar para compor a mesa o general de exército Paulo Sérgio Nogueira, como 

deferência a sua visita a esta Corte de Contas, para que todos o conheçam. E também o 

General de Brigada Cláudio Penkal. Sejam bem-vindos todos aqui, é uma honra um prazer 

recebê-los na nossa Corte de Contas. Temos apenas na pauta administrativa uma pequena nota 

esclarecedora, apenas para dar conhecimento ao plenário. Esta presidência dá conhecimento 

ao douto plenário a respeito do relatório da gestão fiscal do douto Ministério Público de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, referente ao terceiro quadrimestre de 2017. O 

processo de fiscalização cumpriu tramitação regular, sendo exarados os respectivos pareceres 

da secretaria de controle externo e do douto ministério público de contas, e a relatoria do 

excelentíssimo senhor conselheiro Luís Cunha Teixeira, onde foi atestada a obediência às 

disposições contidas na lei de Responsabilidade Fiscal. Encerrado este momento, a sessão 
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permanece, eu passo a palavra aos excelentíssimos senhores conselheiros, conselheiros 

substitutos, doutora Silaine e aos nossos visitantes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, agradeço a Vossa Excelência, 

serei breve, mas acho que o momento é único. Penso que quem sabe esse momento é único até 

no país, em que nós recebemos as mais altas autoridades das Forças Armadas numa sessão 

rotineira desse Tribunal. O Brasil, que necessita tanto da aproximação dos seus cidadãos, 

sejam eles civis, militares. Somente essa fraterna integração poderá levar nosso país a 

condução de seu glorioso destino, de uma pátria solidária, fraterna, justa e progressista. A nós 

todos aqui, que de um certo modo participamos do evento nesse Tribunal, com a participação 

também do ministério público de contas, sempre irmãmente conosco, é justo realçar o momento 

surpreendente de tão honrosas visitas e presenças na nossa sessão, que há pouco tempo apenas 

nós tivemos o privilégio desse estreitamento funcional. Rapidamente, porque essas palavras 

ficarão registradas nos anais da casa, tudo começou com a instalação nesta cidade, 

excelentíssimo generais, general do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de 

brigada Cláudio Penkal, chefe do estado maior do comando militar do Norte, e nosso amigo 

coronel Carlos Marra, que faz em nome das Forças Armadas a aproximação com as 

instituições civis. Esse caminho começou quando aqui registramos a instalação do colégio 

militar. Eu, na época da minha distante juventude, na prática de alguns esportes, visitava a 

cidade do Ceará, berço do nosso ilustre procurador Felipe Rosa Cruz, e algumas vezes tive a 

honra de ficar hospedado no Colégio Militar do Ceará. Na cabeça do adolescente, eu me 

perguntava, e por que Belém não tem um Colégio Militar? Nós temos aqui uma referência 

nacional em termos da educação o Colégio Rego Barros, mantido pela Força Aérea, como 

também Almirante Guilhobel, a Marinha nesse caminho, e nós tivemos o privilégio de fazer a 

inauguração do Colégio Militar, os generais com certeza conhecem, aquilo é um prédio 

histórico para nossa cidade, construído talvez pelo maior intendente que Belém já teve, 

Antônio Lemos, para lá instalar o Asilo da Velhice. Prédio histórico que houve 

progressivamente pouca manutenção, um aproveitamento não muito oportuno, algum descuido 

e o governador do estado, Simão Jatene, em entendimento com o antecessor de Vossa 

Excelência, que tornou-se um querido amigo dessa casa, general Osvaldo Ferreira. Quero 

dizer a Vossa Excelência general, sem nenhum desejo de ser agradável, mas firmemente pela 
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realidade, general Ferreira há pouco tempo esteve aqui com sua esposa, doutora Silma, que é 

servidora aposentada do TCU, e tivemos uma reunião em homenagem ao ex-governador, já 

com mais de 90 anos, em que os amigos se reuniram em torno dele. Lá naquela reunião, que foi 

gravada devido ao pedido do general, que dentre várias condecorações que ele havia recebido 

em sua brilhante vida profissional, havia uma que o tocou muito emocionalmente, que ele 

recebeu nesta casa, quando demos a ele por iniciativa extremamente feliz do conselheiro 

Cipriano, com aprovação de todos nós, a medalha do mérito Serzedello Corrêa, que foi o 

implantador do controle externo no país. A ideia fulgurante de Rui Barbosa, que previa na 

constituição de 1891 a criação do Tribunal da Contas, mas foi a efetiva atuação desse 

paraense que só pode causar orgulho a todos que nascem nesse estado e todos que nascem no 

Brasil, pela postura, retidão do seu caráter, pelo devotamento, seu patriotismo, que foi 

Inocêncio Serzedelo Correia. Muitos, inclusive no Pará, sabem apenas que é o nome de uma 

rua. Este Tribunal tomou a iniciativa de fazer ao nível nacional o lançamento da biografia dele 

e foi um dos acontecimentos, do ponto de vista cultural, mais enriquecedores do controle 

externo do país. O Serzedelo Correia, de todas as funções, ministro de estado, governou o 

Paraná, foi prefeito no Rio de Janeiro, e era coronel do exército. E dignificou a farda que 

Vossas Excelências honrosamente envergam, com um trabalho absolutamente irreparável. E 

pela inciativa instalação do Colégio Militar, nós fomos convidados a ir ao comando, e temos 

um evento aqui que nós chamamos a sexta de integração. É essa tentativa, esse desejo 

importante e a cada mais presente, da transparência dos recursos públicos, os tribunais que 

tem que abrir suas fronteiras. Porque eu digo aos estudantes que nos visitam aqui, nós temos 

programas nesse sentido, inclusive por essas visitas que foram patrocinadas pelos presidentes, 

todos que me sucederam com anuência dos conselheiros que compõem o plenário, a presença 

dos estudantes. Eu sou um antigo professor e às vezes quando os estudantes chegam e nos 

miram com essas vestes pretas, que naturalmente simbolizam uma sisudez, aqui dizemos para 

eles, eu quero que vocês olhem para nós, mas saibam, como diz o Antônio Carlos Jobim 

naquele letra em que ele idolatra a figura feminina, embaixo dessa neve mora um coração. Nós 

dizemos para os estudantes, para sociedade todas, Vossas Excelências testemunharam uma 

parte de nossa sessão, embaixo dessas becas mora um coração, como embaixo dessas fardas 

mora o coração brasileiro pujante, que não pode admitir diferença entre a Beca e a farda, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1158

porque nós somos acima e sobretudo cidadãos brasileiros, que temos que nos ombrear pelo 

desenvolvimento desta pátria. Inauguramos com a presença do general Osvaldo Ferreira, no 

encontro que tivemos lá no comando militar do norte – estávamos almoçando, sentados à mesa 

– Cipriano já tendo feito a proposição e o general Ferreira muito afável dizia do desejo, e 

poucos se lembram, mas há poucos dias assistimos a entrevista do nosso querido almirante 

Edervaldo, como também do brigadeiro Ricardo, e a gente mesmo de um certo modo, o general 

tão falante, tão agradável, eu olhei para ele na mesa e disse, “general, essa sua quadra, 

quando eu era jovem, joguei muita bola aí”. Ele disse, “olha, o Exército e as Forças Armadas 

estão na direção da abertura com a sociedade”. E eu quero chamar a atenção para esta ação 

social que as Forças Armadas fazem nos mais distantes rincões da Amazônia, levando a saúde, 

a segurança e, sobretudo, a solidariedade, para que um pobre brasileiro lá no lugar mais 

distante não se sinta só. Às vezes isso não pode ser feito pela via terrestre, às vezes só pelos 

rios e às vezes só pelo ar, razão dessa contemporânea modificação das Forças Armadas. Eu sei 

que o exército aumenta o contingente na base, na terra, para possibilitar uma operação mais 

diligente, mas rápida, mais efetiva da aeronáutica e da marinha. E esse trabalho fantástico 

social algumas vezes se vê aqui, quando se combate ao nível urbano a chicungunha, a febre 

amarela, isso tudo nós temos que debitar além da obrigação constitucional, da defesa do solo 

pátrio, das fronteiras, a ação solidária que as Forças Armadas desenvolvem em benefício da 

população geral. Esse caminho foi aberto por nós todos nesta Casa, que é recente, mas ele é 

pioneiro no Brasil. Eu perguntava, será que o general vai aceitar o convite? Mas o general 

gostou, nós o trouxemos para essa sexta de integração, aquele desejo de o Tribunal dar aos 

jurisdicionados, são 151 no nosso estado, que venham aqui se dirigir a nós, interagir conosco e 

também nos ensinar. Horrível pensar que nós estamos aqui cientes de tudo, é importante que a 

gente saiba as agruras, os problemas dos homens da ponta, que têm que dar resposta imediata 

acima de qualquer procedimento burocrático, nas situações urgentes que demanda ao gestor 

público a resposta que a sociedade clama. Esse foi o nosso propósito junto com todo plenário 

de dar, nessa sexta de integração, oportunidade a cada mês, que um jurisdicionado venha 

conversar conosco. Eu digo, senhores generais, que a vida pública, com todo o respeito aos 

que fazem da vida artística, ela é um palco. Vossas Excelências estão numa bancada de ex-

parlamentares. A presidente foi uma ex-prefeita, alguns com funções executiva, eu tive na vida 
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algumas, como todos aqui. E nós temos que representar na magnitude, irrepreensivelmente na 

nossa função, tentar eliminar os possíveis erros humanos na função que desempenhamos para 

que sejamos exemplares, porque um erro nosso pode comprometer a saúde, a educação, a 

segurança de várias pessoas. Então estendemos essa chance já com muita cautela, para que 

aqueles não jurisdicionados do Tribunal, como por exemplo a receita federal, como o instituto 

merecedor do mérito internacional, reconhecimento público das nações, que é o Instituto 

Evandro Chagas, o próprio governador vir aqui, não para receber só a comenda, mas para vir 

aqui falar de trabalho conosco, secretários de estado, de forma que isso foi um sucesso. E nós 

então, naquela linha, naquela esteira, convidamos o general comandante militar do norte, ele 

esteve aqui, general Ferreira, nos brindando com uma palestra magnífica a respeito da 

atividade do Exército no nosso estado, nosso país e particularmente na Amazônia e no nosso 

estado. Em seguida, tivemos também na mesma dimensão um dos oficiais mais brilhantes da 

Força Brasileira, que foi o brigadeiro Paulo Borba, comandante à época da primeira zona 

aérea, que nos brindou, deu uma lição por exemplo da ação da Comarca. Eu lá atrás, como 

acadêmico de engenharia, acompanhava, tivemos inclusive um brigadeiro que foi prefeito em 

Belém, essa magnífica atuação da Força aérea, transportando balsas e peças por cima da 

floresta, para implantar os tão necessários aeroportos para serventia de uma comunidade tão 

distante, tão carente, como de toda a nossa vasta região Amazônica requer. Em seguida, 

tivemos também aqui um dos mais brilhantes oficiais brasileiros e, particularmente, posso dizer 

para muita honra minha, meu amigo almirante Alípio Jorge, que hoje comanda a esquadra 

naval, figura de extraordinário trato, comandando magnificamente o 4º distrito naval. Em 

seguida, tivemos a presença sempre entrelaçada do brigadeiro Carlos Mineli, na Aeronáutica. 

Agora o Almirante Edervaldo na Marinha, como está o brigadeiro Ricardo dirigindo a ala 9. 

Nós desejamos efusivamente repetir, intensificar esses laços certamente institucionais, sem 

invadir a intimidade, possamos também estimular que além da instituição sejam laços fraternos 

do respeito, da convivência, da consideração. Portanto, a presença de Vossas Excelências na 

manhã de hoje não só a tornam histórica para nós, mas nos honram muito pela 

disponibilidade, pela simplicidade com quem vem aqui. Nesses momentos reafirmo o desejo de 

que todos juntos, entrelaçados, de mãos dadas, estejamos cada um no nosso metier, na nossa 

alçada, fazendo o melhor dos nossos esforços para construir essa pátria que todos sonhamos e 
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desejamos. Muito obrigado a Vossas Excelências pela presença na manhã de hoje, me sinto 

feliz e honrado pela oportunidade de participar dessa sessão, com toda essa regalia que Vossas 

Excelências nos dão. Bom dia, sejam bem-vindos e muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Minha cara presidente, 

cumprimento Vossa Excelência, general do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 

comandante militar do Norte; general de brigada Cláudio Penkal, chefe do estado maior do 

comando militar do Norte; e nosso querido amigo, coronel Marra que está aqui conosco, 

sempre vem ao Tribunal e procura estreitar cada vez mais essa relação. Cumprimento a 

doutora Silaine Vendramin, que é a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, nosso 

decano Nelson Chaves, Luís Cunha, André Dias, Odilon Teixeira, os conselheiros substitutos 

Julival Rocha, Milene Cunha, Edvaldo. Cumprimento a todos os internautas que assistem a 

essa sessão histórica, não tenho conhecimento no Brasil de um Tribunal de Contas do Estado, 

em sessão ordinária, receber a visita tão ilustre dos comandantes militares da Amazônia, dos 

generais. É um fato importante, eu digo até um bom exemplo para os outros tribunais do 

Brasil. Eu tive uma sessão de julgamento das contas do governo central do presidente da 

república no TCU e vi lá a participação dos ministros, também a presença do Exército, da 

Marinha, da Aeronáutica, ou seja, toda a união sendo representada lá. Para nós, do Tribunal 

de Contas, com toda a humildade ter a presença dos generais aqui é uma alegria imensa. Não 

é à toa que o conselheiro Nelson, nosso decano, já foi vereador de Belém, deputado estadual, 

presidente do Tribunal de Contas, tem uma carreira um currículo extraordinário, mas eu não 

posso deixar de fazer alguns pequenos registros. Vossa Excelência já deu com muita sabedoria 

as palavras que, acredito eu, ser o pensamento de todos nós. Generais, meu pai, que é o 

Cipriano Sabino de Oliveira, sempre teve uma relação muito estreita com a Marinha e com o 

Exército. Quando eu era pequeno, nós morávamos na Rua Avertano Rocha, bem atrás do 

quartel general ali na Praça da Bandeira, e a gente via ali, convivíamos com isso. E meu pai 

sempre levava a gente para dentro do quartel, conversar com generais, ele praticava 

atividades físicas lá, participava das competições, aqui e ali ganhava uma medalha. A minha 

colônia de férias, por exemplo, eu participava lá no arsenal de Marinha quando eu era 

pequeno, passava lá dias e dias das minhas férias. Muito orgulho que tinha de vestir aquela 

farda branca. Fui acostumado, tenho o maior respeito, consideração, Vossas Excelências como 
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um bom exemplo de respeito, dignidade, honradez. Isso para mim é uma alegria. Desde esse 

momento eu tenho essa admiração, esse carinho. Meu irmão, todos já conhecem, Celso Sabino, 

quando era pequeno queria ser almirante. E o almirante Fortuna, que era amigo da família, 

vendo essa paixão dele, deu para ele o uniforme completo de almirante. Ele andava correndo 

pela casa, dando susto na gente. Como a empresa da minha família meu pai começou com 

barco de madeira, a gente tinha essa ligação com a Marinha, Capitania dos Portos, o Celso 

queria ser almirante. Temos fotos dele fardado, chamávamos de almirante Celso quando era 

pequenino. Então essa relação de amizade, respeito, carinho, eu trago do berço, da minha 

família, todos nós temos essa admiração esse respeito. Apenas para registrar os essenciais 

serviços prestados pelo exército ao Brasil e a Amazônia brasileira, independente da sua 

competência, da sua obrigação constitucional, o Exército faz muitas coisas que nós brasileiros 

muitas vezes nem sabemos, porque eles não fazem nenhum tipo de comercial ou propaganda. É 

trabalhando, com honradez, com dignidade, sem fazer barulho. Vai aos lugares mais difíceis, 

aonde não tem a mínima comunicação, estão lá pela floresta, o Exército é especialista nisso. 

Uma vez conversando com o general Ferreira, eu soube que tinha uma relação com as forças 

americanas que tinha uma espécie de treinamento na Amazônia que o Exército brasileiro 

prestava. Eu fiquei preocupado, “mas vocês vão entregar todas as manhas?”. Ele disse, “não, 

Cipriano, a gente fala só o básico, a nossa manha mesmo aqui da Amazônia ninguém ensina 

ninguém não, que Deus o livre a gente nunca precise”. Então vão aos lugares mais difíceis, 

sem fazer barulho nenhum, mas prestando relevantes serviços ao cidadão brasileiro. São 

inúmeros. Conselheiro Nelson citou o Colégio Militar, é uma outra questão importantíssima 

que vai talvez trazer o resultado, plantando hoje para colher no futuro essas crianças, esses 

jovens que vão para lá e que saem de lá depois pessoas extraordinárias. É um exemplo para a 

nação, é um exemplo para o Brasil, a gente fica muito honrado com a presença de vocês. Posso 

dizer isso, que é uma honra tê-los aqui nessa sessão ordinária, sabemos a responsabilidade de 

Vossas Excelências grande compromisso que têm e agradecemos por essa dedicação, essa 

amizade. Com humildade, nos colocamos à disposição no que for necessário para contribuir 

com esse trabalho extraordinário. Para mim é muito gratificante. Muito obrigado pela 

presença, que Deus abençoe a vocês na missão, no trabalho e continuem nos dando exemplo de 

honradez, de dignidade e de trabalho sério. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, muito bom dia a Vossa Excelência, 

senhora procurador Silaine muito bom dia, nossos conselheiros aqui presentes, conselheiros 

substitutos, servidores da Casa, nosso ex-procurador de contas Felipe Rosa Cruz, sempre bem-

vindo. Eu vou ser bastante breve, quero fazer coro ao que disseram os conselheiros Nelson e 

Cipriano. General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante militar do 

Norte; general de brigada Cláudio Penkal, chefe do estado maior do comando militar do 

Norte; e o nosso amigo coronel Carlos Marra que já sempre está conosco frequentando a 

nossa instituição. Eu tenho uma admiração muito grande pelas Forças Armadas, Marinha, 

Exército e Aeronáutica. Porém o Exército eu carrego no coração, porque ele marcou minha 

vida profundamente. Fui aluno do Tiro de Guerra de Bragança, 08002. A gente ali aprende a 

atirar mesmo. Lá, na época, alguns soldados eram chamados para comandar os outros e eu fui 

chamado, já tinha uma escolaridade boa, me chamavam de monitor. No final, o diploma o 

certificado saía como cabo do Exército – eu tenho esse certificado para minha vida toda. E foi 

ali que eu recebi ensinamentos para a vida, hierarquia, disciplina, não tem como esquecer isso. 

E eu falo isso para meus filhos. Eu saí tão empolgado do exército que eu queria fazer alguma 

coisa, mas não tinha como, porque havia alguns impedimentos. Aí eu fundei um grupo de 

escoteiros na cidade de Augusto Corrêa e a parte mais forte do meu trabalho era da Ordem 

Unida. Meus escoteiros, na semana da pátria, davam show na cidade. Depois tive que mudar, 

porque não era a filosofia do escotismo, a parte de ordem unida era um detalhe. Isso também 

marcou minha vida. Logo no início, quando a gente quebrou uma rotina de trabalho na nossa 

casa, e não é fácil fazer isso, hoje é uma sessão ordinária, ela se tornou uma sessão especial, 

mas o motivo é nobre, receber Vossas Excelências aqui é muito importante para todos nós. E 

os conselheiros falaram muito bem aqui, nós quebramos essa distância que existia a partir do 

general Ferreira. Eu estava presidente, o conselheiro Nelson me convidou para ir lá, eu estava 

com dificuldade de falar com ele. Mas ele foi de uma humildade que impressionou. Depois 

viemos tomar conhecimento que a esposa dele era servidora de carreira do TCU, aí ficou tudo 

mais fácil. Então senhores generais do exército, nós temos lutado aqui na nossa instituição 

para torná-la melhor. Espero que um dia sejamos uma instituição de excelência, mas uma 

coisa é importante nesse evento de hoje. Nós precisamos, como instituição, trabalharmos 

juntos. No campo da fiscalização, a gente deu um passo extraordinário recentemente, por sinal, 
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o conselheiro Odilon Teixeira e a doutora Milene, conselheira substituta, são integrantes de 

uma rede de controle. Sabe por que fizemos isso? A gente se deu conta que sozinhos a gente 

não tem como fazer o trabalho do jeito que desejamos. Criamos uma rede, com participação do 

Ministério Público também, para ver se conseguimos fiscalizar melhor o dinheiro público e 

para vermos se conseguimos combater melhor a corrupção. Porque entendemos que a gente 

não pode se apropriar de informações que temos, de estudos que temos, ficando só para a 

gente. Na hora que compartilhamos isso e trabalhamos uma estratégia, a gente vai alcançar 

resultados maravilhosos para a sociedade que nos paga. Então, na medida do possível, aquilo 

que couber a nós nessa parceria com o Exército, nos interessa. Porque a gente fiscaliza o 

dinheiro, mas a gente vai emitindo opiniões, induzindo políticas públicas mais adequadas para 

servir a sociedade paraense. O estado do Pará é gigante, já pensou em se dividir, teve 

plebiscito para isso, por conta das dificuldades de governar um estado como o do Pará. E o 

nosso desafio é que esse estado se desenvolva, mas que o cidadão paraense e aqueles que para 

cá vêm sejam acolhidos tratados bem e que possam realmente dar a sua contribuição. A gente 

sabe do nosso potencial, acho que não tem no Brasil um estado com condições mais favoráveis 

do que o nosso, as riquezas são maravilhosas, mas a gente não teve ainda a competência. Eu 

digo a gente, porque eu me incluo. Neste momento estamos conselheiros, mas não sei se a 

nossa geração vai dar conta do recado, espero que façamos ainda algo mais. Mas eu estou 

achando que talvez essa missão seja para nossos filhos. Quando vem a frustração, uma pitada 

de indignação, “poxa, nós não demos conta de fazer um Brasil melhor para nossos filhos, será 

que não vamos entregar um Brasil melhor?”. Mas aí depois de algumas reflexões, vamos 

entregar sim, algumas coisas melhoraram, outras não. E eu encerro essa minha fala com uma 

reflexão sobre um problema que nos atormenta, que está destruindo a nossa juventude. O 

problema das drogas. Elas precisam ser combatidas e o Exército Brasileiro tem um trabalho 

maravilhoso, estudos, principalmente nessa área de fronteira, para fazer algo robusto no 

combate ao tráfico de drogas. Eu encerro com isso, porque eu sou de uma cidade pequena 

perto de Bragança onde eu servi no Exército, o nome é Augusto Corrêa, e eu jovem, solteiro, 

nesse tempo que eu fundei o grupo de escoteiro, a luz se apagava 10 horas da noite. E os 

jovens costumavam ficar na porta das casas, já com a luz apagada, conversando, 11 horas, 

meia noite, iam dormir. Violência zero. Havia o respeito pelas pessoas. E no município todo a 
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gente tinha o conhecimento de cinco pessoas que consumiam drogas, a maconha. Mas três 

deles eram pescadores que faziam aquilo com certo controle para ajudar no trabalho duro da 

pesca, o frio, tinham que mergulhar. Pessoas boas que conviviam bem com a sociedade. Hoje, 

só na cidade de Augusto Corrêa, dados da paróquia, tem mais de 50 bocas de fumo, uma delas 

dentro da escola do ensino médio. Se levar em conta o município, que tem 44 mil habitantes, a 

gente deve ultrapassar 100 pontos de venda de drogas. E não é preciso dizer, general, como 

está agora a cidade. Tem assalto, tomam-se as motocicletas de dia na rua, já tem furto de 

celular de dia. Certo dia, o padre da paróquia, que foi meu escoteiro, caminhando da casa dele 

para a igreja, foi abordado por um rapaz, “me dê o celular”, ele disse, “eu sou o padre”, “não 

tem problema, me dê o celular”. Levou o celular do padre. Repercutiu na cidade, porque isso 

nos deixa triste. Essa é a reflexão que eu faço. Se eu tivesse que fazer um pedido hoje para o 

Exército Brasileiro é lutar contra isso, conheço já o trabalho que vocês estão fazendo, mas que 

a gente possa combater o que para mim hoje é um dos piores problemas da sociedade 

brasileira, está destruindo principalmente a nossa juventude. Fora isso, é festejar este 

momento importante para o TCE do Pará, fica registrado aqui a visita dos senhores como um 

momento grande para nossa instituição. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhores generais Paulo Sérgio Nogueira de 

Oliveira e Cláudio Penkal, senhor coronel Carlos Marra, senhora procuradora Silaine 

Vendramin, bom dia aos demais que já foram cumprimentados. A fala múltipla entre os 

conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino e Luís Cunha me bastaria como representação 

do meu pensamento. Mas em respeito a Vossas Excelências eu não quero ficar calado. Nós 

cinco fomos políticos de mandato e nós guardamos no fundo do coração a esperança de 

transformar o nosso estado do Pará e nosso país num local mais feliz, mais justo, igualitário e 

fraterno. Mas nós sentimos que nós somos separados, apartados, mas não pela visão dos 

militares. Porque pela visão dos militares, nós sempre procuramos ser integrados ao Brasil. 

Não vivi o tempo dos governos militares, não aceito muito o que leio nos livros, porque acho 

que são feitos ao sabor de quem o patrocina. Procuro ter a visão mais crítica de entender que 

existem visões diferentes, mas as marcas deixadas na minha época, no estado do Pará, pelo 

período do governo militar, são inegavelmente construtivas. A visão das nossas Forças 

Armadas sobre a pátria e a nação, nós sentimos falta hoje dentro das nossas escolas. Por isso 
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os conselheiros com muita precisão comemoram a instalação do colégio militar, porque mais 

do que ensinar química, física, ensinam o patriotismo, ensinam a construção de uma nação, 

que respeitando as diferenças, as tantas origens, sejam cearenses, paraenses, rio grandenses, 

mas que tenhamos algo profundamente em comum, que é a solidariedade e a fraternidade, que 

nos unem numa língua que é falada igualmente nesses 8 milhões e meio de quilômetros 

quadrados, o que é um coisa excepcional, só comparável realmente aos Estados Unidos, 

porque a própria China são vários dialetos. Nisso, até aqueles mais críticos tem que render a 

homenagem às Forças Armadas, foram elas que permitiram que essa enorme porção do nosso 

planeta se mantivesse unida, sobre a mesma expectativa de construção de uma pátria mais 

justa. Vivemos, como disse o conselheiro Luís Cunha, um momento de enorme apreensão, 

porque nós vivemos a fragilização do tecido social, da família, de muitos valores que antes nos 

juntava. Eu ouço todos os dias, nas igrejas, o clamor por uma participação mais cidadã, 

constitucional, da visão que as Forças Armadas impuseram ao país toda vez que foram 

chamadas. Quando eu me referia da singularidade da visita de Vossas Excelências, esse 

momento aqui, me tornava menos interessante nesse momento a sessão ordinária, mas sim a 

mensagem que pudéssemos entregar aos senhores e receber dos senhores, porque nós todos 

brasileiros nesse momento aguardamos com muita expectativa que cada um cumpra o seu 

dever no seu lugar. Por isso, sejam bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, nós 

estamos tentando fazer a nossa parte e contamos que os senhores façam a dos senhores. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora 

presidente, de igual modo eu quero nessa manhã de sessão singular cumprimentar o General 

do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante militar do Norte, obrigado pela 

presença em nossa Corte; general de brigada Cláudio Penkal, chefe do estado maior do 

comando militar do Norte, obrigado por estar conosco nessa manhã; e ao coronel Carlos 

Marra, do Exército, que faz essa ponta institucional entre os órgãos e entidades que integram a 

administração pública. Os conselheiros discorreram a respeito da relevância das Forças 

Armadas e do Exército que o compõe. A relevância é tamanha que o Exército garante a coesão 

do nosso território e aqui foram citados exemplos das fronteiras, o bom trabalho que é feito. E 

aqui me aproprio da fala do conselheiro Cipriano, que não é feita propaganda desse trabalho. 

Não é necessário, porque o bom trabalho fala por si, as Forças Armadas são um exemplo 
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disso. As Forças Armadas atuam de forma a garantir a coesão do território, fazendo serviços 

sociais quando necessário, intervindo quando necessário. E aqui eu cito a situação do Rio de 

Janeiro, muito bem lembrado pelos meus pares, a questão que hoje é um grande problema 

social que é o tráfico de drogas. O tráfico gera venda de armas, que é controle do Exército, 

motivo pelo qual a participação do Exército na intervenção do Rio de Janeiro é de extrema 

importância e salutar. Eu quero, além de cumprimentar Vossas Excelências que participam da 

nossa sessão, agradecer a relação institucional que temos com as Forças Armadas. Muito foi 

citada a participação nos nossos eventos e de nossa Casa em eventos também tanto do 

Exército, quanto da Marinha e da Aeronáutica. Essa boa relação fraterna vai ao encontro do 

que falaram meus colegas de desejarmos um Estado melhor, com políticas públicas adequadas. 

Cada um dentro da função, do que lhe compete dentro das suas competências e atribuições, 

tem essa missão dentro da administração pública brasileira. Essa nossa relação institucional 

tem rendido muitos frutos. Quero agradecer piamente a presença de Vossas Excelências que 

engradecem e honram a nossa Corte, participando de nossa sessão ordinária. Obrigado pela 

vinda, sejam bem-vindos a nossa Casa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora 

Geral Silaine Karine Vendramin: Eu quero saudar aqui a presença do General do Exército 

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante militar do Norte; general de brigada Cláudio 

Penkal, chefe do estado maior do comando militar do Norte; e do coronel Carlos Marra que 

está aqui também fazendo essa aproximação, a quem conheço de longas datas. Para mim, as 

Forças Armadas sempre foi uma paixão. Eu posso dizer isso porque eu estudei em uma escola 

militar, que foi o Rêgo Barros, desde a quinta série, praticamente o meu ensino fundamental e 

médio todo, onde fiz grandes amigos, os tenho até hoje, nos reunimos periodicamente, são 

pessoas fabulosas. Inclusive, eu cheguei até a pensar em seguir uma carreira militar. As 

mulheres não eram tão interessadas, principalmente por ser uma escola da Aeronáutica. Na 

época teve a primeira mulher que passou no concurso para a Espcex, eu fiquei pensando em ir 

também. Acabei não fui, tinha outro sonho e segui outra carreira. Mas os ensinamentos que 

tive na Escola Militar foram para toda a minha vida. Lá eu posso dizer que aprendi respeito, 

amor à pátria, solidariedade, visão estratégica, disciplina, superação de dificuldades, luta, e eu 

acho que é tudo isso que o Brasil está precisando. Essa é a disciplina militar que eu conheço 

muito bem. É fundamental que a sociedade civil e as Forças Armadas estejam unidas, porque 
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há um ponto que nos une e sempre irá nos unir, que é servir a sociedade. Servir, fazer com que 

o Brasil seja uma pátria amada, onde a gente possa viver com nossos filhos num ambiente 

seguro, que tenha uma educação de qualidade, saúde, esse é o nosso sonho, nossa meta e nosso 

objetivo. O Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado estão aqui para 

ajudar nessa missão. Quero saudar aqui a todos e é com grande orgulho que a gente recebe 

vocês. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Bom dia presidente, bom dia a todos que nos ouvem. Eu também quero cumprimentar o 

General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante militar do Norte; general 

de brigada Cláudio Penkal, chefe do estado maior do comando militar do Norte; bem como o 

coronel Carlos Marra que os acompanha. Eu desejo que sejam bem-vindos não somente a esta 

Corte, como ao posto e que o trabalho seja frutífero. Olhando as Forças Armadas, toda vez que 

os contemplamos, que recebemos visitas, nós temos que lembrar a sociedade civil, a cada um 

de nós, que somente alcançaremos aquele progresso que está na bandeira do Brasil quando 

dedicarmos tempo à disciplina e à ordem. E isso continua sendo o exemplo, com a 

redemocratização, infelizmente, ao invés de caminharmos para a liberdade, nós percebemos 

que o Brasil caminhou um tanto para a libertinagem, justamente porque deixou de lado a 

disciplina. Eu tenho um professor amigo que me disse o seguinte, antigamente ele entrava na 

sala de aula e lá pelo mês de outubro ou novembro ele estava estressado e ia ao médico. Hoje 

já no mês de março, ele entre em fevereiro e março já não consegue mais continuar com as 

aulas. Por que? Porque falta disciplina. E o Exército com seus Colégios Militares, alcança 

êxito justamente nesse ponto onde nós estamos falhos. Não somente os alunos nas escolas, mas 

na sociedade civil por completo. Infelizmente chegamos num tempo em que todos nós estamos 

reivindicando direitos, só se fala em direito, toda parte, todo cidadão, em toda a categoria. 

Mas pouco se fala aonde está o meu dever, minha obrigação, o que eu preciso fazer. Não, 

todos nós estamos preocupados com direitos, ou seja, estamos deixando de lado aquilo que é 

primordial, a disciplina e a ordem. Só assim, repito, nós poderemos alcançar o progresso. 

Parabéns, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Bom dia a todos, gostaria de fazer um cumprimento especial ao 

General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante militar do Norte; general 

de brigada Cláudio Penkal, chefe do estado maior do comando militar do Norte; e também o 
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coronel Carlos Marra, seja bem-vindo ao nosso Tribunal. Acho que restaram poucas palavras 

a mim, porque tudo o que foi dito dos que me antecederam acho que colocam muito bem a 

importância das Forças Armadas, do Exército, para a organização. Não só para a defesa do 

nosso território, mas também realizando funções e atividades importantes para a sociedade, 

como colocado aqui pelo conselheiro Luís Cunha, como a defesa contra o narcotráfico, 

principalmente em relação à fronteira da Amazônia, que é fundamental. Sendo este um 

problema de saúde pública, na verdade, pela série de desdobramentos que o narcotráfico 

provoca. Desde medidas de saúde pública, passando pela educação e pela própria degradação 

de valores da sociedade corrompendo realmente os nossos jovens, nossas crianças e nossa 

sociedade. O que nos deixa realmente preocupados em como será o futuro do nosso país 

quando a família e a sociedade não se constroem em bases sólidas de princípios e valores que 

vão nos sustentar e nos levar à diante rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Então, 

esse problema do narcotráfico nos afasta muito do nosso ideal e do nosso objetivo 

constitucional de buscar essa igualdade e essa justiça na sociedade devido aos inúmeros 

problemas que possui. E também outras atividades realizadas não só pelo Exército, mas 

também pelas Forças Armadas relacionadas às atividades sociais que vão até regiões de difícil 

acesso para fazer documentos, vacinação, e a própria educação que também foi aqui 

destacada. Então eu acho que tudo isso demonstra realmente a importância do Exército, da 

Aeronáutica e da Marinha – das Forças Armadas como um todo – no Brasil na defesa do nosso 

território e da manutenção da paz, já que nosso país é pacifista e tem um caráter defensivo em 

suas relações internacionais e internas. Então, parabenizar a todos vocês. Eu acho que a vinda 

à nossa instituição, que é um órgão de controle, assim como vocês atua na defesa nocional, nós 

atuamos na defesa do erário e do patrimônio público. Acredito que existe aí um liame que ligue 

as instituições e que permita, talvez, intercâmbio de informações e de ideias principalmente na 

área de tecnologia, na qual eu vejo que o Exército é bem avançado. Inclusive, conversei uma 

vez com um Coronel, há uns dois anos, e ele me disse que o Exército possuía um controle de 

custo muito bem avançado. Que é algo que precisamos, talvez, replicar para dentro das 

instituições públicas. Justamente para que possamos ter uma avaliação mais efetiva de 

eficiência, realmente, daquela instituição em relação ao custo para a sociedade em mantê-la e 

os resultados que ela de fato oferece. Então, acho que esse intercâmbio de informações, de 
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conhecimento que já existe dentro das Forças Armadas deveria também ser repassada para as 

demais instituições para que pudessem avançar em algumas questões salutares e fundamentais. 

Para que a gente garanta, realmente, o cumprimento da missão e do dever de cada uma das 

nossas instituições. É isso. Parabéns e sejam bem-vindos a nossa casa mais uma vez. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: 

Bom dia. Bom dia presidente; representante do Ministério Público, doutora Silaine; 

conselheiros; e a todos que nos ouvem. Bom dia especial ao General do Exército doutor senhor 

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante Militar do Norte; General de Brigada 

Cláudio Penkal, Chefe do Estado Maior do Comando Militar do Norte; e Exmo. Senhor 

Coronel Carlos Marra. Neste momento, representando, podemos dizer assim, o Exército posso 

agradecer a presença de vocês. Estávamos, como vocês presenciaram agora há pouco, 

participando de uma sessão em que havia um julgamento dos jurisdicionados. Aí como foi 

mencionado, vocês não compõem parte do jurisdicionados. Estávamos na nossa visão de 

controle externo, de fiscalização. Além do julgamento que acontece nesses momentos, há 

momentos preventivos também, de orientação. Assim como mencionou o conselheiro Nelson 

Chaves, a sexta da integração e o TCE cidadão são momentos preventivos para que não ocorra 

o dano. Que antes do dano ocorra a prevenção. E tenho certeza de que o Exército trabalha 

dessa maneira também. Se não me falha a memória, o conselheiro Luís Cunha e também o 

conselheiro Odilon mencionaram a propaganda, que não é necessária. E é verdade. Mais do 

que isso: não é necessário porque vocês atuam de forma preventiva. É uma função essencial da 

nossa nação, do nosso Estado, a defesa da nossa pátria. E essa função de inteligência 

preventiva é essencial. A exemplo de como foi mencionado aqui, as fronteiras; outras situações 

de defesa da pátria que podemos estender a situações de calamidade, em que muitas vezes o 

Exército cede boa parte da sua força para trabalhar. Para repor pontes e outras situações. Ou 

seja, vemos que sua missão de defesa da pátria é muito ampla. Por isso eu desejo com muito 

respeito, reforço, com todo o respeito e disciplina que existem no Exército, acredito que todos 

nós temos a aprender. Todas as instituições, acredito, que devam funcionar com excelência 

dessa maneira. Com respeito e com disciplina. E como o conselheiro Julival mencionou, 

somente assim conseguiremos o progresso. Dessa forma, agradeço a presença de Vossas 

Excelências. Valeu muito a pena a pausa na nossa sessão do julgamento, porque temos uma 
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missão tão importante, ou mais importante, que é defesa da nossa pátria através do Exército. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Serei breve, mas não sem antes agradecer a oportunidade que me foi dada 

de usar a palavra aqui. O faço não como membro do Ministério Público e não o faço em nome 

do Ministério Público, coisa que já foi muito bem-feita pela nossa procuradora-geral doutora 

Silaine. Inicialmente, depois de saudar a todos os conselheiros, conselheiros substitutos aqui 

presentes, queria dizer da minha satisfação e honra de, voltando de férias encontrar uma 

sessão em que estão presentes dois Generais do Exército. General de Exército Paulo Sérgio, 

General Cláudio Senko e Coronel Carlos Marra. Assim como todos que já falaram aqui, a 

admiração pelas Forças Armadas ficou patente e no meu caso ela é especial nesse momento. 

Não por ser cearense, coisa que eu não quero entrar em detalhes para não expor nosso plano 

de dominação do Brasil, que já está em curso e bem avançado, diga-se de passagem. Mas 

como cidadão. Dizer do orgulho e da alegria de poder externar algumas palavras para as 

Forças Armadas aqui representadas por Vossas Excelências. Como disse o conselheiro Julival, 

o progresso não existe sem a disciplina. E eu diria que não é à toa que na bandeira do Brasil 

Ordem vem antes de Progresso. E essa Ordem é representada pelas Forças Armadas. Onde 

valores como patriotismo, auto sacrífico, responsabilidade, família e honradez são 

sedimentados diariamente na cabeça do combatente. E é disso que nossa sociedade se ressente 

e precisa que isso sirva de farol para iluminar os cidadãos. Para que saibam da importância 

de assumir responsabilidade pelos seus atos, para – como bem disse o conselheiro Julival – 

antes de encher o peito e dizer que é cheio de direito, saber que antes vem os deveres como 

cidadão. De modo que, Generais, levem aqui a minha satisfação, meu abraço e meu 

agradecimento por todo o trabalho silencioso de auto sacrifício que o Exército faz diariamente 

nos mais distantes rincões do Brasil. Em fronteiras, postos avançados, em combates que sequer 

chegam à notícia da população e da imprensa porque está introjetado na cabeça do Exército e 

do combatente do auto sacrifício e o amor à pátria. Coisa que nós, da população civil, ainda 

não conseguimos atingir esse grau de entrega à nação. Dito isso, muito obrigado e Selva 

Brasil. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Antes de passar a palavra ao General Paulo Sérgio, Comandante Militar do 

Norte, estou observando que em nosso plenário os jurisdicionados, obviamente, encerrou a 
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sessão e eles se retiraram. Poucos ainda se encontram. Mas os nossos servidores que fazem 

parte da gestão, estão quase todos aqui presentes. Eu gostaria que se levantassem para que eu 

pudesse apresentá-los rapidamente para que o comando também possa conhecê-los. Secretário 

de tecnologia da informação, doutor Carlos Gomes; nosso chefe de gabinete doutor Josué 

Maestri; secretário de administração doutor Gilberto Serique; secretária de controle interno 

doutora Márcia Cunha; secretária de gestão de pessoas doutora Ana Maria; secretária de 

planejamento doutora Lilian Bendahan; secretária de controle externo doutora Ana Paula; 

temos o Coronel Bastos, que é o nosso comandante do Gabinete Militar do nosso Tribunal de 

Contas; e a doutora Carla Bengston, que é a diretora geral da Escola de Contas. O Ernani está 

representando o Coronel Bastos, que está de férias. Isso mesmo. Obrigada conselheiro Luís. 

Obrigada pela presença de vocês nesse plenário e demais servidores que ainda estão aqui 

conosco. Passo a palavra ao General de Brigada Cláudio Penkal e logo em seguida para o 

senhor. Eu só tenho a assinar embaixo em tudo o que foi dito aqui pelos nossos conselheiros e 

conselheiros substitutos e pelos representantes do Ministério Público de Contas. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor General de Brigada Claudio Senko Penkal: Não é normal no nosso 

cerimonial militar, com a presença do comandante, haver outra fala, mas eu vou permitir, vou 

usar hoje; e não poderia deixar de citar e agradecer a maneira calorosa, fidalga e carinhosa 

que tivemos aqui nesta Corte, neste dia em referência às falas tão importantes de Vossas 

Excelências. Eu vou me permitir fazer somente um acréscimo em tudo aquilo que foi falado, 

porque o tema Colégio Militar de Belém foi quase que unânime nas falas. Semana passada 

houve um debate político na televisão onde uma das jornalistas, logicamente retirando o cunho 

ideológico da pergunta, questionou a militarização das escolas. Porque além das escolas já 

das Forças Armadas existentes, existem algumas iniciativas das polícias militares em criar as 

escolas que ela chamou de militarizadas. E aí na pergunta que ela fez, ela fez um 

questionamento velado da militarização escola versus a limitação na parte pedagógica. No 

aspecto criativo, no crescimento do estudante que estaria tolhido no seu aspecto intelectual 

pela escola ser militarizada. Aquilo me incomodou profundamente não pelo aspecto ideológico 

que tinha sido colocado - é compreensível, pelo candidato que estava sendo sabatinado -, mas 

pelo desconhecimento do que é uma escola militar. A afirmação falsa, uma Fake News em 

termos de pergunta. Porque o nosso colégio militar, além dos 12 que já existem – o Colégio 
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Militar de Belém é o décimo terceiro da rede de colégios militares do Brasil – possuem o 

aspecto pedagógico totalmente igual, ou às vezes até mais avançado que todas as redes de 

ensino dos colégios civis. Ele acompanha todas as diretrizes e orientações do MEC e faz com 

que seus alunos se desenvolvam nos seus aspectos cognitivos, de uma maneira plena. A parte 

disciplinar não tolhe de maneira nenhuma o crescimento desse aluno. Pelo contrário. Nossas 

escolas militares, como foi dito aqui por Vossas Excelências, busca preservar, ou, em alguns 

aspectos, resgatar justamente esses aspectos que foram citados e que hoje se sente falta. O 

aluno vem com ele faltando já da base da sociedade, que é a família. Minha esposa é 

pedagoga, trabalhou – trabalha – a vida inteira em colégio da rede civil e diariamente cita 

alguns fatos que são comuns, a mídia também reporta, as questões de indisciplina na sala de 

aula, agressão a professores, agressão entre alunos, furtos, uso de entorpecentes dentro das 

escolas; e é exatamente tudo isso que é vetado, ou não permitido e nem autorizado dentro de 

uma escola militar. Lá prega-se a disciplina, entre os próprios alunos a solidariedade; prega-

se a disciplina com os professores; lá a professora ainda é chamada de senhora, não pelo 

apelido e nem outros jargões que se usam por aí; os alunos se levantam à entrada da 

professora para saudá-la na entrada da sala. Alguns detalhes que podem ser considerados 

antigos e muito conservadores, mas são detalhes pequenos que constroem a disciplina, o 

respeito para com aquele educador. Muito em voga também a questão das cotas nas escolas, 

universidades e etc..... Nossas escolas militares são cotistas por natureza. Lá estuda o filho do 

Almirante; o filho do antigo comandante do colégio militar – que passou o comando no final do 

ano – estudava lá; estuda o filho do soldado; do cabo; e do sargento. Da Marinha; do 

Exército; e da Aeronáutica. E também os civis que prestam o concurso – faz parte do convênio 

com o Estado – e temos os civis lá dentro. A participação dos pais é incentivada ao extremo. 

Então a família participa da construção, e não como é o mote normal: entrega o filho para a 

escola e a escola que trate de educar o filho. Não. A escola é uma parceira, uma 

complementação da educação que ele traz de casa. Um exemplo típico, para não alongar muito 

a fala, ocorreu essa semana. Estávamos semana passada no Colégio Militar de Belém na 

formatura de terceiro ano de criação. Nosso Colégio Militar completou três anos. Logo após a 

solenidade, um Coronel-Assistente do Comandante, cujo filho está estudando no Colégio 

Militar de Brasília, recebeu uma ligação de um sargento monitor – um sargento que 
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acompanha os alunos – informando que o filho dele havia faltado a uma atividade. Justamente 

a formatura de comemoração. Não no aspecto repressor, mas no aspecto de preocupação: 

onde está seu filho? Questão de assiduidade, por que está faltando a uma atividade do colégio? 

Algum problema de saúde? Algum problema com o filho? E aí, constatou-se que ele estava com 

alguns outros amigos no alojamento. Estava no colégio, mas não compareceu à atividade lá 

fora, no pátio na formatura. Então, preocupava-se com a questão de saúde; aquilo era uma 

questão de natural e provável rebeldia do adolescente; ou aquilo era uma questão mais séria. 

Então, uma preocupação que foi relatada justamente no mesmo momento ao pai sabendo que 

ele ia receber uma notificação para que pudesse acompanhar o que havia acontecido com o 

filho. Então é um exemplo de parceria que a escola tem. A preocupação com família e com as 

questões de disciplina e solidariedade entre eles. A impossibilidade total de consumo de 

entorpecentes dentro do colégio. É motivo de desligamento sumário. E assim por diante. É a 

preservação de alguns valores que temos perdidos, ou estão se enfraquecendo em outras 

instituições e que tem causado essas cenas ruins que temos visto. Não vou ousar falar mais 

nada porque conhecendo o Comandante, ele já teve uma fala pronta e com certeza acrescentou 

todas as observações que foram feitas pelos senhores e haverá, com certeza, outros 

desdobramentos. Vai fazer o gancho com todas as ideias. Então, encerro aqui minhas palavras 

agradecendo mais uma vez o privilégio e a honra de ter participado deste momento nesta Corte 

no dia de hoje. Muito obrigado a todos.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada a Vossa Excelência. Agora 

vamos ouvir o nosso Comandante Militar do Norte General do Exército Paulo Sérgio Nogueira 

de Oliveira. A quem nós agradecemos, porque esteve conosco semana passada e sentiu a 

vontade de cumprimentar a todos os conselheiros; de conhecer a todos os conselheiros; 

conselheiros substitutos; servidores do Tribunal e aos parceiros do Ministério Público de 

Contas. E por isso, fez questão de retornar a esta Corte para que pudesse abraçá-los e deixar 

sua mensagem mais diretamente. Inclusive registrado aqui no nosso Tribunal. Onde 

aproveitamos essa reunião plenária para que assim o faça e possa deixar gravado na história 

do Tribunal este momento aqui conosco. Quero justificar antes a ausência do conselheiro 

André, pois eu até esqueci de fazê-lo na presença dele. Ele me comunicou que um primo dele 

teria falecido ontem e hoje ele estaria participando logo às 11 horas do enterro desde primo. E 
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eu esqueci de deixar aqui neste plenário os nossos pêsames e sentimentos pela partida. Fi-lo no 

momento em que ele me comunicava quando eu estava me dirigindo até esta mesa. Mas o faço 

agora e peço por ele desculpas pela ausência, pois com certeza ele está nesse momento em 

solidariedade à família dele. Também justifico a ausência da conselheira Rosa Egídia, pois no 

momento em que ela já estava de toga para iniciar esta sessão, muito satisfeita para participar 

hoje, ela recebeu uma notícia de que seu pai teria tido um problema de saúde e estava sendo 

levado para o hospital por pessoas de onde ele estava, em uma academia. E ela pediu que 

justificássemos a ausência dela, pois teria de acompanhar o pai. Saiu inclusive muito 

preocupada. Então, o doutor Daniel nos avisou e pediu desculpas, como conselheiro substituto, 

que não estaria presente por motivo de tratamento de saúde dele, pessoal. Então, por isso 

estamos com a ausência de dois conselheiros e mais um conselheiro substituto. Mas estamos 

aqui: eu; conselheiro Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luís Cunha; conselheiro Odilon 

Teixeira. Estamos também com a participação de dois procuradores: procuradora-geral 

Silaine e do ex-procurador geral doutor Felipe Rosa Cruz. Estamos com a presença de três 

conselheiros substitutos: Julival, Milene e Edvaldo. Também os nossos secretários, demais 

servidores e jurisdicionados ainda para aguardar o momento de sua fala, a quem passo a 

palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor General do Exército Paulo Sérgio Nogueira 

de Oliveira: Muito boa tarde a todos os senhores e senhoras. Até pelo avançar da hora e pela 

nominata que já foi realizada praticamente por todos os nossos conselheiros, eu vou me 

restringir aqui a cumprimentar a nossa conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o vice-presidente que, por motivo de 

força maior, teve que se ausentar conselheiro André Teixeira Dias; e cumprimentando nossa 

presidente e vice-presidente eu estendo esse cumprimentos a todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos; Ministério Público, Silaine e Felipe, meu conterrâneo. E dizer da 

grande satisfação de estar aqui neste Tribunal nesse momento podendo falar um pouco do 

nosso Exército, do nosso Comando Militar do Norte. Eu assumi há três meses e meio e, 

seguindo o exemplo de João Ferreira que estava na passagem de comando, e também pelo meu 

perfil de aproximação e de agregador, tenho buscado parcerias. Tenho buscado visitar 

agências, governo federal, governo municipal, órgãos, enfim. A sociedade brasileira em todas 

as suas representações que, juntamente com as Forças Armadas: Marinha, Exército e 
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Aeronáutica, nós fazemos esse país. E já corroborando com as palavras de um dos nossos 

conselheiros, juntos seremos muito mais fortes. Hoje ninguém faz nada sozinho. E nós 

consideramos e o Exército pensa dessa forma. Então, a satisfação, presidente, é minha por 

estar aqui e de praticamente parar uma sessão. Eu fiquei até acabrunhado aqui quando vi a 

discussão dos conselheiros e preocupado com a defesa do processo, e a manifestação do 

Ministério Público; e confesso que eu nunca vi isso. Parar uma sessão tão importante dessas 

para ouvir o novo Comandante Militar do Norte. Então, muito lisonjeado em ver uma atitude 

dessas em consideração a essa farda e ao Exército Brasileiro. Então, até me desculpo por isso. 

Claro que eu queria abraçá-los, queria conhecer uma plenária. E foi nessa visita da semana 

passada da presidente, uma visita institucional que tenho feito a vários órgãos para me 

apresentar e dizer no que posso ajudar e no que eu queria ter a ajuda dos senhores. É nesse 

sentido que estou aqui. E como me dá orgulho de ouvir de todos os nossos conselheiros, 

palavras de ordem tão positivas da nossa força. E é uma verdade. É uma realidade. E quando 

se fala em colégio militar me vem - e seguindo um breve memento de tópicos que eu relacionei, 

eu não me propus a fazer palestra de PowerPoint porque eu sabia que durante as falas iriam 

aparecer tópicos que não estariam na palestra. E eu anotando aqui poderia, de repente, 

discorrer sobre alguns deles. E o colégio militar estava. Mas com muito orgulho, Felipe, eu sou 

um ex-aluno do colégio de Fortaleza. Aos 11 anos de idade eu morava no Iguatu – região 

centro-sul do Ceará; ele é de Itapagé, noroeste do estado. Mas oriundo de um colégio público 

eu prestei concurso, porque meu pai tinha um amigo Capitão do Exército e ele dizia: “tu não 

vais botar esse menino para estudar na capital?”. Naquela época era estudar na capital. Hoje 

o progresso chegou e tem interior com um ensino às vezes muito melhor do que o da capital, 

dependendo de como se encara esse ensino. E eu me preparei dois, três meses e fui aprovado 

num colégio para a civil – meu pai não é militar. Aquelas cotas pequenas dentro das vagas e eu 

não tinha nem onde morar em Fortaleza, mas tinha internato naquela época. O colégio militar, 

no passado, tinha um alojamento e tinha o internato. A gente morava no colégio. E ali eu fui, 

aos 11 anos – 1969, muita gente aqui nem nascido era – e ali eu fiz meus quatro anos de 

colégio militar. Porque havia um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes e aí sim, na 

Espcex, Campinas, a gente já é realmente considerado militar. Eu sou aspirante de 1980 da 

Arma de Infantaria, vou completar 60 anos agora em 28 de agosto. 44 anos de efetivo serviço, 
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porque entrei aos 15 na Escola Preparatória de Cadetes. Sou um otimista, tenho oito anos de 

Amazônia. Então tenho uma boa vivência à margem da Amazônia Ocidental. Tive a 

oportunidade de servir em Manaus e depois como General comandar uma Brigada de 

Infantaria de Selva no meio da selva, em Tefé. Dois anos ali passei com minha família. Quatro 

pelotões de fronteira subordinados a um Batalhão de Infantaria que era subordinado à nossa 

Brigada. E o que o senhor se referiu, ao trabalho de um pelotão de fronteira no meio do 

Amazônia, eu vivi intensamente com minha esposa – casados há quase 38 anos -, meus filhos. 

Corroboro e afirmo que tudo é verdade do que se foi falado aqui: do papel do Exército, 

principalmente na faixa de fronteira. A fé inabalável no nosso país. Sou católico e vivo para 

servir meu país e a sociedade brasileira. Essa sociedade da qual fazemos parte e que nos paga. 

Esse é o sentimento que temos desde a formação e dos bancos escolares. Então, cheguei a 

Belém e servi em Belém como Major. Fui subcomandante do 2º BIS em 1994. Meus dois filhos 

– depois nasceu um terceiro – foram alunos do Gentil Bitencourt. Me recordo que eu saia do 

quartel, deixava os dois no Gentil e ia para o segundo 2º BIS na Avenida Almirante Barroso 

trabalhar normalmente e assim por diante. E, mais uma vez, orgulhoso de ouvir tudo isso do 

nosso Exército. Esse Exército que vem lá de 1648. Surgiu na batalha dos Guararapes lá em 

Pernambuco, na luta das raças. O negro, o índio e o braço. O Felipe Camarão, Vidal de 

Negreiros e o Henrique Dias. São heróis nossos. E dessa raça na expulsão dos invasores 

surgiu pela primeira vez a palavra pátria. Então o patriotismo vem lá de Guararapes, e esse 

Exército que a gente serve. Esse Exército que participou e participa ativamente de todos os 

fatos históricos ocorridos no Brasil desde Guararapes até os dias atuais. Independência, 

República, o avanço e desbravamento da Amazônia com Pedro Teixeira; o Exército de Caxias; 

do desbravador Rondon, indigenista que dizia o famoso lema: “morrer, se preciso for. Matar, 

nunca”. Rondon era um militar, o patrono da Arma de Comunicações e foi ele que desbravou 

essa Amazônia toda lançando o telegrafo às comunicações. Tem sua origem lá atrás. O 

Exército da segunda guerra mundial em que mandamos uma Força Expedicionária Brasileira, 

o Exército de Serzedelo Corrêa. Quando estive aqui na semana passada eu fiquei 

impressionado com o minimuseu que tem a história do Serzedello, que foi um oficial do 

Exército, um General e que tão bem dá o nome e honra esta Corte. O Exército da nossa 

engenharia militar. Não temos no Comando Militar do Norte, mas no Comando Militar da 
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Amazônia são cinco Batalhões de engenharia de construção. E que ao longo da história, 

praticamente a maioria das rodovias que ligam as capitais da Amazônia são todas 

originalmente construídas pela engenharia do nosso Exército Brasileiro. O Exército, de muita 

missão de paz, que vem lá de Seuz, República Dominicana, Moçambique, Angola e 

ultimamente, durante 13 anos, levamos a paz ao Haiti. Inclusive naquele momento terrível do 

terremoto haitiano em que nós salvamos vidas, apesar dos mais de 200 mil mortos. Esse é o 

Exército Brasileiro. Essa é uma síntese bem rápida. Eu falaria aqui um dia inteiro sobre a 

atuação do Exército nas campanhas, guerras e lutas. Esse Exército, que é o mesmo de hoje. O 

tempo mudou um pouco, a evolução aconteceu, mas os princípios, a ética, os valores e os 

ideais de hoje que nós pregamos em nossas escolas – e aí o Coronel Penkal muito feliz em sua 

colocação sobre o colégio militar - são os mesmos de quando eu entrei no colégio militar em 

69. São os mesmos que hoje esses alunos quando entram no colégio de Belém; e a gente 

reforça na Academia Militar das Agulhas Negras. Um regime de internato de praticamente 

cinco anos em que é massificado o patriotismo e o espirito de cumprimento do dever. A 

dedicação à pátria. A missão tem que ser cumprida. Não se discute. A obediência; disciplina; 

hierarquia. Tudo isso é a radiografia do nosso Exército e das Forças Armadas. Eu aqui 

enalteço a Marinha e a Força Aérea. Aqui em Belém, particularmente, já está surgindo, como 

sempre teve, uma integração muito boa. Nosso Almirante Edervaldo, Brigadeiro Ricardo são 

amigos e nós já combinamos de estarmos juntos sempre que possível em qualquer evento e 

qualquer atividade. Então, essa profissão que às vezes é tão batida, massacrada, querendo 

colocar no mesmo bojo de outras profissões. E a gente tem que trabalhar para que sejamos 

reconhecidos e tenhamos a especificidade da nossa profissão levada em consideração quando 

quiserem alterar reformas previdenciárias, políticas e assim por diante. Nosso comandante 

General Villas Boas, nossa liderança tem tratado isso no nível estratégico e político da melhor 

forma lá em Brasília. E hoje é uma expressão nacional. Temos reuniões periódicas com o 

nosso comandante, o alto comando do Exército – e eu faço parte dele por ser General de 

Exército. A gente tem recebido as orientações do momento político pelo qual passa o Brasil, 

dos problemas atuais e a preocupação dele de não esmorecermos, de estarmos unidos em prol 

do Brasil. Então eu queria... navegando um pouco sobre essa história e com alguns 

comentários particulares, eu queria parar um pouco no Comando Militar do Norte, na 
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Amazônia. Essa Amazônia que antes, há cinco anos, era o grande Comando Militar da 

Amazônia – que era toda a Amazônia legal, oito estados da Federação. A enormidade de 

fronteiras, mais de 15 mil quilômetros de fronteiras com diversos países a norte e a oeste da 

nossa Amazônia ocidental. Nos últimos 20 anos o Exército praticamente quadruplicou o efetivo 

militar aqui presente. Fruto da importância estratégica e dos problemas dos crimes 

transfronteiriços que acontecem diuturnamente na faixa de fronteira. O comando do Exército 

recentemente, vendo tudo isso e muito ainda a importância da Amazônia oriental, dos estados 

do Amapá, Pará, Maranhão e do Tocantins, ele inteligentemente até para separar um pouco e 

desonerar um pouco o antigo Comando Militar da Amazônia, ele resolveu separar as duas 

Amazônias – ocidental e oriental – e criou o Comando Militar do Norte colocando aqui um 

General de Exército. Uma estrutura muito maior, muito mais forte. Criamos agora a 22ª 

Brigada de Infantaria de Selva em Macapá. Brigada da foz do Amazonas. Que foi criada e 

consequentemente com isso vem efetivo, novos quarteis, mais apoio, mais orçamento, mais 

emprego à medida que incorporamos mais gente. A economia circulando com o salário do 

militar naquele local onde ele serve; enfim, tudo isso está por trás dessa estrutura. E o 

Comando Militar do Norte está aí, com cinco anos de idade. Sou o terceiro comandante, nosso 

General Ferreira foi o grande pioneiro; General Barcelos o segundo; e eu tenho aí dois anos e 

pouco, que normalmente é o período que se passa no comando. Nós temos uma estrutura bem 

sumária. Uma Brigada de Infantaria ao norte, que é a de Macapá, voltada para a fronteira. 

Não esqueçamos que temos o Suriname, a Guiana Inglesa e a Guina Francesa lá no Oiapoque. 

Essa brigada voltada para a fronteira. Eu tenho três batalhões nessa brigada. E temos mais ao 

sul a 23ª Brigada em Marabá – quando eu falo brigada é a tropa operacional. Cuja missão 

precípua é cuidar das estruturas estratégicas que temos no Comando Militar do Norte, 

principalmente no Pará. Além da missão constitucional de defesa da pátria, a defesa e 

proteção das nossas estruturas estratégicas. E os senhores são daqui e sabem o que é Tucuruí, 

estrada de ferro de Carajás, o projeto Carajás, Belo Monte e por aí vai. Eu falaria aqui de 10, 

12 estruturas importantíssimas. A base de lançamento de Alcântara, porto de Itaqui, tudo isso. 

Pode não pensar, mas nós temos, intrinsicamente em nossa missão, planejamentos para cuidar 

e proteger essas estruturas estratégicas. Dessa forma, a gente está construindo o Comando 

Militar do Norte, um pouco apartado agora do Comando Militar da Amazônia, buscando essa 
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identidade. Não esquecer também que para que tudo isso funcione, nós necessitamos de uma 

logística. E essa logística é desenvolvida pelo comando da 8ª Região Militar. Então, a antiga 8ª 

Região Militar que era logística e operacional, hoje com a criação do Comando Militar passou 

a ser só logística. Então a 8ª Região Militar tem organizações militares que cuidam para que 

as brigadas e a parte operacional funcionem. É o jogo de retaguarda nas funções logísticas 

importantes. Manutenção, saúde, transporte, recursos humanos, engenharia, suprimento; para 

que a guerra funcione, os batalhões e o infante consigam cumprir sua missão, tem que ter toda 

uma retaguarda. E essa retaguarda é proporcionada pelo comando logístico do Comando 

Militar do Norte, que é a 8ª Região Militar. General Davi que, infelizmente, não pode estar 

conosco. Esse é o nosso Comando Militar do Norte, que tem buscado e comigo será 

potencializado essa aproximação com os senhores. Enfim. Eu terminaria minha fala aqui, 

passando um pouquinho pela história e pelo Comando Militar do Norte. Porque o momento é 

somente de uma conversa. Uma atualização. Eu teria outras oportunidades, mas eu anotei aqui 

e bem rapidamente eu vou dar ideias. Um bate e volta. Alguém falou em escoteiros. Se eu fui 

escoteiro. Ontem eu recebi o chefe-geral do escotismo aqui no Pará, um médico. Que pessoa 

formidável. Nós já estamos fazendo parcerias para ajudarmos o escotismo e eles nos ajudarem. 

Alguém falou de intervenção no Rio de Janeiro. Quando falamos que missão não se discute: o 

Exército nunca vai ter a iniciativa de entrar numa coisa tão complexa e tão sensível como essa. 

Mas o momento político exigiu, foi uma decisão presidencial. E como somos disciplinados, a 

partir do momento em que aquela missão foi passada, tudo foi carreado para que a gente 

fizesse da melhor forma possível. E o meu comentário com relação a isso, senhores, essa 

intervenção já tem aí um semestre. E eu digo isso porque eu participo das reuniões e o 

interventor General Braga Neto, que é o Comandante Militar do Leste, está à mesa conosco e 

ele nos atualiza todo mês sobre a situação no Rio de Janeiro. Apesar da grande mídia, apensar 

da intenção de determinados órgãos de imprensa em não querer ajudar e, pelo contrário, 

tentar desmerecer a atuação da Força na intervenção do Rio de Janeiro, digo de cadeira com 

números: todos os índices de criminalidade no Rio de Janeiro, nos últimos seis meses, caíram. 

A gente divulga, passamos para os órgãos, mas por vezes não são reconhecidos. Mas eu digo 

isso com a maior tranquilidade. Infelizmente, o que aparece são fatos isolados que sempre 

aconteceram naquela cidade – uma bala perdida, uma criança que é atingida, uma Mariele que 
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é assassinada. E isso dá a impressão de que a intervenção não está adiantando nada; que se 

está gastando dinheiro à toa. E vemos discussões, por exemplo, na Câmara dos Deputados 

quando a gente liga - e eu sou fã da TV Câmara e TV Senado, porque eu quero me atualizar – 

de gente sem a menor condição de poder de análise do que está acontecendo no Rio de Janeiro 

simplesmente falar o que acha que tem que falar. Uma cidade completamente diferente das 

demais. O Rio é diferente. Eu morei no Rio. A geografia do Rio é que faz com que aquilo tudo 

aconteça. Aquilo não vai acontecer em Belém, em Fortaleza. Porque a própria geografia da 

cidade não permite ter uma área lá em cima do morro, completamente isolada em que a 

criminalidade domina e que para entrar tem que se planejar praticamente militar. E é isso que 

está acontecendo. Então, digo que o Exército Brasileiro hoje cumpre uma missão árdua e 

sensível no Rio de Janeiro, mas da melhor forma. E o Rio vai agradecer no dia em que sairmos 

de lá. Então, sobre intervenção, seria essa colocação. Drogas: não tenha dúvida nenhuma que 

estamos vivendo um momento crítico em toda a sociedade brasileira. Mas isso vem 

historicamente de muito, muito tempo. As causas dessa intensificação das drogas em nossa 

sociedade, isso dá uma monografia. Dá uma aula, uma palestra. Um dia de conversas. Porque 

lida com educação, emprego, a falta de cidadania. Tudo permeia que a gente dê as condições 

do jovem, do empresário malsucedido, enfim, de cambiar para um ilícito para ganhar um 

dinheiro fácil e resolver o problema da família e acaba acontecendo essa desgraça com a 

sociedade. E as fronteiras tem tudo a ver com isso, a gente sabe. O Brasil não produz cocaína. 

A pasta base de cocaína é produzida - praticamente 100% - nos países que são fronteira com 

nossa Amazônia ocidental. Bolívia, Peru, Colômbia: ali está o cultivo. Nós somos corredores 

de passagem, consumidores. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do 

mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos da América. E a produção da maconha, tem 

gente que pensa que se produz maconha em grande quantidade no Brasil. Não. A produção de 

maconha no Brasil, quando tem, é em pequena quantidade e em locais inóspitos que, quando 

nós descobrirmos, operamos para que aquele ilícito seja excluído. Mas sem dúvida nenhuma, 

com a fronteira que temos, com o Estado brasileiro sem possibilitar as melhores condições de 

proteger e defender essas fronteiras, é muito difícil. E não só as drogas, mas os outros ilícitos 

que acontecem na nossa fronteira. O orçamento da Força é diminuto e que a cada ano diminui 

mais, isso é fato. Há cinco ou seis anos que praticamente nem a inflação é recuperada no 
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orçamento das Forças Armadas. A Polícia Federal, que é o órgão institucional importante 

para o país; e às vezes as pessoas pensam que Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica 

são responsáveis na missão constitucional disso daí. Nós participamos. Mas a fronteira 

brasileira, a missão precípua, o órgão de segurança precípuo na defesa da fronteira não é o 

Exército Brasileiro. Hoje está sendo por conta da conjuntura. Então os efetivos, por exemplo, 

da Polícia Federal, são muito pequenos. Fruto do que acontece no país. A priorização da 

segurança e assim por diante. Eu servi em Tefé. Em Tefé tem uma delegacia da Polícia 

Federal. Na época – não sei hoje -, dois, três funcionários. Tabatinga, na tríplice fronteira 

Brasil, Peru e Colômbia tem uma sede da Polícia Federal: 15, 16 servidores para cuidar de 

toda aquela fronteira. Então, esse problema do tráfico internacional de entorpecentes em 

nossas fronteiras é muito mais amplo e requer uma participação conjunta de todos os 

Ministérios e de todos os órgãos. Tem sim essas iniciativas. Eu servi no Ministério da Defesa e 

vi ao longo desses últimos anos esse trabalho. O problema é que outros problemas que estão à 

parte e que influenciam nessa peste, nesse problema, fazem com que às vezes a gente não tenha 

um resultado mais efetivo. Mas digo aos senhores conselheiros que se tem uma instituição que 

se dedica, se preocupa na faixa de fronteira não só com isso, mas com todos os crimes 

transfronteiriços, Forças Armadas brasileiras. Estamos ligados. O nosso decano se referiu aos 

pelotões de fronteira. Eu disse: servi oito anos na Amazônia. Dos oito, sete na Amazônia 

ocidental. Comandei uma brigada no coração da Amazônia. A Amazônia tem 24 pelotões 

especiais de fronteira. Aqui na oriental só temos dois: Tiriós e Vila Brasil, que são 

subordinados à Companhia Especial de Fronteira lá de Clevelândia do Norte, no nosso 

Oiapoque no Amapá. E eu conheço os 24 pelotões da Amazônia ocidental e os dois aqui da 

Amazônia oriental eu conheci recentemente. Já fui duas vezes lá. Então o trabalho do Pelotão 

Especial de Fronteira tem até um lema: “Vida, Combate e Trabalho”. É o lema do PEF. O 

combate é a sua missão constitucional. A defesa naquele rincão – rincão este em que por vezes 

somos a única instituição do Estado presente. O tenente-comandante de pelotão é padre, juiz, 

prefeito; a esposa é a professora, auxiliar de enfermagem. E a que ajuda no parto. Temos 

médico e dentista lá. Tem uma estrutura de saúde que é fundamental. Então, muitas vezes, 

repito: a única presença do Estado é a da Força Armada. E para que possamos sobreviver lá 

tem que ter uma logística. Como é que eu vou alimentar, suprir com material de saúde e com 
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recursos humanos. Quem quer ir lá para a fronteira morar em Cucuí, em São Joaquim, lá na 

divisa com a Colômbia? E às vezes a gente chega lá e tem um 1º Tenente casado com uma 

carioca de 22, 23 anos. Nova, recém-chegada. E você diga: “minha filha, o que você está 

fazendo aqui?”. “Eu vim acompanhar o meu marido que é Tenente do Exército e é o 

comandante do PEF”. “O que você faz aqui?”. “General, eu terminei minha faculdade...”, aí 

conta a história dela rapidamente e: “aqui eu dou aula para a comunidade”. Não tem 

remuneração não, gente. É amor à pátria, ao marido, à profissão e assim por diante. Então, eu 

tenho um profundo respeito. Eu falo em Pelotão Especial de Fronteira e meu filho – dois dos 

meus filhos mais velhos são capitães. Um deles é instrutor do Centro de Instrução de Guerra 

na Selva lá em Manaus. Serviu em Macapá, comandou um pelotão de fronteira. Dentro de casa 

eu tenho um ex-comandante de PEF. E eu conheço praticamente todos os pelotões porque eu 

servi e circulava para ver a demanda, a necessidade. A gente tem que estar presente. Então, 

quando eu falo em Pelotão Especial de Fronteira o olho brilha. A nossa conselheira substituta 

falou de controle interno. Nós temos dentro do Exército Brasileiro uma estrutura muito boa na 

área de controle interno, sistêmica. Digo-lhe, presidente: qualquer necessidade de uma 

parceria, de conhecer, ir a Brasília ou de alguém de Brasília vir aqui para expor como 

funciona o controle interno e externo – mais o interno – para que o Tribunal possa de repente 

escolher uma boa prática e assim por diante, estaremos sempre à disposição. Orçamento. Já 

estou encerrando. Perdoem-me o avançar da hora. Mas os senhores são responsáveis por isso, 

porque todos falaram um pouquinho, eu fiquei por último e já era 12:10. Presidente, confere? 

E nós estamos nos aproximando de um momento importante para o país, essas eleições de 

outubro; e eu não ia falar, mas vou. Eu fico preocupado às vezes com determinadas colocações 

e interpretações de pessoas. Mas durante um período recente aí nós tivemos aquela 

paralisação dos caminhoneiros no Brasil. Uma parada de autônomos que parecia que resolvia 

no final de semana com negociações, o tempo passou e com oito, dez dias o país estava 

praticamente parado. Os senhores se lembram bem. Com consequências em hospitais, no 

abastecimento de supermercado, nos postos de gasolina, na vida das pessoas. Os aeroportos 

parando, tudo isso. E o meu encerramento era reforçar essa necessidade de integrarmos, 

estarmos cada vez mais unidos. E a operação São Cristóvão – nós a batizamos assim – foi 

exatamente a prova disso. Me recordo: nós fizemos uma reunião de emergência com todos os 
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órgãos de segurança pública, as agências de Belém - e lá em Marabá o General fez e em 

Macapá também – e dentro de um planejamento e seguindo as orientações do escalão superior 

de Brasília nós traçamos diretrizes e partimos para comprimir a missão. E a missão principal 

era fazer com que aquele movimento parasse e o desabastecimento saísse de cena. E nós 

conseguimos cumprir essa missão; e com diálogo. Tem gente que nem sabe o que aconteceu, 

mas nós tivemos embates nas rodovias de quase chegar às vias de fato. E sabe o que pesou 

para que esse movimento voltasse à normalidade? Mais orgulhoso ainda: foi a nossa presença. 

As Forças Armadas. Apesar de estarem todos os órgãos de segurança pública presentes e 

agências governamentais, as Forças Armadas. O que demonstrou a confiança, credibilidade 

não à toa que a gente tem em qualquer pesquisa de opinião. A aceitação às vezes passa de 85% 

de confiança da sociedade brasileira. Naquele momento, não sei se recordam também, eu tive 

na frente do meu quartel general movimento de pessoas com faixas: intervenção militar já. Era 

esse aspecto que eu queria comentar. Isso não existe. Isso está fora de qualquer princípio. A 

legislação é clara, a Constituição é clara: os Poderes funcionam naturalmente. O Brasil, 

apesar da crise e do que está acontecendo, aqui os senhores estão julgando normalmente. As 

instituições estão funcionando. Então, a minoria de gente que às vezes não conhece, não lê 

quais seriam as consequências de alguma coisa parecida com essa. Então, não passa na 

cabeça de nenhum oficial, general, comandante do Exército, de quem quer que seja, qualquer 

quebra desses princípios democráticos que vemos. O que tem que acontecer, e as eleições estão 

aí para isso, é a tentativa de dar uma melhorada no que estão acontecendo. E nós estamos aí 

para respaldar. Para, dentro da nossa missão constitucional, ajudarmos o Brasil a melhorar. A 

produzir mais, a voltar a crescer. A dar mais educação, saúde e segurança a esse povo tão 

sofrido. Nosso povo é muito bom. A índole do povo brasileiro, que vem lá da colonização 

portuguesa, é muito boa. Acho que foi nosso vice-presidente que tratou aqui de falar: ele deu 

uma ideia sobre fronteiras, e hoje nós delineamos esse Brasil continente sem nenhum problema 

fronteiriço com quem quer que seja. O Exército tem muita participação nisso, com a nossa 

diplomacia – o Barão do Rio Branco e outros mais. Então, é isso que queremos. E não 

esquecer: somos parte dessa sociedade. Apenas usamos uma farda. Os senhores, uma toga. 

Então, somos a representação da sociedade brasileira fardada. Escolhemos essa profissão 

para ter essa missão a cumprir. Meus amigos, eu falaria mais uma tarde inteira. E não sei se 
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teremos alguma pergunta ou tempo para algum debate, mas finalizando: a tremenda honra de, 

como Comandante Militar do Norte, estar neste tribunal falando um pouco do meu Exército e 

do Comando Militar do Norte. Esse Comando foi criado porque alguém viu a importância 

estratégica da área. Alguém falou das riquezas do Pará. Tudo tem a ver com a criação desse 

Comando. Não é à toa que colocaram um General de Exército aqui e criaram uma Brigada de 

Infantaria de Selva a mais. E outros quartéis virão. Nós tínhamos em torno de – em todo o 

Comando Militar de área – 12 mil militares, homens e mulheres. Já foram seis há 20 anos e 

serão trinta, quarenta, daqui a 10, 15 anos se Deus quiser. É uma honra estar aqui. Um 

agradecimento, e mais uma vez me perdoem se eu me perdi, mas é tão pouco tempo e a gente 

que falar tanta coisa e me colocar à inteira disposição. Eu, como cidadão e General e eu como 

instituição Exército Brasileiro. O CMN está aqui para apoiar a presidente naquilo que for 

necessário. E o que for para o bem do Brasil, nós estamos prontos. Mais uma vez, eu ganhei 

meu dia participando. E não conhecia. É a primeira vez que eu participo de um julgamento, 

que eu vejo um Tribunal de Contas julgando as contas do Estado e assim por diante. Vi a 

seriedade, a transparência ao vivo para quem quiser escutar e ver. Isso são tempos novos que 

admiramos e parabenizamos. O Ministério Público são os nossos ficais da lei com muito 

orgulho também. É muito bom estar aqui. Me convidem outras vezes. Eu diria até que parece 

que segundo o Coronel Marra, ele disse: “General, até a fonte foi ligada para o senhor”. E a 

nossa presidente já fez um convite anteriormente para que a gente, no Círio de Nazaré – e a 

senhora Nazaré está me protegendo -, quem sabe estaremos aqui para participar. Sempre tem 

um evento aqui, me parece. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Que Deus abençoe a todos 

nós. Selva.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Muito obrigada. Nossos aplausos e agradecimento ao General de Exército 

Paulo Sérgio e em seu nome toda a equipe que o acompanha. E reiteramos o convite que 

fizemos. Nós falamos da Canoa de Promesseiros, conselheiro Nelson Chaves. E quando 

fizermos esse ano a exposição, já está convidado. Peço ao cerimonial que não esqueça. Assim 

como da passagem da noite da transladação e do Círio. Nós temos o privilégio da, na noite da 

trasladação - o Tribunal de Contas e o Ministério Público – assistirmos bem de pertinho e 

ficarmos próximo da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Seja na trasladação, ou seja, no 

Círio. Mas eu pergunto aos senhores conselheiros se ainda querem se manifestar. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira: Eu queria só 

fazer um convite, presidente. É que no mês de agosto se comemora o dia do soldado. Em 25 de 

agosto enaltecemos o nosso Duque de Caxias. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Inclusive ele disse que a visita dele 

aqui também se relacionava dentro do esquema dos festejos do dia do soldado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira: Mês em que 

homenageamos o nosso maior soldado, nosso pacificador Duque de Caxias. Nós teremos uma 

solenidade militar na Praça da Bandeira no dia 25 de agosto – um sábado. E por que vai ser 

sábado? Normalmente quando a solenidade cai no sábado a gente faz na sexta. Porque na 

sexta eu estarei na solenidade de Brasília em que o estandarte histórico do Comando Militar 

do Norte será agraciado com a medalha do pacificador. E pelo protocolo, é o comandante da 

área que leva o estandarte para ser agraciado pelo Presidente da República e pelo comandante 

do Exército. Então eu estarei em Brasília na sexta, por isso farei a solenidade no sábado às 

nove horas da manhã, Praça da Bandeira. Todos estão convidados. Vai chegar um convite 

oficial, presidente, aqui. E ali vamos fazer o uso da palavra, uma leitura da ordem do dia, fazer 

um pouco de história; uma condecoração – nós condecoramos autoridades civis e militares na 

oportunidade; cantamos a Canção do Exército; enfim. E a tarde faremos na Batista Campos, 

das duas às seis da tarde, uma grande exposição de material e brincadeiras para as crianças. 

Pista de corda, tudo pequeno. Rampa de montanha; pintura de criancinha; brincadeiras; 

atendimento de saúde; entrega de mudas de árvore para plantação, uma série de atividades 

que faremos, que chamamos de ação cívico-social. Praça Batista Campos, sábado 25 de 

agosto, das duas às seis horas. Então, só para informar. Quem mora aí por perto e quiser dar 

uma voltinha nos nossos estandes informativos. Deus queira que não chova, mas vamos nos 

preparar. Queria fazer esse convite a todo o Tribunal. Será uma honra para a gente. Obrigado, 

presidente.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Então, nossos agradecimentos, em primeiro lugar a Deus. Agradecer aos 

conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino; Luís Cunha; André Dias; Odilon Teixeira; e à 

conselheira Rosa que veio, mas precisou sair da sessão. Agradecer também aos conselheiros 

substitutos Julival; Milene e Edvaldo; nossa procuradora-geral do Ministério Público, doutora 

Silaine Vendramin; ao nosso ex-procurador geral do Ministério Público; aos jurisdicionados 
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presentes; aos servidores; em nome de todos os secretários e demais servidores desta Corte de 

Contas e do Ministério Público de Contas. Mas o nosso agradecimento especial hoje ao 

Coronel Carlos Marra; General de Brigada Cláudio Penakal, chefe do Estado Maior do 

Comando Militar; e em especial ao General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 

Comandante Militar do Norte. Nosso muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e cinco 

minutos (13h05min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 7 de agosto de 2018. 
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