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Nº 5.589 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de setembro do ano dois 

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

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

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

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Rocha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador  Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 

169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando 

assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público 

de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes representando esta Corte de Contas em 

reunião da Atricon e na Assembleia do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de 

Contas do Brasil no Instituto Serzedello Correa em Brasília e, ainda, da Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha que participa de reuniões da Atricon e Audicon em Brasília. 

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

25 (vinte e cinco) de setembro 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 Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a.  Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, Sua 

Excelência determinou a retirada de pauta dos processos 01, 06, 09, 12, 15, 23, 24 25, 26, de 

relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 
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anunciado o Processo nº 2017/50118-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Roberto 

Lobo Saleme, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em 

sessão ordinária de 11/09/2018, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51505-0, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo arquivamento 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os autos, nos termos das 

manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram 

anunciados os  Processos nºs 2014/51656-2, 2014/51660-9, 2014/51662-0, 2015/51225-0, 

2015/51500-0, 2015/51531-7, 2015/51608-0, 2015/51842-8, 2015/51843-9, 2015/51846-1, 

2015/51898-2, 2015/51912-5 e 2016/50208-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Stephenson 

Oliveira Victer, Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra Mesquita, Deíla Barbosa Maia e Guilherme 

da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos 

processos sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para determinar a extinção dos processos sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 4º, inciso II da Resolução nº 18.990/2018-TCE. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52091-7, 2013/52535-3, 2013/53434-3 e 2017/50018-3, que 

tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria Helena Lobato Coelho, Maria das Graças 
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Magalhães de Jesus, Luiza Amato Lavôr e Ozenil Assunção Carvalho, Procuradores Deíla 

Barbosa Maia, Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer e Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar o registro. Consultado o 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52126-1, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Antonio Avelino Sarmento Neto, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem 

resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 4º, inciso I da Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Consultado o Plenário, este se 

manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/51565-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Osvaldo Moreira 

Paulino, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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

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

pela deferimento do registro, com a retificação da Portaria AP nº 0451, de 14.01.2014, referente 

ao percentual ao adicional por tempo de serviço de 60% (sessenta por cento), para 45% 

(quarenta e cinco por cento), bem como sua fundamentação legal, alterando o inciso “XII” do 

artigo 131, §1º da Lei nº 5.810/94, além da expedição de recomendação ao Igeprev e à Seduc, 

no sentido de que sejam adotados mecanismos de controle e monitoramento dos processos de 

aposentadoria, a fim de evitar que o lapso temporal entre o pedido de aposentadoria e a 
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publicação do ato se estendam além do prazo estabelecido pelo §4º do art.112 da Lei nº 

5.810/94. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferimento do registro, expedindo-se 

recomendação à Seduc e ao IGEPREV nos termos da sugestão do Parquet de Contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe 

Rosa Cruz: Senhores, só um esclarecimento na questão. O posicionamento do Ministério 

Público pela retificação de 60% para 45% não diz respeito ao tempo que ele laborou nos 

órgãos – na prefeitura, no departamento de estradas, salvo engano, como o senhor colocou -, 

mas sim à diferença entre... o que foi considerado nesse percentual foi o tempo que ele se 

afastou do serviço público e ficou aguardando deferimento da sua aposentadoria. Esse lapso 

temporal é que não pode contar para efeito de ATS. Daí a sugestão do Ministério Público de 

Contas para retificar esse Percentual. Não se questionou nesse parecer esse tempo anterior, 

mas sim esse lapso temporal entre o afastamento dele – que é direito do servidor – até o 

deferimento da sua aposentadoria. Esse tempo costumava ser contado para efeito de ATS e a 

lei assim não o permite. Por isso que o Ministério Público, nesses casos, tem esse entendimento 

para que seja feita a retificação. Então, a retificação de 60% para 45% é com base nessa 

questão de fato, não no tempo anterior a ingressar no serviço público do estado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Só quero tirar uma pequena 

dúvida, senhora presidente. Não é esse o entendimento do órgão técnico. Mas eu vou só tirar 

uma dúvida. Eu continuo entendendo diferente do posicionamento do Ministério Público, 

seguindo o entendimento do órgão técnico, que aponta 60%, está muito claro o relatório do 

órgão técnico aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público 

de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor conselheiro relator Luís, o senhor tem razão. O membro 

do Ministério Público aqui se fiou nesse prazo anterior para sugerir essa ratificação, e não ao 

período em que ele se manteve afastado do cargo. Então eu retifico a manifestação ministerial 

para ir ao encontro da sua proposta. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, 

de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/51811-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Nilton Furtado Fagundes, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 
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Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

registro, com recomendações à SECEX. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

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

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

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2007/54095-3 e 2008/52702-1, que tratam dos Atos de Pensão em 

favor dos dependentes dos ex-segurados Lourdes Dayse Gonçalves Dias e Severo Ewerton 

Coelho, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51842-

8, que trata do Ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Manoel da Conceição 

de Azevedo Paixão, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 
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Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foram 

anunciados os Processos nºs 2008/52219-6, 2008/52266-2 e 2017/53607-8, que tratam dos Atos 

de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados José Alves da Silva, Leno Vieira da 

Costa e Carlos Augusto dos Santos Jardim, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Felipe 

Rosa Cruz e Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

extinção dos processos sem resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para determinar a extinção dos processos sem resolução do 

mérito e arquivamento dos autos, com fundamento do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 

18.990/2018, do TCE/PA. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50545-2, que trata 

do Ato de Reforma em favor de Carlos André Tavares Vieira, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. E os Processos nºs 2012/51438-4 

e 2012/51841-0, que tratam dos Atos de Reforma em favor de Luís Cláudio Lima da Silva e 

Epaminondas Cardoso Mattos, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

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

do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2012/50501-1 e 2012/51331-5, 

que tratam dos Atos de Reforma em favor de Ramon Valério Quemel Paulino e Benedito 

Monteiro Teixeira, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 
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jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/51831-9, que trata do Ato de Reforma em favor de Ediene Moura Jorge, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os 

registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que 

a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

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

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

da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51339-2, que trata do 

Ato de Reforma em favor de Antonio Augusto Araújo Brito, Procurador Patrick Bezerra 

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

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2017/53161-0 e 2017/53172-2, que tratam dos Atos de Reforma em favor de 

Edmilson Fonseca Correia e Golb Barroso Lopes, Procuradores Felipe Rosa Cruz e Patrick 

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

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 
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quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

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

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

Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/51833-8, que tratam dos 

Embargos de Declaração opostos por Trindade Lobato Cardoso, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não provimento dos embargos de 

declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido. Pausa. A matéria foi colocada em 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, para esclarecer. Como o relatório da área técnica aponta pelo não provimento e o 

parquet de contas de igual forma, obviamente que a diligência feita pelo relator é muito 

peculiar e não é essa a discussão. A discussão é que o regimento exige notificação. E é bom 

que a secretaria fique atenta que recursos precisam ser, todos, notificados. E há um advogado 

nos autos. Trata-se até de lealdade processual. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nosso corregedor está 

correto. Pergunto ao plenário se está de acordo com a proposta do conselheiro Odilon. 

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

presidente. E mais agora com a ratificação da determinação – nem recomendação – para que 

doravante a secretaria fique atenta a processos semelhantes para que não haja qualquer tipo 

de possibilidade de alegação por parte da eventual defesa do seu cerceamento. Então, em 

função também da palavra do ilustre relator, acho que devemos sim contemplar. E o plenário a 

partir de agora observar sempre, especialmente o nosso secretário, para que todos os 

processos desse nível sejam absolutamente notificados às partes. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Todos de 

acordo. Então peço a suspensão do julgamento do processo para que a secretaria proceda a 
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comunicação ao interessado da sessão de julgamento. Esgotada a pauta de julgamentos, a 

Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Senhores 

conselheiros, reitero o convite já feito a Vossas Excelências e também ao Ministério Público 

para abertura da exposição “Cores da Fé”, do artista Apolo Neves em nosso espaço cultural. 

Apolo Neves construiu a sua vida profissional com muito talento e estudo. O artista plástico 

Paraense iniciou seu trabalho ainda jovem. Quando convidado pelo seu avô, participou de 

exposições coletivas e estudos de pintura. Aos 30 anos ingressou na Universidade Federal do 

Pará, onde se formou em artes. Concluindo o curso, Apolo passou a produzir projetos e, dentre 

eles, a pintura ao vivo – atividade que exerceria durante a procissão do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré. Este jovem artista, as suas obras que retratam as cores da fé, no momento 

em que passa a procissão do Círio, transladação e os momentos, ele procura observar, se 

inspirar e produzir suas obras. Conhecido nacionalmente, Apolo, com mais conhecimento e 

experiência, se consolidou no mercado das artes divulgando seu trabalho na mídia através da 

imprensa televisiva e digital. Assim, Apolo Neves vem se consagrando um grande artista 

plástico paraense. Todos – conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público e 

servidores – estão convidados a partir de logo mais a participarem e apreciarem essas artes 

que são produzidas diante de muita fé. Gostaríamos de contar com a presença de todos para 

esse momento. Então, às 11 horas, certamente o horário em que a gente estará encerrando e 

ele estará chegando. Então, todos convidados a participar desse momento onde o tribunal 

oportuniza aos nossos artistas. E esse ano, aproveitando o momento do Círio para fazer esta 

exposição deste artista que denominou “Cores da Fé”. Logo mais nós estaremos aqui no 

espaço cultural Conselheiro Clóvis Moura Rego. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, três questões rapidinho. Primeira: 

queria pedir – até falei com Vossa Excelência e com nosso secretário – para fazer a leitura de 

um alguns dados e informações coletadas pelo comandante do nosso Gabinete Militar Coronel 

Bastos, que como policial que é, solicitei que fornecesse algumas informações resumidas com 

relação à Polícia Militar do Estado que completou na última terça-feira 200 anos da sua 

criação. Então pedir a Vossa Excelência, presidente, que determinasse à secretaria que fizesse 

a leitura desse resumo para que todos tenham conhecimento. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, Vossa 
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Excelência tem razão. E parabenizo por trazer para este momento este assunto que é tão 

importante para nossa história paraense. Peço ao senhor secretário que proceda de acordo 

com a solicitação do conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Senhor Secretário José 

Tuffi Salim Junior: A Polícia Militar do Estado do Pará – PM/PARÁ é uma instituição militar 

de segurança pública criada em 1818 no governo do Conde de Vila Flor. Ela então recebeu a 

denominação de Corpo de Polícia sob o comando do ajudante José Vitorino de Amarante do 

Corpo de Artilharia da capitania do Grão-Pará e Rio Negro. Anteriormente à criação do 

Corpo de Polícia, o Conde de Vila Flor António José de Sousa Manuel de Meneses Severim de 

Noronha criou em 1817 o Esquadrão de Cavalaria Miliciana que teve como primeiro 

comandante o Major Joaquim Mariano de Oliveira Belo, tio materno do Duque de Caxias. A 

mãe do Duque de Caxias, senhora Mariana Cândida de Oliveira Belo, era irmã do major. A 

PM/PARÁ teve destacada participação em muitos momentos críticos da história do estado do 

Pará e do Brasil. Entre tais movimentos bélicos, se destacam a cabanagem, guerra do 

Paraguai, campanha de Canudos, combate aos revolucionários tenentistas nos levantes de 

1922, 1924, 1926 e 1930. Na guerra do Paraguai, encaminhou duas tropas para combater em 

solo paraguaio, denominadas de Primeiro e Segundo Corpo Paraense de Voluntários da 

Pátria. Na campanha de Canudos nos sertões da Bahia, enviou o Regimento Militar do Estado, 

uma força armada comandada pelo Coronel Sótero de Menezes, e no subcomando o Tenente-

Coronel Antonio Sérgio Dias Vieira da Fontoura. Nesse episódio, no dia 25 de setembro de 

1897, o Coronel Antonio Sérgio Dias Vieira da Fontoura consagrou-se no comando de 

Segundo Corpo de Regimento Militar do Estado ao abrir caminho para a vitória das Forças 

Expedicionárias contra Antonio Conselheiro e seus seguidores. Em 1900 o Coronel Fontoura 

assumiu o comando da corporação, tido como seu segundo Comandante-Geral e o herói de 

Canudos. Deixou o cargo em 1911 e em 1925 foi definido como patrono da corporação. 

Tradicionalmente se comemora em 25 de setembro o dia da Força Pública, alusão ao combate 

de 25 de setembro de 1897 no Arraial de Canudos, ocasião em que é outorgada a medalha do 

mérito Coronel Fontoura. Os períodos de 1920 a 1930 envolveram a corporação nos esforços 

de combater os militares tenentistas, vindo, em um desses combates, a morrer o tenente da PM 

e o Capitão do Exército Assis de Vasconcelos, nome de uma avenida em Belém. Com a vitória 

do movimento na revolução de 1930, a Força Pública do estado foi extinta, sendo substituída 
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em suas funções pela Guarda Civil. Contudo, dois anos depois o interventor Magalhães Barata 

teve de acionar os ex-integrantes da Força Pública para conter um motim em que se 

encontravam os guardas civis. Mais dois anos se passaram até que a polícia militar foi 

reativada e instalada no prédio em que fica situada na avenida Alcindo Cacela, esquina com a 

rua Fernando Guilhon, bairro da Cremação em Belém. No período de 1935 a 1964 a 

PM/PARÁ foi se consolidando no estado como uma espécie de exército estadual e com o golpe 

militar de 1964, ganha relevância no sufocamento de greves e manifestações estudantis e de 

trabalhadores que lutavam contra o regime militar. Até os anos 1980, a prioridade da 

PM/PARÁ era de somente defender o Estado e os poderes constituídos. Porém, nesse ano, 

como a visita de um grupo de oficiais ao Japão, o Tenente-Coronel Rocha trouxe a ideia de 

implantar o sistema de Koban. Assim, foi criado o sistema de PM Box – cabines de fibras com 

rádio HT e alojamento onde os policiais militares prestavam serviços. O sistema de PM Box 

tornou-se um modelo de policiamento e ao longo dos anos de 1990 iniciou-se a implantação do 

policiamento comunitário através do Projeto POVO – Policiamento Ostensivo Volante, o qual 

no início do século XXI transmutou os PM Box em Postos Avançados de Polícia Comunitária - 

PAPC e Destacamento Especial de Polícia Comunitária – DEPC. Os anos de 1990 a 2010 

demarcaram a mudança de paradigma da PM/PARÁ, onde o policiamento comunitário foi 

ganhando destaque como também o policiamento especializado de missões especiais. Criada 

em 1818, este ano a Polícia Militar do Pará completa 200 anos. Hoje a Polícia Militar do Pará 

é comandada pelo Coronel Hilton Celson Benigno de Souza com um efetivo de quase 17 mil 

policiais militares e 44 batalhões espalhados em todo o estado do Pará para proteger a 

sociedade. No Gabinete Militar do TCE, tivemos a promoção de dois Cabos, Celso Ramos 

Lopes e Juaréz Araújo de Souza, à graduação de Terceiro Sargento; o Terceiro Sargento João 

Jorge de Alves Assis à graduação de Segundo Sargento; bem como agraciados com medalhas o 

Tenente-Coronel QOPM Valtúlio Maués da Gama, com as medalhas Coronel Fontoura Grau 

Cavaleiro e 20 Anos de Bons Serviços Prestados, e o Terceiro Sargento PM Juaréz com a de 20 

Anos de Bons Serviços Prestados. Em comemoração à alusiva data, ações cívico-sociais serão 

realizadas nas unidades da capital e do interior do estado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, 

Vossa Excelência tem a palavra, posto que Vossa Excelência está prestando essa homenagem e 
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nos oportunizando a somarmos a essa homenagem à Polícia Militar do Estado. Vai ficar 

escrita na história do tribunal essa homenagem dos 200 anos da formação da Polícia Militar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, agradeço a Vossa Excelência e ao doutor Tuffi, o secretário que fez a leitura do 

breve histórico da Polícia Militar do Estado do Pará e que completou 200 anos agora, terça-

feira. Com isso, presidente, quero propor ao plenário que envie, em virtude desta importante 

data de comemoração, votos de congratulações e louvor pelos relevantes serviços prestados ao 

estado do Pará e à população paraense. Essa manifestação, se o plenário concordar, queria 

pedir a Vossa Excelência e também ao plenário para que, se aprovado, encaminhar não só ao 

governador, que é o comandante em chefe da Polícia Militar, ao comandante da Polícia 

Militar e a todos os 44 batalhões comunicando aos comandantes dos batalhões que o tribunal 

apresentou esta justa homenagem à Polícia Militar do Estado do Pará. Queria fazer essa 

proposição. E eu tomei conhecimento e já conversei aqui com o conselheiro Nelson e Luís 

Cunha, que a Polícia Militar, conselheiro Odilon, ainda não recebeu a nossa comenda 

medalha Serzedello Corrêa como instituição. Então já vou preparar, até com relação a esta 

data de 200 anos. Oficialmente dar entrada numa proposição sugerindo que a Polícia Militar 

do estado, independente do governador que esteja e independente do comandante que esteja, 

mas a instituição Polícia Militar merece o reconhecimento por relevantíssimos serviços 

prestados ao estado do Pará. Então faço esse pedido ao plenário de votos de congratulações e 

louvor, parabéns pelos 200 anos. E vou apresentar oficialmente a outorga à medalha 

Serzedello Corrêa para a Polícia Militar do estado do Pará. Presidente, tenho outro assunto, 

pode votar essa questão e em seguida em vou fazer apresentação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Tudo bem. 

A proposta do conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior está em discussão. Ninguém 

discute. Foram, então, colocadas as matérias em votação que, aprovadas unanimemente, 

ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 0125 e 0126/2018-SEGER, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, logicamente parabenizo o conselheiro Cipriano pela oportuna proposição e dirijo 

meus respeitos a todos aqueles que integram a Polícia Militar do Estado do Pará pelo seu 

relevantíssimo serviço, destacando apenas neste momento, em que pese toda a atuação da 
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Polícia Militar ao longo da sua honrosa história em favor da terra paraense, eu acho que os 

homens e mulheres que hoje integram a Polícia Militar nunca vivenciaram um momento tão 

difícil. Nós, infelizmente não só pelo clima, mas pela constatação da insegurança que assola o 

país todo, nosso estado do Pará infelizmente é um dos mais violentos do país. É rara a semana 

que não se vê tristemente o noticiário de um policial morto no combate especialmente ao 

tráfico de drogas, tráfico de armas. De forma que além da atividade heroica e patriótica que os 

homens e mulheres que integram em toda em sua oficialidade, enfim, todos eles estão vivendo 

um momento dificílimo da segurança pública. E a gente sabe que muitas vezes o polícia para 

sair da sua casa para prestar o serviço em favor da coletividade, as vezes tem dificuldade de 

sair fardado em razão do perigo que corre. De maneira que eu queria me congratular com o 

conselheiro Cipriano pela lembrança oportuna e também realçar com uma tinta bem forte que 

talvez ao longo de todos os tempos, tirando os episódios que foram bem colocados aqui ao 

longo desses 200 anos, o exercício da função policial no, momento de hoje, penso que nunca 

foi tão difícil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

tenho muito respeito e admiração pela Polícia Militar do Estado do Pará. A gente nunca deve 

medir e avaliar uma instituição por um ato isolado de um dos seus integrantes. A gente sabe 

que a instituição é formada por pessoas. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Aqui e ali tem um 

integrante da polícia militar que mancha a história, e eu sempre combati isso. Mas é 

importante valorizar as boas ações que a polícia militar tem em todo o estado do Pará. E a 

nossa Polícia do Estado do Pará é considerada uma das melhores do Brasil pela sua 

organização, estruturação, a questão logística da polícia militar é impressionante. E quem 

disse isso foi uma pessoa que não é da polícia militar. Um general do Exército que ao se 

aproximar da polícia militar fez a constatação de que ela possuía um aparato extraordinário, 

se comparando a outras estruturadas de polícias militares de todo o Brasil. Então, conselheiro 

Cipriano, Vossa Excelência foi feliz e oportuno. Que nossa instituição preste neste dia uma 

homenagem à Polícia Militar do Estado do Pará, até porque somos parceiros. Temos aqui um 

Gabinete Militar que faz parte da nossa instituição e que presta um bom serviço tanto à nossa 

instituição como no entorno aqui do TCE. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: De igual eu quero me somar às palavras ditas anteriormente. Queria 

agradecer, conselheiro Cipriano, por essa lembrança. Porque 200 anos não podem passar em 
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branco, presidente. E uma instituição com 200 anos, é porque ela continua prestando 

relevantes serviços. Porque se assim não o fosse, já teria sido extinta. Uma organização, 

quando não presta bons serviços à sociedade, ela é extinta. E a Polícia Militar do Pará 

completa 200 anos. Significa que vem prestando bons serviços à sociedade paraense. 

Naturalmente que a revolução tecnológica impõe que toda e qualquer organização e a 

dinâmica social precisam ser alteradas com trabalhos de inteligência. Penso na leitura que o 

conselheiro Nelson fez, muito pertinente. Esse momento que a polícia militar vem passando é 

um momento inclusive de rediscutir a sua atuação. Será que a atuação dela, atualmente, 

consegue dar conta desse crime do século XXI? Eu penso que consiga, sim, com maior 

inteligência, aprimoramento do seu pessoal. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: parabéns por ter essa lembrança e 

parabéns à Polícia Militar do Estado do Pará pelos seus 200 anos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhora 

presidente, obrigado pela palavra. É com enorme satisfação que recebi aqui o conselheiro 

Cipriano que, com toda a gentileza que lhe é peculiar, me confidenciou antes a data que se 

comemora hoje. E eu não poderia deixar – e o faço em nome do Ministério Público de Contas – 

de registrar a alegria do Ministério Público de Contas e os parabéns que essa corporação 

merece. Como bem disse o conselheiro Odilon, são 200 anos de serviços prestados. E nos dias 

de hoje, tão incompreendidos. As forças policiais são as mais criticadas. Muitas vezes 

merecidamente pelos excessos que alguns poucos cometem e que devem ser punidos 

exemplarmente. Mas eu sou um entusiasta das forças de segurança. Acho que são servidores 

extremamente desvalorizados, mal pagos e que não tem o reconhecimento que a sociedade 

deveria lhes atribuir. Dificilmente quando a gente cruza com um policial militar na rua, se 

cumprimenta, se dá um bom dia. Faz como invisível. E eles são a ponta da flecha. São eles que 

estão lá e são os primeiros a chegar em qualquer situação de risco ou ocorrência. A atribuição 

constitucional deles é de polícia ostensiva, como o conselheiro Odilon disse, e que deveria se 

adaptar através de ações de inteligência para combater a criminalidade. Mas a polícia militar 

já tem sua seção de inteligência, a P2, policia reservada, que age descaracterizado para, na 

medida de suas atribuições, combater essa mancha criminal que não para de crescer. Não vai 

se pôr fim nunca na criminalidade. É inerente à natureza humana. Enquanto houver homem, a 
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criminalidade haverá. Mas tem que haver também forças policiais valorizadas, com estrutura, 

com uma remuneração digna. E nenhuma será digna suficiente para o bem que se põe em risco 

no exercício diário das atividades policias, notadamente da PM, que é a vida. Hoje em dia, os 

policias militares são literalmente caçados em todo o Brasil. Então louvo a iniciativa de Vossa 

Excelência, conselheiro Cipriano, e transmito, presidente, os votos do Ministério Público de 

Contas de parabéns e de reconhecimento por essa instituição. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, nos termos do artigo 1º da 

resolução nº 3.799 que prescreve: fica instituída a medalha Serzedello Corrêa a ser conferida a 

pessoas de comprovada idoneidade moral e reconhecimento de merecimento aferida pela 

prática de atos e serviços relevantes em favor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. E com 

as mudanças que ocorreram, culminado com o artigo 5º, § 2º da resolução, pessoas que 

prestaram relevantes serviços ao estado do Pará. E também considerando as alterações 

processadas na resolução 18.942 de agosto de 2017, proponho a este plenária a concessão da 

medalha Serzedello Corrêa ao Excelentíssimo Senhor General Anísio Deivid de Oliveira 

Júnior, comandante da Oitava Região Militar, por sua atuação em favor do estado, 

especialmente em função do seu exemplo para a coletividade. Exemplo de conduta e postura. E 

que de maneira excepcional contribui para o engrandecimento do estado do Pará. Presidente, 

essa proposição, na minha modesta interpretação, cumpre todos os requisitos da resolução que 

dispõe para ser feita a condecoração. Pessoa de idoneidade moral, reputação ilibada, 

relevantes serviços prestados ao estado do Pará, enfim, pelo exemplo e pela conduta. Não vejo 

nada que venha ao contrário ao reconhecimento merecido ao General Anísio. E é com grande 

satisfação, senhora presidente, que apresento hoje no plenário para propor esta medalha ao 

General Anísio. Obviamente que na proposta vai ter todo o currículo e as informações, mas 

faço aqui um resumo. General Anísio foi declarado aspirante a oficial em 1984 pela Academia 

Militar de Agulhas Negras. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a Escola de 

Comando do Estado Maior na Escola Superior de Guerra da Argentina em 2001. Possui 

graduação em relações internacionais pela Universidade de Brasília – concluiu em 2004, e 

curso superior de defesa na Escola de Defesa da Argentina. Como oficial superior, foi instrutor 

da Academia Militar das Agulhas Negras; oficial de operação da 18ª Brigada de Infantaria de 

Fronteira em Corumbá; observador militar na Angola; oficial de ligação de ensino junto ao 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1538

Exército Argentino; oficial do Gabinete do Comandante do Exército no Batalhão de Infantaria 

Motorizada; chefe do Estado Maior da Oitava Região Militar; e comandante do Batalhão 

Brasileiro no Haiti. E aí prossegue, senhora presidente. É um currículo grande, importante. 

Uma pessoa extremamente séria. Dá um bom exemplo, como já disse. E também como oficial 

general desempenhou as funções de Comandante do 23º Batalhão de Brigada de Infantaria de 

Selva em Marabá – trabalhou aqui no estado do Pará. Terceiro subchefe do Estado Maior do 

Exército em Brasília. Em Brasília também atuou no cargo de inspetor geral das polícias 

militares e copo de bombeiro militar no comando de operações terrestres. Enfim, o General 

Anísio assumiu o comando da Oitava Região Militar este ano, oriundo da Terceira Subchefia 

do Comando de Operações Terrestres em Brasília. Então é uma carreira longa com um 

currículo vasto de relevantes serviços prestados ao Brasil e aqui no estado do Pará já esteve 

trabalhando na 23º Brigada de Infantaria de Selva em Marabá. E está aqui no comando da 

Oitava Região Militar trabalhando. E a ação deles junto com as Forças – Exército, Marinha e 

Aeronáutica – é muito grande em defesa do estado do Pará, das fronteiras e outros serviços 

que eles prestam ao cidadão, principalmente que tem um acesso mais difícil, nos rios, nas 

florestas, lá estão sempre presentes as nossas Forças. Então, presidente, diante disso, de tão 

expressiva folha de serviço que estará anexada ao processo, quero prestar homenagem 

agraciando-o com a medalha Serzedello Corrêa. Entendo, senhora presidente e senhores 

conselheiros, que se faz, nesse momento, justiça e reconhecimento pelos serviços prestados ao 

estado do Pará além de agradecer a ele e dizer “muito obrigado” obviamente pelos serviços 

entregando uma comenda. Faço um destaque, conselheiro Odilon, nós fizemos uma 

homenagem a alguns representantes das Forças no ano passado, ano retrasado e agora 

continuamos fazendo. É interessante destacar que o Tribunal de Contas do Estado do Pará não 

tem nenhuma relação com o Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso torna para a gente a 

tranquilidade de propor o reconhecimento a uma pessoa que prestou relevantes serviços ao 

estado. Ou seja, não há nenhum tipo de relação; uma total isenção. E para eles que recebem, 

tenho para mim que ainda é de maior valor e honra exatamente por isso. Não tem ligação 

nenhuma, a não através da nossa competência constitucional e da sociedade. A resolução nos 

permite conceder esse reconhecimento. Então quando você recebe uma homenagem onde você 

tem vínculo e deve algum tipo de relação, aqui e ali alguém pode levantar algum 
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questionamento, o que no Tribunal de Contas do Estado, graças a Deus, não existe. Então esta 

medalha Serzedello Corrêa ao General Anísio é totalmente imparcial dizendo para ele: você 

merece. Meus parabéns e muito obrigado pelos relevantes serviços prestados ao estado do 

Pará. Presidente, faço essas breves considerações, mas já em caráter oficial apresento a 

proposição da outorga da medalha Serzedello Corrêa ao General Anísio. Gostaria de 

comunicar ao plenário que vamos estar na segunda-feira em reunião com o presidente do 

Tribunal de Contas da União. Vamos tratar do andamento das questões referentes à lei Kandir. 

Portanto, autorizado por Vossa Excelência representando o Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, vou estar lá com o presidente e alguns conselheiros, como por exemplo o conselheiro de 

Minas Gerais Sebastião Helvécio. Ele que é ex-presidente do IRB e tem muito interesse em 

virtude do estado dele que também tem essa condição especial na reposição dos prejuízos 

causados pela lei Kandir. Então, estaremos na segunda-feira lá. E logo que chegar na sessão 

seguinte, ou terça ou quinta vamos estar apresentando o resultado da reunião que foi 

combinado; inclusive, além de propor o termo de cooperação técnica, nós vamos levar uma 

sugestão e tentar marcar a reunião com todos os interessados do Pará – o governador, os 

prefeitos dos 144 municípios, nosso companheiro de luta e sempre parceiro de trabalho 

Ministério Público de Contas, vamos marcar uma reunião com o presidente para levar uma 

comissão de pessoas para tentar, no bom sentido, cobrar essa resolução através do TCU, 

porque foi assim que o Supremo Tribunal decidiu. Comunicando isso, presidente, devolvo a 

palavra a Vossa Excelência agradecendo a paciência de todos que estão nos ouvindo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: É com alegria que recebemos neste plenário a presença de dez professores. Como 

eles, já estiveram outros professores representando as escolas estaduais de ensino médio que 

estarão participando do concurso de redação Prêmio Auditor Armando Dias Mendes, 

conselheiro Nelson. Proposta de Vossa Excelência e que está tendo uma aceitação, conselheiro 

Luís, Vossa Excelência que é o presidente do conselho consultivo sabe que houve o 

lançamento, as escolas estavam presentes, a SEDUC também, a Escola de Contas vem 

recebendo inclusive a pedido de Vossa Excelência a presença de diretores representando os 

diretores das escolas de ensino médio para buscar melhores informações e divulgar o concurso 

Prêmio Auditor Armando Dias Mendes. Estamos aqui com a presença de diretores, do 
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representante da Escola Nossa Senhora do Rosário em Marituba professora Maria da 

Conceição Oliveira; presença do professor Rosival de Souza da Escola Nossa Senhora do 

Rosário também de Marituba; o professor Rubens da Conceição da Escola Fernando Ferrari 

em Marituba; professor Marcos Ramos da USE 16 de Ananindeua; professora Rute Pessoa, 

gestora da USE 16 de Ananindeua; professora Tereza Gonzaga, Escola Juscelino Kubitschek 

de Oliveira de Marituba; professora Franciane Silva de Escola Dom Marituba; professora 

Graça Capistrano, gestora da USE 15 de Ananindeua; e Adiles Rodrigues, diretora da Escola 

Zulina Virgolino Dias de Ananindeua. Então, esses professores e diretores que se encontram 

aqui presentes estão acompanhados da diretora de Escola de Contas e eu gostaria de dividir 

com este plenário este momento. Queria até pedir à professora Carla para que pudesse falar 

um pouco sobre esse projeto que está em andamento. O Tribunal de Contas tem recebido aqui 

a participação e a presença de diretores. Vossa Senhoria tem cinco minutos, Carla, para usar a 

tribunal e falar um pouco desse projeto. Em seguida nós vamos falar um pouco quando 

terminar, nós já contamos com a presença do nosso artista plástico, Apolo. Já falamos bastante 

de Vossa Senhoria, mas estava ausente porque foi programado para as 11 horas, então a Carla 

vai falar agora do projeto concurso de redação. Depois trataremos do momento da exposição 

de artes de fé. Manifestação da Senhora Diretora Geral Karla Lessa Bengtson: Bom dia a todos 

os presentes. Bom dia Excelentíssima Conselheira Lourdes Lima, presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará; Excelentíssimo conselheiro Nelson Chaves, propositor e 

idealizador do concurso de redação Prêmio Auditor Armando Dias Mendes; conselheiro 

Cipriano Sabino Junior; Luís Cunha; Odilon Teixeira; nossos conselheiros substitutos também 

aqui presentes, Edvaldo; Daniel Mello; e Julival. É uma imensa satisfação estarmos aqui, 

assim como também cumprimentamos o Ministério Público na pessoa do doutor Felipe. 

Compartilhar esse momento com os senhores da construção do nosso concurso de redação é de 

grata satisfação. Desde o lançamento nós temos estimulado, fomentado, divulgado, ido até as 

escolas e realizado teleconferências com as escolas que estão nas áreas mais distantes do 

nosso estado e construído isso em parceria com a Secretaria de Educação. E nessa semana nós 

tivemos as reuniões por USE’s, tendo a presença dos gestores, inclusive temos a presença de 

duas gestoras aqui que respondem por essa área da USE 15 e 16: professora Graça 

Capistrano e professora Rute Pessoa, que eu gostaria que ficassem de pé para que possamos 
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conhecer. Assim como todos os diretores que estão, alguns precisaram sair em decorrência do 

horário e de algumas atividades da escola. Assim como a professora Graça, todos os diretores 

que estão, gostaria que ficassem de pé. Essa semana nós fizemos as reuniões por USE’s cada 

USE tem uma faixa de dez escolas de ensino médio dentro da sua área de atuação – para que 

os materiais fossem disponibilizados aos mesmos e fosse dirimida qualquer dúvida quanto à 

execução do concurso. A partir do dia 15 estaremos recebendo material frente às inscrições 

previstas no nosso edital que se estenderá até o dia 30 de outubro. Agradecemos a presença de 

todos, a forma carinhosa como temos sido recebidos tanto nas áreas específicas das suas 

unidades SEDUC na escola; nossa ida até as USE’s onde temos sido recebidos com muito 

carinho. Assim como também no momento em que fazemos esse convite da aproximação das 

USE’s e dos diretores aqui no nosso tribunal, a receptividade tem sido imensa e gera muita 

alegria a nós. Sabemos que é um grande desafio realizarmos o controle social e, acima de 

tudo, essa aproximação tem gerado a realização de várias edições do projeto TCE Cidadão, 

onde estamos, enquanto Tribunal de Contas, próximos às unidades de ensino para o 

desenvolvimento do nosso programa. Agradecemos a todos pela atenção, pela presença, e 

colocamos à disposição para o que for necessário a fim de que possamos alcançar o objetivo 

proposto na execução e alcance dos objetivos do nosso concurso Prêmio Auditor Armando 

Dias Mendes. Muito obrigada, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, professora Carla, 

diretora da escola Alberto Veloso. Agradecemos a presença e participação dos professores 

aqui e ao conselheiro Nelson, que idealizou esse projeto que o tribunal está colocando em 

prática. E também, como falei antes, estamos aqui com a presença dos professores e já estão 

convidados para participar conosco logo mais da exposição denominada Exposição de Fé. Já 

temos aqui pessoas que se identificaram e vieram participar da abertura da exposição. A 

Tenente Ana Augusta, representando o Comando Militar do Norte – seja bem-vinda. Logo mais 

estaremos participando da exposição. O artista plástico já se encontra aqui. Compartilhar da 

abertura da exposição Cores da Fé. Gostaria de pedir que seja reiterado aquele vídeo. Peço 

que o artista se coloque em pé para que possamos conhecê-lo e agradecer a Vossa Senhoria. 

Nós já fizemos a leitura de um currículo de Vossa Senhoria antes. O trabalho que Vossa 

Senhoria vem desempenhando, sua carreira profissional, queremos agradecer – nós 
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conselheiros; conselheiros substitutos; Ministério Público; os servidores do Tribunal de 

Contas; servidores do Ministério Público de Contas - estamos felizes pela disposição e 

disponibilidade de Vossa Senhoria vir neste momento dos paraenses, aproveitam para 

participar do Círio e receber muitas pessoas. O nosso tribunal está agradecido por esse 

momento, essa arte. Se quiser usar um pouquinho da palavra aqui. Manifestação do Senhor 

Apolo Neves: Obrigado. Bom dia a todos. Conselheiro Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís 

Cunha, Odilon Teixeira. Lourdes Lima. Procurador representando o douto Ministério Público 

de Contas. Conselheiros substitutos Julival, Daniel Mello e Edvaldo Souza. Antes de tudo eu 

quero agradecer a todos. Achei que está sendo maravilhoso também esse projeto do Tribunal 

de Contas do Estado, lembrando que Serzedello Corrêa nasce em 16 de junho de 1.858 e morre 

no dia do meu aniversário, dia 5 de junho de 1938, 1939, aos 73 anos de idade, mais ou menos. 

Então, morre e nasce justamente nesse dia graças a Deus. Quero só dar uma pequena 

ressaltada nesse trabalho. Na verdade, existe uma diferença entre arte sacra e arte religiosa. 

Não é tudo a mesma coisa? Não. Tem uma diferença. A arte sacra conduz o espectador, o fiel a 

viver e seguir o caminho litúrgico, o que a igreja coloca para que os fiéis possam viver 

liturgicamente nesse caminho da fé. Tem esse compromisso. E a arte religiosa não, ela 

expressa a fé do artista enquanto ele segue sua religião. Dentre outros projetos, no final de 

outubro eu vou estar viajando para o Rio de Janeiro para estar fazendo a outra parte da 

pintura na Igreja de Aparecida e provavelmente numa outra igreja também. Terminando já vou 

entrar em contato com a outra igreja para realizar outro projeto em igreja do Rio de Janeiro. 

Enquanto isso, estou mandando outros trabalhos para fora do país e para fora dos estados. 

Então, é um caminho longo, porém progressivo. Temos que ter um pouco de cautela e calma 

que as coisas vão sendo... e dentro desse projeto todo, eu fico feliz pelo tribunal estar 

contribuindo também. Lembrando que há pouco tempo infelizmente para a nossa tristeza e 

para a história do Brasil, tivemos nosso museu destruído pelo fogo. Isso é muito triste para 

nós, porque é como se alguém nascesse e rasgasse sua carta de certidão de nascimento e a 

jogasse fora. Aí a gente ficou sem história praticamente. Lembrando que aqui no tribunal 

também se encontra um pouco da parcela desse período colonial do Brasil. Aqui logo ao lado 

nós podemos conhecer um pouco dessa história do Serzedelo, porque ele nasce nesse período 

de 1858, o período colonial. Então, também existem um pouco da história. E é bonito porque o 
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Pará, aqui em Belém tem um pouco dessa história guardada, e isso é maravilhoso. Então a 

gente não perdeu tudo totalmente. Temos um pouquinho aqui. Para finalizar a minha fala, 

desde já agradeço novamente a todos. É maravilhoso saber que o tribunal contribuiu com a 

arte e com a cultura dentro do Pará com os artistas paraenses. Também no Círio estarei 

realizando uma pintura ao vivo, que é uma das minhas características, um dos projetos que 

eu iniciei. Lembrando que fui o pioneiro nessa pintura, em dois minutos e meio eu faço a 

pintura ao vivo durante a passagem da Santa. Foi um projeto que eu realizei em 2014 e 

venho até hoje fazendo essa história. Muito obrigado a todos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Obrigada, senhor Apolo Neves. O conselheiro Nelson Chaves foi o idealizador para que 

colocássemos esse espaço. E o plenário do tribunal alguns anos atrás acatou a proposta 

dele para que nossos artistas, inclusive artistas da terra e os próprios servidores daqui, tem 

servidor que já apresentou exposição aí neste espaço. Então estava faltando algo neste 

espaço, e pela visão – o conselheiro Nelson, como visionário percebeu que seria 

importante que nós do tribunal pudéssemos oferecer esse espaço para que os artistas 

pudessem expor suas obras. E todos os conselheiros acataram a ideia e hoje graças a Deus 

já são inúmeras exposições que acontecem nesse espaço. Tenho certeza de que muitas 

obras de artistas plásticos paraenses e, como eu disse, servidores nosso já foram expostas e 

com muito sucesso. Esperamos que também as suas, que nesse momento de inspiração e de 

muita fé, tenham sucesso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Quero cumprimentar o nosso artista, seja bem-vindo. E queria dar um 

abraço aos colegas professores, que na realidade são os propulsores desse projeto TCE 

Cidadão. Já foi explanado aqui e eu queria dizer que são bem-vindos a Casa. Agradecemos 

a participação indispensável de todos. E saudar os nossos convidados que estão aqui: 

oficial da polícia militar, Oficial do Exército, representante tenente do Comando Militar do 

Norte. Sejam todos bem-vindos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Daniel Mello: Presidente, eu só tenho um aviso para dar. A conselheira 

substituta Milene faz parte da rede de controle e pediu para eu dar a informação de que no 

dia 30, a rede de controle lançou um programa de voto consciente e no dia 30, domingo 
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agora às 11 horas da manhã vai ser feita uma ação lá no Ver-o-Peso. Ela pediu para 

informar e convidar, inclusive a todos do Tribunal de Contas que quiserem participar desse 

evento lá. Obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as 

bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quatorze minutos (11h14min) 

e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 27 de setembro de 2018. 
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