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Nº 5.606 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de novembro 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 

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

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e André Teixeira Dias, 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 as ausências dos Conselheiros Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira 

e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, e ainda dos Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Sousa, participantes do 

VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Florianópolis.   Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 27 (vinte e sete) 

de novembro 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 André Teixeira Dias: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo 

expediente a ser lido, a Presidência solicitou ao senhor secretário o seguimento da sessão, 

oportunidade em que foi anunciado o   Processo nº 2007/54509-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal concursado realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

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

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

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 
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pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/50774-9, que trata da Representação 

formulada pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 sem aplicação de multa a que estaria sujeita a autoridade 

responsável pelo atraso no encaminhamento dos atos de admissão, dado o transcurso do prazo 

prescricional para o exercício de tal pretensão punitiva, consoante se infere das datas das 

publicações informadas nos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

os registros com a observância da existência dos requisitos necessários devidamente 

fundamentados no artigo 112 do RITCE/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 

2010/52469-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de 

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Felipe Rosa 

Cruz, que assim manifestou-se: Senhora presidente, considerando que os efeitos financeiros 

desses contratos se exauriram antes de 31/12/2017, na forma prescrita pela Resolução desta 

Corte, o Ministério Público de Contas ratifica o posicionamento em seu parecer pela extinção 

do processo sem resolução do mérito (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

o processo sem resolução do mérito, 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 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2010/53019-7, 

2011/51386-3 e 2011/51827-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

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

ouvido o digno representante do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos processos sem resolução do 

mérito (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para extinguir os processos sem resolução 

do mérito, nos termos das manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2011/53139-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem resolução do mérito 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para extinguir o processo sem resolução do 

mérito, 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 

foi anunciado o Processo nº 2017/52574-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Leude Guimarães de Lima, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvido o 

representante 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 acenou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52640-5, que trata 
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do Ato de Aposentadoria em favor de Adamor Lobato Ribeiro, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, 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, opinando satisfatoriamente pelo deferimento do 

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar o registro, com fundamento 

no art. 109, inciso I, do RITCE/PA, bem como no art. 3º, inciso I, §§ 1º e 3º da Resolução nº 

18.990/2018-TCE/PA. Consultado o Plenário, este se posicionou 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 2010/52566-3, que trata 

do Recurso de Revisão interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 conhecimento e provimento parcial do Recurso de Revisão manejado, reformando-se o 

teor do Acórdão nº 47.772/2010, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado apenas 

para excluir a determinação de retificação do ato para adequação dos proventos ao 

superveniente reajuste concedido pela Lei Estadual nº 7.320/2009; e consolidada a atestada 

incorporação à pensão da parcela alusiva ao auxílio invalidez, - realizada em franco 

cumprimento a uma das determinações do Acórdão em testilha – opina-se favoravelmente ao 

registro da Portaria RET PS Nº 2833, de 22/09/2010. (Pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto pelo provimento parcial do Recurso de Revisão e pelo registro da Portaria RET nº 2.833, 

de 22/09/2010, conforme manifestações da Secex, ratificadas pelo 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. Esgotada a pauta de julgamentos e não havendo assuntos de tino administrativo a 

Presidência colocou a palavra à disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhora presidente, lembrei do jogo - na Copa 

do Mundo - do Brasil com Alemanha, 7x1. Aí eu estava olhando a pauta, 7x1, Nelson Chaves, e 
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eu 1. O Nelson julgou 7 processos, foi isso? Para ver que o decano continua trabalhando firme e 

forte. A demonstração dada - mais uma vez, o trabalho das pessoas que podem contribuir muito 

com o Brasil, é o caso. Lá no Tribunal de Justiça, temos lá o Milton Nobre, desembargador. Aqui 

no Tribunal de Contas do Estado, o Nelson Chaves, enfim; a gente vê a importância dessa 

participação ativa dessas pessoas que contribuem de forma significativa, então, é brincadeira, mas 

a pauta praticamente toda do Conselheiro Nelson Chaves. Parabéns ao Conselheiro; está ativo, 

firme e forte. Saudável, inteligente, trabalhador. Isso é importante. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Obrigado, Presidente. Eu quero agradecer essa 

manifestação de carinho do Conselheiro Cipriano Sabino, e dizer, também, que para os mais 

antigos como eu, penso que a grande motivação também da vida é ver o entusiasmo dos jovens, de 

forma que a nossa grande preocupação, nós que já estamos em uma reta de pouso da aeronave, 

vamos dizer assim, eu acho que o grande momento é que a gente possa, já disse várias vezes aqui 

que Deus dá estrada para todos, brilho para poucos, mas algumas coisas nós podemos construir 

mesmo sem brilho, e uma dessas é exatamente a devoção ao meu trabalho e o exemplo, para que 

quando a gente possa olhar para trás, se é que não possamos vislumbrar algum brilho na estrada, 

que isso é privilégio de alguns eleitos, mas nós temos a obrigação de olhar para trás e ver uma 

estrada limpa; e a estrada limpa não passa pela ociosidade, ela passa pelo trabalho e pela vontade 

de acertar e que a gente amanhã diga: “Olha, eu fiz o máximo que eu pude. Se eu não cheguei, 

doutor Felipe, aonde queria alcançar, eu não posso ser acusado de não ter feito o esforço para 

chegar e alcançar o melhor objetivo”, e é sempre levando em conta, o Conselheiro Cipriano em 

uma boa provocação me faz fazer esta reflexão, quando escutava dos mais velhos nas nossas 

andanças políticas que não foram poucas, no subúrbio dessa cidade, no interior desse grandioso 

estado, dizendo sempre o seguinte como até a tentativa de aplainar e de amortecer as críticas que 

eventualmente pudéssemos sentir, dizendo sempre o seguinte: “Se os que me criticam souberem do 

desejo e do esforço que eu faço em acertar, talvez as críticas pudessem ser menores”. Então, nesse 

sentido eu quero agradecer e dizer que o meu compromisso, e sempre digo para todos, acabamos 

de vir de uma reunião onde - esse assunto ele puxou agora, nem ia falar nisso, mas agradeço 

também essa oportunidade, onde os meninos - falávamos com Vossa Excelência, o doutor Felipe, 

no início da sessão -, os meninos das escolas públicas escreveram a redação sobre nós, o Controle 

Externo; acho que isso é um, modestamente dizendo, mas é uma maravilha a sociedade se 

manifestar sobre o que nós fazemos, quando a sociedade falar sobre o Controle Externo, Ministério 

Público de Contas, que já é uma sigla conhecida pela tenacidade do trabalho daqueles a quem 
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Vossa Excelência honrosa e honradamente substituiu, doutora Silene dá prosseguimento, 

mostrando que se trabalha nesse sentido. Fazer com que as pessoas da sociedade se sintam donas 

de tudo aquilo que se produz, e nós somos meramente gerentes de que aquilo possa ser aplicado no 

bem coletivo; quando nós vemos e - quero dizer que hoje, tristemente, porque residi lá um tempo, 

no tempo que me pós-graduei em Saúde Pública, que eu vejo um governador do estado como o Rio 

de Janeiro, e eu quando iniciava minha vida pública, doutor Felipe, me permito essas reflexões, 

quando eu via se falar assim: “governador do estado, ministro de estado, secretario...” que é uma 

coisa, agora vejam um homem governando o estafo do porte, da beleza, da potência do estado do 

Rio de Janeiro ser retirado de seu palácio residencial, quer dizer, isso vai - eu estava vendo ontem, 

o palavreado sempre no bom sentido do ministro Barroso no Supremo, dizendo que a forma da 

corrupção não é somente o dinheiro que chega vivo, mas aquele que não exerce bem a função 

pública, que tira partido dos seus cargos em detrimento do bem coletivo. Isso aí é o caminho que 

nós temos que perseguir - só a sociedade não... se importando conosco e sabendo que nós fazemos, 

ela nos obriga a sermos melhores, de maneira que eu quero agradecer ao Conselheiro Cipriano 

nessas reflexões e dizer que proximamente, não sei quando, Deus é quem sabe, mas o tempo físico 

se aproxima; eu quero ter esta tranquilidade simples, até para não ser ingênuo, romântico, como 

no sentido quase da pureza de olhar para trás - olha, eu fiz o que estava ao meu alcance, não foi 

possível fazer melhor, mas eu bem que tentei. Eu agradeço a Vossa Excelência pela gentileza, pela 

companhia e pela amizade ratificada permanentemente. Bom dia. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência merece os 

elogios que foram iniciados nesta manhã pelo Conselheiro Cipriano Sabino. Nós acreditamos que, 

podemos assim dizer, endossamos em todos os seus termos. A palavra continua à disposição, mas 

antes esta presidência gostaria de dizer que o Conselheiro Nelson tocou em um assunto, mas nós 

vamos só dizer que amanhã será publicado de acordo com edital da resolução que instituiu o 

Prêmio Auditor Armando Mendes e amanhã nós teremos a publicação dos alunos que tiveram - 

foram assim premiados com a maior nota e receberão esse tão valoroso prêmio, a esse tão 

valoroso evento que mexeu com a vida e as pessoas, os alunos de muitas escolas de ensino estadual 

- escolas estaduais de ensino médio. Eu gostaria aqui de público, Conselheiro Nelson, agradecer a 

Vossa Excelência pela brilhante ideia, gostaria também de agradecer ao Professor Roberto, 

Secretário Adjunto da Seduc, que teve toda a delicadeza de vir aqui conosco, de participar 

diretamente; agradecer a Escola de Contas através da Professora Karla, aos professores que se 

dispuseram em participar, professores universitários, doutores, que participaram desse momento, 
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isso nós vamos fazer também no dia 7 de - mas eu gostaria de deixar nosso registro, porque dia 7 

de dezembro, nós estaremos, Conselheiro André Dias e doutor Felipe Rosa, Conselheiro Cipriano, 

Conselheiro Nelson e todos que estão nos ouvindo, todos estão convidados e de acordo com o 

edital, dia 7, nós teremos a entrega dos prêmios aos alunos de escola para nossa alegria, 

Conselheiro André, participaram alunos de escolas da capital, das escolas da região metropolitana 

e de escolas do interior. Então, certamente, houve um movimento muito grande e queremos 

agradecer também as diretoras de URES e USES, que se dedicaram, foi um momento tão difícil, 

Conselheiro André, porque era um momento eleitoral, os sites governamentais estavam fora de 

área, mas os diretores e professores se preocuparam em divulgar esse momento nas escolas, 

porque eles receberam as orientações; nós tivemos uma reunião, falamos com a Professora 

Cláudia Hage, e ela recomendou que nós procurássemos o secretário adjunto, doutor Roberto, que 

é o responsável pelas escolas de ensino médio, e Graças a Deus, eu acredito que no dia 7, nós 

vamos estar entregando esses prêmios e nos alegrando. Seria muito importante que todos pudessem 

compartilhar desse momento de alegria, porque vai ser realmente um momento, certamente, 

Conselheiro Cipriano, de muita alegria, Conselheiro André; para nós, conselheiros, servidores, 

que vários servidores desta corte de contas estão envolvidos nesse projeto. Tem a Escola de 

Contas, mas tem outros servidores do Controle Externo, de departamentos, que se envolveram e 

enfim, é uma experiência muito boa; é o primeiro, certamente, de tantos outros eventos nesse 

sentido, porque essa é uma das nossas tarefas. É a nossa instituição atuando de forma tempestiva, 

orientadora e efetiva junto a sociedade. Então, vai ser um momento muito bom; dia 7, pela manhã, 

às 9 horas da manhã, no Plenário - no auditório desta corte de contas. Com certeza, a partir de 

amanhã, sairão os convites, mas eu gostaria de - Conselheiro Nelson antecipou, e eu também quero 

somar essa alegria com Vossa Excelência, Conselheiro, que é como se fosse um filho que está 

nascendo; para nós, para Vossa Excelência, que teve a ideia, para nós, conselheiros, desta corte de 

contas, servidores, enfim. É um momento de grande satisfação e de alegria para todos nós, então 

dia 7, todos estão convidados. E amanhã cada qual, de acordo com nosso edital, vai ser lançado no 

Diário Oficial, o resultado desse concurso de alunos de escolas da capital, da região metropolitana 

e do interior, bem distante dos interiores. Eu quero convidá-los, eu quero reiterar o convite dos 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos, dos nossos procuradores, a participação nas 

sessões solenes no plenário, Conselheiro Emilio Martins, com vistas a outorga da medalha 

Serzedello Corrêa aos agraciados. Nós vamos começar no dia 3 de dezembro, às 10 horas da 

manhã, nós teremos a homenagem do Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro, do TCE de 
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Minas Gerais, ele que foi Presidente do IRB e que tem deixado ao estado do Pará grandes 

contribuições, não só ao Pará, mas ao Brasil, mas principalmente ao Pará, porque é o objetivo da 

nossa medalha Serzedello Corrêa. O ministro substituto Marcos Bemquerer Costa do Tribunal de 

Contas da União, que também estará recebendo. Resta a dizer que essa escolha do dia 3 teve a 

iniciativa dos procuradores; nós tínhamos feito, pensado um outro dia, eles não estariam, então 

escolheram dia 3. Conselheiro Helvécio, ex-Presidente do IRB, e o ministro-substituto também 

estavam programados em outro momento, mas eles só podem estar aqui no dia 3, então, juntamos 

os dois e nós teremos, também, os procuradores de contas do Ministério Público de Contas, 

doutora Silaine Vendramin, Procuradora-Geral, doutor Felipe Rosa Cruz, doutor Guilherme da 

Costa Sperry, doutor Patrick Bezerra Mesquita, doutor Stephenson Oliveira Victer, doutora Deíla 

Barbosa Maia e o doutor Stanley Botti Fernandes. Então, segunda-feira, dia 3, é dia de festa aqui. 

Queremos convidar a todos, principalmente aos conselheiros, aos auditores conselheiros 

substitutos, e com certeza esse plenário vai ficar pequeno para esta segunda-feira, às 10 horas da 

manhã. Estou apenas reiterando e, de acordo com o artigo do regimento interno, convocando. O 

artigo 167 do nosso regimento interno. Também está presidência convida a todos para Cantata 

Natalina que no mesmo dia, à noite, às 18h, no Largo do Redondo, com a apresentação do coral 

Eva Andersen Pinheiro e de mais 5 corais - estaremos todos aqui, coral que foi a ideia do 

Conselheiro Nelson, nós reativamos, Conselheiro Cipriano fez o concurso para denominação e nós 

vamos já há alguns anos por também solicitação do Conselheiro Nelson, passamos a fazer a 

Cantata Natalina. Já tivemos outros momentos aqui e esse ano, nós vamos ter a participação dos 

corais da FIEPA; nós teremos o coral da FIEPA, o coral Ecos do Pará, coral da Advocacia Geral 

de União - olha só, só fera. Coral da FIEPA, nossa vizinha, coral do Ecos do Pará, da Advocacia 

Geral da União, da Previdência Social, e o coral da Santa Casa de Misericórdia. Também teremos 

a banda do exército brasileiro, que irá participar de nossa cantata. Este importante evento deve 

contar ainda com a participação de todos nós. Vai ser em um horário fora do expediente, vai ser a 

tarde, no início da noite, então nós, inclusive, o nosso Tribunal de Contas esse ano escolheu a 

Santa Casa de Misericórdia para ajudar no sentido de doar fraldas para bebês; todos nós sabemos 

que a Santa Casa de Misericórdia tem salvado muitos bebês, inúmeros, e nós temos atualmente 

uma presidente vem fazendo um trabalho belíssimo na Santa Casa de Misericórdia; doutora 

Rosângela dedicadíssima, e a gente percebe que se nós pudermos pelo menos - eu sei que às vezes 

a gente só se lembra nesses momentos, mas pelo menos isso. Se a gente puder juntar o maior 

número de fraldas para bebês recém-nascidos, a Santa Casa vai agradecer. Então, nós 
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gostaríamos, porque, se não me engano dia 12 ou dia 14, pessoal do cerimonial, pessoal da 

comunicação estará levando todo esse material arrecadado para essa instituição salvadora 

daqueles bebês que às vezes os familiares podem até imaginar que não conseguirá se salvar ou 

outros bebês que nascem mesmo normais, mas, principalmente, os bebês que são muito carentes. É 

muita carência, doutor Felipe. Muitas vezes... semana passada, eu encontrei com uma afilhada 

minha, lá da minha cidade, e dei uma carona para ela, e ela me fez lembrar um filho que ela teve 

na Santa Casa; me fez lembrar que, naquele momento, ela não tinha, elas estava sem condições de 

comprar e a mãe dela, minha comadre, disse para ela: “olha, não vou comprar nada para você dar 

para o seu filho, porque eu não quero essa criança”, e a mãe, querendo, se lembrou de mim, estava 

- a mãe estava correndo risco de vida, ficou na Santa Casa por algum tempo, ela se lembrou, me 

ligou, me procurou, e eu disse para ela: “não, você não vai - você quer seu filho? - eu quero criar 

meu filho. Minha madrinha, eu preciso disso, disso, principalmente, do material para o bebê”; e 

naquele momento, nós fizemos tudo, Conselheiro André, e eu disse para ela: “quem vai te levar na 

casa da sua mãe após a sua alta sou eu”, e eu fui levá-la, e levei a criança, e sensibilizei a mãe. 

Hoje, o garoto é um adolescente de 15 anos, e ela me disse assim: “minha madrinha, a senhora 

lembra daquele menino que a senhora me ajudou; que minha mãe não queria, e a senhora foi lá e 

convenceu a minha mãe a aceitar? Pois é, é este garoto, que hoje eu moro em Belém, e que cuida 

da minha mãe, que ajuda, acompanha, e ela o tem como se dela fosse o filho”. Então, eu fiquei 

muito feliz, isso faz uma semana atrás que eu soube dessa... e são inúmeras crianças - só esta 

minha afilhada, passou uns 3 meses em tratamento; Graças a Deus o bebê nasceu são e hoje é um 

rapaz de 15 anos. Então, a gente pede a cada servidor, ao nosso parceiro, o Ministério Público, 

aos conselheiros, aos auditores conselheiros substitutos, que puderem, o cerimonial está 

arrecadando esse material para ser entregue no dia 14 de - e o nosso coral vai estar também 

levando esse material até essas crianças na Santa Casa. Me desculpem de ter demorado, porque eu 

estou muito emocionada, bastante emocionada, hoje, por tantas bênçãos, mas a palavra continua à 

disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu penso que nós temos que mexer com aquilo que está ao redor de nós, a 

sociedade, então, essa pequena proposta, Conselheira, a Santa Casa tem um coral que virá aqui, 

mas eu observo na televisão, não estou inventando nada, não estou inventando a roda, nem desejo, 

ela está rodando faz tempo, mas nós temos um coral, e eles todos ficam ansiosos por fazer aquilo 

que um coral tem que fazer - cantar. Então a oportunidade de ter sido feito o contato com a direção 

do hospital, porque alguns momentos, dizemos o seguinte: “o que nós poderíamos oferecer”. Acho 
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que o coral, ele leva a mensagem da paz, da alegria, da solidariedade, da interação; então se 

propôs a direção do hospital de acordo com a conveniência dele e nos moldes que desejarem, que o 

coral daqui vai se preparar, doutor Felipe, e um dia ou dois, fazer uma cantata exclusivamente 

para os internados no hospital da Santa Casa; as mães, as crianças, os acompanhantes. Essa é 

uma mensagem de amor, de extensão de mãos e, sobretudo, de solidariedade em um momento tão 

exclusivo e único da humanidade, então, eu quero, também, louvar os integrantes do coral, nosso 

maestro, também, que rapidamente acolheu a pequena sugestão e fazer; e Vossa Excelência entrou 

em contato com o hospital para que lá em um determinado momento a escolha deles, no momento 

que acharem conveniente, nosso coral estará lá fazendo uma cantata de amor, que indo daqui para 

lá, nada mais é do que um abraço de fraternidade, de amizade, e que a gente possa encontrar no 

próximo ano esses sentimentos todos incrustados nos corações de todos. Manifestação da 

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

Conselheiro Nelson. Muito obrigada por essa brilhante ideia, também, que eles acolheram e o 

próprio coral também; nossos servidores que formam esse coral aceitaram com todo o coração 

para participar. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo com a proposta 

formulada pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, sendo consubstanciada no Ofício nº 

0140/2018-SEGER, desta data. Segue a transcrição do artigo publicado no Jornal O Liberal de 29 

de novembro de 2018. República Tcheca, Centenário, Direitos Humanos e a Amazônia - Em 28 

de outubro a República Tcheca comemorou o 100º aniversário de independência, iniciada em 1918 

com a queda do Império Austro-Húngaro (estive na festa do Consulado Tcheco de São Paulo a 

convite da Cônsul-Geral Pavla Havríkova, com familiares e amigos, entre esses o jurista da 

Amazônia Zeno Veloso), mas a evolução histórica do país inicia nos fins do século XI, com a 

unificação de terras, pela dinastia Pemyslovci. O reino da Boemia era uma potência regional que 

atravessou graves conflitos religiosos, como as Guerras Hussitas no século XV e a Guerra dos 

Trinta Anos no século XVII, passando a fazer parte, em 1806, da Monarquia de Habsburgo e 

Império Austríaco da qual descendia Maria Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena, 

esposa de D. Pedro I, primeira princesa europeia a se casar no continente americano. A arquiteta 

da Independência do Brasil. Na sequência de uma trajetória de conflitos e após o colapso desse 

Estrado e fim da Primeira Guerra Mundial, os tchecos se uniram aos vizinhos eslovacos formando 

a República independente Tchecoslováquia que o Nazismos e o Comunismo haveriam de submeter 

aos seus domínios. Em 1939, a Tchecoslováquia foi invadida pela Alemanha nazista de Hitler e em 

1948 dominada pela própria União Soviética Comunista de Stalin que a libertou do Nazismo 
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juntamente com as forças aliadas. Somente em 1989 recuperou sua liberdade por via pacífica 

através da “Revolução de Veludo”, liderada pelo escritor e dramaturgo Vaclav Havel que seria o 

primeiro Presidente da República Tcheca. Em dezembro de 1990, Havel recebeu o Grande-Colar 

da Ordem da Liberdade de Portugal e em 1993 Tchecoslováquia se dissolveu pacificamente em 

dois países: a República Tcheca e a Eslováquia, lugares onde minha filha cursaria medicina. 

Quando Vaclav faleceu em 2011 fui ao seu velório no Castelo de Praga, registrando presença no 

livro de assinaturas daquele magnífico recinto, constatando a gratidão de um povo liberto dos 

regimes antidemocráticos. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a reconhecer a 

Tchecoslováquia como país soberano e independente. Quando o Nazismo dominou a República 

Tcheca, disfarçado de protetorado sob as ordens do perverso oficial Reinhard Heydrich, a 

Tchecoslováquia teve que entregar sua Embaixada no Rio de Janeiro para os alemães, sem que o 

Brasil tenha reconhecido tal ocupação. Antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, 1942, as 

relações diplomáticas foram oficialmente restabelecidas com o governo tchecoslovaco exilado em 

Londres. Quando a Segunda Guerra Mundial Terminou, em 1945, um descendente de tcheco 

deixava a Prefeitura de Belo Horizonte para, em 1955, tornar-se Presidente da República 

Federativa do Brasil. Seu nome era Juscelino Kubitschek cujo governo foi o responsável pela 

construção de uma nova capital federal chamada Brasília. Por essa trajetória, a República Tcheca 

é uma das maiores referências no cenário de violação conta direitos humanos e seu povo um 

símbolo de resistência contra atrocidades de regimes totalitários que violam a dignidade humana. 

Tais acontecimentos enaltecem a história de uma das mais eruditas nações da Europa, onde se 

materializam talentos da antiguidade clássica, da renascença e da modernidade em diversos 

campos da arte como a um incomparável museu a céu aberto editando os ensinamentos. Pesquisei 

nesse celeiro de ocorrências históricas, fazendo palestra no Centro Cultural de Língua Portuguesa 

Camões de Praga, República Tcheca, vinculando-me como “formador e palestrante na área da 

linguagem jurídica, administrativa e de direitos humanos, nas áreas da cultura e civilização do 

Brasil, em contribuição para a formação linguística, cultural e cívica dos estudantes da língua 

portuguesa”. Levantei histórias do Nazismo e do Comunismo naquela região expondo em salas de 

aulas no Brasil, por exemplo a devastação das cidades de Lídice e de Lejak por Hitler; as 

atividades da Fortaleza de Terezín como reduto de perseguição judaica e envio para o campo de 

extermínio de Auschwitza; as áreas de confinamentos do regime comunista com as assessorias dos 

professores Joaquim Coelho Ramos, Marie Havlikova e Vera Matisykova. Estudei as obras de 

compositores, escultores, pintores e escritores tchecos como Franz Kafka, cujo livro “O Processo” 
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– contando a história de um personagem que ao acordar, certa manhã, estava processado por um 

crime não especificado de forma totalmente arbitrária – inspira ensinamentos na área dos direitos 

humanos. Por tudo o que contemplei e pouco que gastei, enalteço, neste centenário, a gloriosa 

República Tcheca na pessoa da Embaixadora no Brasil, Sandra Lang Linkensederová e da Cônsul-

geral Pavla Havríkova, desejando que as relações institucionais – envolvendo parcerias em 

diversas áreas como educação, segurança, turismo, infraestrutura e tecnologia – entre República 

Tcheca e Amazônia transcorra na inspiração dos novos rumos do progresso e da paz social. 

(Obrigado amigos Tchecos). Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de 

Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e dezessete minutos (10h17min) e mandou que eu, 

Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em exercício, 

confeccionasse a presente ata. 

Belém, 29 de novembro de 2018. 
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