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ATA DA 49ª SESSÃO SOLENE REALIZADA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia onze (11) do mês de janeiro do ano de dois mil e 

doze (2012), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINIO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros LUIS DA CUNHA 

TEIXEIRA (Vice-Presidente), IVAN BARBOSA DA CUNHA (Corregedor) NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de Assistência Social), MARIA DE LOURDES 

LIMA DE OLIVEIRA (Coordenadora de Editoração) e ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 

(Coordenador de Informática e Processamento de Imagens) (Coordenador de Capacitação de 

Recursos Humanos) e os representantes do Ministério Público de Contas MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral)  ANTONIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE e ROSA EGIDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, reuniu-se o Egrégio 

Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em sessão solene, realizada 

nos termos do inciso II do artigo 171 do Ato Regimental, com a finalidade específica de entrega 

da Medalha Serzedêllo Corrêa, Classe “A”, a mais alta Comenda do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, à senhora Ana Klautau Leite, presidente da Associação do Voluntariado de 

Apoio à Oncologia, ao senhor Lutfala de Castro Bitar, cônsul honorífico do Chile, ao senhor 

Zéno Augusto Bastos Veloso, jurista, escritor e professor universitário, ao padre Bruno Secchi, 

coordenador do Movimento República de Emaús, à Desembargadora Raimunda do Carmo 

Gomes Noronha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ao senhor Álvaro Alves 

da Rocha Neto, Diretor do Departamento de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, deferida por intermédio da Resolução nº. 18.138, de 10 de novembro de 2011, por 

proposição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 

presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Para compor a Mesa Oficial, convidamos 

o senhor Caio de Azevedo Trindade, Procurador Geral do Estado, que, neste ato, representa Sua 

Excelência, o Governador deste Estado, Simão Jatene; Excelentíssima senhora Desembargadora 

Raimunda do Carmo Gomes Noronha, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 

Excelentíssima senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral de Contas do Estado 

do Pará. Aconteceu o registro e agradecimentos, em nome do Tribunal de Contas do Estado, as 

presenças do Desembargador Milton Nobre; do senhor Luiz Fernandes Rocha, Secretário de 
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Estado de Segurança Pública; Coronel Daniel Borges Mendes, Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado do Pará; senhor Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador de Contas 

do Estado do Pará; senhora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Procuradora de Contas do 

Estado do Pará; senhora Florisbela Maria Figueiredo Cardoso, Corregedora Geral da Defensoria 

Pública; Conselheiro Aposentado Lauro de Belém Sabbá; Conselheiro Aposentado Manuel 

Ayres; senhor Hélio Franco, Secretário de Estado de Saúde; senhor Roberto Paulo Amoras, 

Auditor Geral do Estado do Pará; senhor Jorge Otávio Rezende, Diretor Presidente da Loteria 

do Estado do Pará. Encerradas as apresentações, a Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará fez o seguinte pronunciamento: Com muita honra, e agradecendo a presença de todos, 

invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da Medalha 

Serzedello Corrêa Classe “A” (aplausos e pausa). Após a entrada de Suas Senhorias, o 

cerimonial convidou a todos os presentes para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. (Aplausos 

ao final da execução). Na sequência, o mestre de cerimônias passou a palavra ao Senhor 

Secretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Senhor José Tuffi Salim Junior que 

procedeu à leitura do ato de outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao homenageado, com o 

seguinte teor: Resolução n. 18.138. O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso 

de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no Parágrafo Único do art. 5º da 

Resolução nº 3.799, de 09 de outubro de 1970, instituidora da Medalha Serzedello Corrêa, 

modificada pela Resolução nº 17.462, de 27 de novembro de 2007, considerando também 

proposição dos Excelentíssimos senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, constante da ata nº 5.014, resolve, unanimemente, conceder a Medalha Serzedello Corrêa 

Classe “A”, por especial atuação em favor do Estado do Pará e ao Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, às seguintes personalidades: Excelentíssima senhora Raimunda do Carmo Gomes 

Noronha, Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; senhor Lutfala 

de Castro Bittar, empresário e Cônsul Honorário do Chile; Padre Bruno Secchi, Coordenador 

do Movimento República de Emaús; senhora Ana Klautau Leite, Presidente da AVAO; senhor 

Zeno Augusto Bastos Veloso, jurista, escritor, professor e ex-deputado estadual; senhor Álvaro 

Alves da Rocha Neto, servidor efetivo e Diretor do Departamento de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Plenário Conselheiro Emílio Martins, em sessão 

ordinária de 10 de novembro de 2011. Assinam a Resolução os Excelentíssimos senhores 
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Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Nelson Luiz Teixeira Chaves, Ivan Barbosa 

da Cunha e Luis da Cunha Teixeira.  Para o ato de entrega da medalha, o mestre de 

cerimônias convidou Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, para se posicionar à frente da Mesa Oficial. A 

seguir, convidou a Excelentíssima Senhora Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes 

Noronha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para receber a medalha 

Serzedello Corrêa, Classe “A”. (Entrega e aplausos). Em ato contínuo, foi convidado a receber 

a nobre Distinção o senhor Lutfala de Castro Bitar, alvo de muitos aplausos. Em seguida, a 

medalha foi entregue ao Padre Bruno Secchi, à senhora Ana Klautau Leite, ao professor Zeno 

Augusto Bastos Veloso e ao senhor Octávio Brandão Menezes Rocha, que neste ato esteve 

representando seu pai, Álvaro Alves da Rocha, oportunidade em que também foram alvos de 

muitos aplausos. Após proceder a entrega do diploma à desembargadora Raimunda do Carmo 

Gomes Noronha, o Presidente, então, convidou o Conselheiro Corregedor Ivan Barbosa da 

Cunha para fazer a entrega da mesma Comenda ao cônsul honorário do Chile, senhor Lutfala de 

Castro Bittar. O Padre Bruno Secchi, também foi alvo de referida homenagem, o que contou 

com o Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves para proceder a entrega do 

Diploma alusivo a honraria conferida, que o fez, sendo efusivamente aplaudido pelos presentes. 

O Conselheiro André Teixeira Dias teve a honra de agraciar com distinção semelhante à 

senhora Ana Klautau Leite, enquanto que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira, vice-presidente, entregou o Diploma Serzedello Corrêa ao renomado jurista paraense, 

Zeno Augusto Bastos Veloso e, por derradeiro, recebeu das mãos do Excelentíssimo Senhor 

conselheiro Conselheiro-Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Júnior o Diploma Serzedello 

Corrêa, o representante do servidor Álvaro Alves da Rocha Neto, seu filho Octávio Brandão 

Menezes Rocha. Feitas as homenagens devidas, o mestre-de-cerimônias anunciou a presença do 

conselheiro aposentado Manuel Ayres que presenteou cada um dos homenageados de um 

exemplar do livro “José Márcio Ayres: Guardião da Amazônia”. Ao agradecer a presença do 

Deputado Pio X à solenidade, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior convidou o parlamentar a ocupar assento .na mesa dos trabalhos. Com a 

palavra, o mestre-de-cerimônias anunciou a manifestação de Sua Excelência, o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, que, em nome do Colegiado, promoveu a saudação aos ilustres 
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homenageados, o que passou a fazer parte dos anais desta Casa. (DOCUMENTO N.° 01). 

Concluso o pronunciamento, ecoaram aplausos no ambiente. Sendo anunciado, o jurista e ex-

deputado estadual professor Zeno Augusto Bastos Veloso manifestou-se, em nome dos 

homenageados, o que também passou a fazer parte dos anais desta Casa. (DOCUMENTO N.° 

02). Ao seguimento dos aplausos, todos acompanharam a execução do Hino do Estado do Pará. 

Finalizando, a Presidência agradeceu todos os que prestigiaram a solenidade, conforme suas 

próprias palavras: Agradecendo mais uma vez a presença de todos, em especial das autoridades 

que aqui compareceram, declaro encerrada a Sessão Solene deste Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, de entrega da medalha e do diploma Serzedello Corrêa, Classe “A”, aos 

homenageados deste dia. Muito obrigado a todos. (Aplausos). Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, o Conselheiro Presidente, declarou encerrada a presente sessão às onze horas e 

trinta e nove minutos (11h39min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Assessor Técnico de 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a confecção da presente ata, 

que comporá os anais desta Corte de Contas, juntamente com todos os discursos proferidos 

nesta sessão. 

Belém, 11 de janeiro de 2012 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada na  

Sessão Ordinária de 24 de janeiro de 2012 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

V I S T O: 
 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR  

Presidente 
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 49ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 11 DE 
JANEIRO DE 2012, DE OUTORGA DA MEDALHA E DO DIPLOMA SERZEDELLO 
CORRÊA CLASSE “A” AOS SENHORES  RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, 
LUTFALA DE CASTRO BITTAR,  PADRE BRUNO SECCHI, ANA KLAUTAU LEITE, 
ZENO AUGUSTO BASTOS VELOSO E ÁLVARO ALVES DA ROCHA NETO. 
 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES;  
 
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento do professor ZENO AUGUSTO BASTOS 

VELOSO. 
 
 

Belém, 11 de janeiro de 2012. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 
 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES NA 

SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA E DO DIPLOMA SERZEDELLO CORRÊA CLASSE “A” 

AOS SENHORES RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, LUTFALA DE CASTRO BITTAR, 

PADRE BRUNO SECCHI,  ANA KLAUTAU LEITE, ZENO AUGUSTO BASTOS VELOSO E ÁLVARO 

ALVES DA ROCHA NETO.: 

Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior; Excelentíssima senhora Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha, Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado e também uma das nossas homenageadas; ilustre doutor Caio Trindade, Procurador Geral do 

Estado do Pará que, neste ato, representa Sua Excelência, o Governador Simão Jatene; Excelentíssimo senhor 

Deputado Pio X, que representa a Assembleia Legislativa do Estado do Pará; senhora doutora Procuradora Maria 

Helena Loureiro, Procuradora Geral de Contas; senhores Conselheiros Aposentados, Manuel Ayres e Lauro Sabbá, 

ambos ex-Presidentes desta Casa; Excelentíssimo senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que dá a 

honra da sua presença a este acontecimento; nossos homenageados: Octávio Rocha, que representa nosso 

companheiro de trabalho, Álvaro Rocha; Ana Klautau Leite, que dirige tão bem a AVAO; Lutfala de Castro Bittar; 

Zeno Veloso; Padre Bruno Sechi. Queria homenagear todas as senhoras aqui presentes, na figura de Dona Mizar 

Bonna, e também todos os senhores aqui presentes, na figura do Secretário Luiz Fernandes, Secretário de 

Segurança. Ia iniciar, Presidente, já o meu pronunciamento, mas temos hoje uma situação rara para mim: neste 

evento, está presente a minha mãe e a mãe do Zeno. E eu, antes de falar, eu vou dar um beijo nelas. [Aplausos] 

Peço desculpa a todos pela quebra do protocolo, mas eles existem e, às vezes, podem ser quebrados. Agradeço, em 

primeiro lugar, a Deus, por viver este momento – é mais duro para o filho do que para o Conselheiro, ouviu? – e 

falar em nome do Tribunal de Contas do Estado. Agradeço aos meus colegas Conselheiros, porque, sem dúvida, eu 

seria o menos credenciado a falar em nome da Casa. Meu querido irmão, o Ivan, André, Luis, Cipriano, fariam 

bem melhor do que eu. E quero abrir um parêntese aqui também, por causa da emoção das duas aí, abraçar a 

doutora Rosa Egídia, nossa Procuradora; meu querido amigo Antonio Maria Cavalcante, que estamos felizes de vê-

lo aqui, depois de ter superado um pequeno problema de saúde. [Aplausos] Está aqui, pronto para nos ajudar e dar 

colaboração, como tem sempre dado a esta Casa. E estamos aqui, como está exibindo na tela, em uma solenidade 

de outorga da Medalha Serzedello Corrêa, cuja redação eu fiz. Vou pedir ao Secretário que exibisse. É uma 

condecoração mais alta desta Casa, que se confere às personalidades da sociedade que prestem serviço ao Tribunal, 

mas prestem, também, serviço ao Estado do Pará. E nós somos uma instituição que faz parte do arcabouço da 

administração pública, portanto, o que se faz ao Estado, indiretamente, se faz ao Tribunal. Quando os nossos 

colegas me pediram, ou me impuseram o dever de falar nesta solenidade, quero dizer aqui que eu sou o decano, 

mas o mais velho é o Ivan, não é? Eu vejo vocês que aqui, também, eu sou o mais antigo. Digo assim: eu sou o 

último que fala e o primeiro que apanha. Mas eu aceitei a tarefa, mesmo reconhecendo minhas limitações, pela 
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alegria de poder saudar os nossos homenageados. E essas coisas da vida, que vão se passando. Eu me lembro, 

quando era jovem, as famílias, os nossos pais, indicavam ao garoto, para o infante, para o adolescente, algumas 

leituras, porque era importante na formação da personalidade. Era o Monteiro Lobato, não é? Que a televisão 

popularizou com o Sítio do Pica-pau Amarelo, povoou a cabeça dos nossos filhos, com certeza, porque a televisão 

potencializou isso. Era o Malba Tahan, o Homem que Calculava – hein, Lutfala? Nós, engenheiros, não é? E era O 

Pequeno Príncipe. E agora, eu já estou passando esses livros para os nossos netos. Passei para os filhos, não é? E 

passei para os netos. E O Pequeno Príncipe, se pergunta: “É um livro de criança”? É um livro de criança? “E é de 

adultos?” Também é um livro de adultos, porque nessa leitura, Padre Bruno, se aprende que todo adulto traz no seu 

coração o menino que foi, e também ensina que “o essencial é invisível aos olhos; só se vê bem com o coração”. 

Os que estão sentados aqui, muitas coisas construíram. Muitas coisas a gente vê com os olhos, mas o mais 

importante eles construíram, e só se vê com o coração essa obra fantástica, portentosa que cada um deles escreveu. 

Eu já fui apanhado de surpresa porque, embora com a limitação que tenho, se eu fosse me delongar, se eu fosse 

ampliar na vida de cada um, eu passaria aqui massacrando os seus ouvidos durante um bom tempo, porque a obra 

de cada um é copiosa, é importante. Então, eu estou fazendo a síntese da síntese, pedindo perdão a alguns que, 

eventualmente, eu não possa trazer alguma coisa de mais significativo do que conseguir agrupar, porque é muita 

coisa, e isso muito nos honra de homenagear a todos os que estão aqui presentes. E esta é uma sessão solene, mas 

é, sobretudo, uma sessão do coração, pois é de reconhecimento e gratidão. Por isso, os corações de crianças que 

pulsam dentro de nós estão felizes e alegres em reverenciá-los por tudo que fizeram – e fazem – em favor do nosso 

povo e, portanto, em benefício do Estado do Pará. No livro O Pequeno Príncipe – que alguns leram e se 

relembrarão e, eventualmente, um que não tenha lido, um ou outro que não tenha lido – é mais ou menos assim: a 

fantasiosa e fantástica viagem leva o principezinho a alguns planetas. Ele mora em um asteroide. Aí, ele tem o 

Planeta do Rei, do Vaidoso, do Bêbado, do Empresário, do Acendedor de Lampiões e do Geógrafo. E vai assim 

visitando os planetas sucessivamente, até que ele chega na Terra. Chega na Terra e encontra e cativa uma raposa, e 

parte de volta para seu planeta de origem. E a raposa diz a ele: “Teria sido melhor se voltasses a mesma hora, se tu 

vens, por exemplo, às quatro horas, desde às três eu começarei a ser feliz; descobrirei o preço da felicidade, é 

preciso preparar o ritual. O que é um ritual? –  perguntou o principezinho – É o que faz com que um dia seja 

diferente dos outros dias, que uma hora seja diferente das outras horas.” Assim aconteceu conosco neste Tribunal. 

Quando nós nos reunimos na sala da presidência. Começamos e designamos o dia e a hora  da homenagem, nós 

começamos a ficar felizes esperando por nossos homenageados desde a reunião em que decidimos a hora desta 

sessão e o dia.  Este, para nós, é um dia diferente dos outros dias. Neste dia estamos aqui para recebê-los e abraçá-

los e também esta hora é diferente das outras horas, porque é a hora que escolhemos para agraciá-los com a mais 

importante comenda que esta Casa tem, que é a medalha Serzedello Corrêa e que todos são merecedores dela. O 

primeiro – isso aqui foi um sorteio que fizemos à ordem de falar de cada um – nós vamos falar do nosso servidor 

Álvaro Alves da Rocha Neto, que haverá de ter as bênçãos de Deus para superar a dificuldade de saúde em que se 

encontra. Foi funcionário do BASA, está representado pelo seu filho, foi gerente de várias agências do BASA pelo 

interior, experiência, trouxe experiência bancária de financiamentos, grandes e pequenos projetos nas mais diversas 

áreas e que visavam sempre o desenvolvimento deste Estado. Está na Casa desde a primeira década de 90, doutor 
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Manoel Ayres - o Lauro, com certeza, foram contemporâneos dele ainda - coordenou a primeira auditoria, foi 

operoso servidor em várias áreas do departamento de controle externo, assessorou o Conselheiro Cipriano Sabino 

com grande brilhantismo e ajudou a fazer nesta Casa, em abril do ano passado, um dos trabalhos mais importantes 

que eu acho que esta Casa já produziu, que foi uma consultoria interna. Ele nos ajudou a fazer com os servidores 

da Casa, dando à Presidência e aos Conselheiros um verdadeiro presente no sentido das providências que foram 

identificadas pelos próprios servidores de uma maneira inédita nas Cortes de Contas do país. Aqui reunimos e 

fizemos uma grande oficina, um grande laboratório onde os protagonistas principais foram os servidores indicando 

a esta Casa os rumos a serem tomados, uma contribuição espontânea e verdadeira. O Álvaro foi uma grande 

colaboração. E eu tive com ele, e tenho um relacionamento muito afetuoso, porque ambos somos amantes do 

futebol, ele é carioca e adotou o Pará como terra, mas ele sempre ia conversar comigo, por último ofereceu um 

livro magnífico, as crônicas do mestre Armando Nogueira, e quando conversávamos já jogando conversa fora, 

como se diz, a nossa conversa girava no Rio de Janeiro onde ele nasceu e onde eu passava as férias, e como éramos 

apaixonados – e somos – pelo futebol, relembrávamos os anos de ouro do Brasil, os anos 60, as Copas do Mundo, 

o JK construindo Brasília, Belém-Brasília, presidente bossa nova, porque o Vinícius e Tom Jobim levavam música 

brasileira para o mundo, como levava o filme “O Brasileiro” do Anselmo Duarte ganhando a Palma de Cannes. Na 

área do esporte nós tínhamos Eder Jofre, Maria Ester Bueno, Ademar Ferreira da Silva, então era uma conversa 

agradável, saudosa, porque naquele tempo nós não tínhamos a televisão, e as nossas imagens do esporte eram 

construídas pelo rádio. Nós ficávamos nos transglobes da vida, e todo mundo sabe que além de sua terra natal, por 

ser o Rio de Janeiro a capital federal – Amaro sabe bem disso – quero mandar, respeitosamente, as minhas 

saudações alviazuis a todos os presentes, mandar saudações azulinas, porque a minha mãe é remista, e para eu ficar 

nos 100% , vou mandar saudação aos tunantes, porque o Zeno é tunante, então a gente já fica saudando todo 

mundo. Então o Álvaro é um grande companheiro, e em seu nome, Presidente, os Conselheiros desta Casa dão-lhe 

a comenda que também não deixa de ser a comenda de todos os servidores do Tribunal de Contas que cada um 

mereceria também ser condecorado nesta ocasião. Ana Clautal Leite, antiga amizade. Fui amigo de toda sua 

família – aliás, sou – me lembro da dona Altair, seu Orion, suas irmãs – está a Dona Misa, a Conceição, que era 

mais ou menos da minha faixa – e daquela arena que ficava ali na José Malcher com o árbitro sendo o seu Orion. 

Joguei bola com todos os irmãos da Ana: Orion Júnior – é  Junior, não é? É só Orion, não é? Que é Barreto da 

Rocha, não é? Que seu pai é Cavaleiro de Macer – Orion, João, Avertrano, Proxion, Aldebaro, meu querido amigo 

Gagá e o Amaro – vejam vocês o Amaro como está aí com o seu chapéu a Tom Jobim, no tempo em que nós 

jogávamos bola, o apelido dele, dona Misa, era “Cabeleira” agora veja o tempo que passou agora, não é? Então 

tive amizade, fui amigo do seu marido Antônio Freitas Leite, saudosa memória, mamãe muito amiga dele. Casou-

se com a Aninha, posso chamá-la respeitosamente assim, aos 17 anos. Jovem, sou amigo dos seus filhos e tive o 

prazer e a alegria de conviver, lá naquela arena não preciso dizer que ninguém ganhava, com o velho Orion no 

apito, os seis meninos dele não podiam, Antônio Maria, perder de jeito nenhum, nem que o Messi viesse e o 

Neymar, era ele que marcava sempre para o time dele. E a Ana teve desígnios de Deus, muito cedo perdeu o 

Antônio, meu companheiro de esporte, meu professor de latim, Ivan, como você foi seminarista, grande amigo, 

grande companheiro e ela ficou com oito filhos para criar, e dessas coisas da vida ela perde o Marquinho em 99, e 
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ela que criou denodadamente esses filhos, jovem como ela era, com o apoio da família como está aqui, vai o 

Marquinho. Mas na ida do Marquinho acende a luz do voluntariado no coração dessa mulher e a partir daí integra-

se à AVAO dando muito do seu trabalho àqueles que são penalizados pela insidiosa enfermidade. Se dá a 

Associação do Voluntariado de Apoio a Oncologia, a AVAO funcionando em pequena sala no Ophir Loyola – 

depois vou falar com Zeno sobre isso – para apoio aos pacientes do câncer. Sob seu comando vai à luta, e com 

ajuda consegue construir o atual prédio com três andares. Hoje nós temos lá na AVAO – eu visitei – salas de 

oficinas, costura, alfabetização de adultos, ballet, brinquedoteca, capela – dona Misa deve ir sempre lá -, 

consultório dentário, depósito para as doações, refeitório, cozinha para mais de 100 pessoas por dia. E nós que 

sabemos o que é a saúde pública no nosso país, nós somos a 6ª agora economia do mundo, mas nós ainda somos 

indigentes na educação, na saúde, no bem estar da nossa população porque somos a 6ª economia do mundo, mas 

estamos além do quinquagésimo lugar no índice de desenvolvimento humano. País rico, injusto e desigual. Em sua 

ação voluntária, doando seu trabalho, seu tempo, enfrentando dificuldades e preocupações para oferecer aos que 

precisam dessa ajuda melhores condições para superar a insidiosa enfermidade. Eu estava pensando agora, anotei a 

lápis aqui, e penso na canção das igrejas “E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for Deus estará contigo.” 

Houve muitas noites traiçoeiras, não é? Mas sempre Deus esteve com você. É uma lição e ao mesmo tempo um 

convite aos indiferentes para participarem em qualquer atividade voluntária, alertando para muitos de quem não é 

solidário fatalmente será solitário. Para a indiferença de muitos, uma reflexão deverá ser feita no intertexto de 

Bertold Brecht, uma de suas famosas obras: “Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu 

não era negro. Em seguida levaram os operários, mas não me importei com isso, eu não era operário. Depois 

prenderam os miseráveis, mas também não me importei com isso, eu não era miserável. Agora estão me levando, 

mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.”. O trabalho da Ana é 

exemplo de solidariedade, caridade e compaixão praticando permanentemente o amor que Jesus nos ensinou: 

“Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.”. Lutfala de Castro Bittar – está jovem, não é Zeno? Parece que 

somos da mesma idade, acho que ele deve estar mais jovem que nós – trabalhou larga experiência, trabalhou em 

serviços públicos, foi engenheiro do órgão onde eu tive depois a honra de ser diretor regional, muito tempo depois 

e  trabalhando  em DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento – lamentavelmente extinto, aliás, um 

setor que tristemente ao longo desse tempo vem sendo abandonado pelos governos, nada se faz praticamente na 

área do saneamento, dos esgotos sanitários, informações distorcidas – às vezes mentirosas – passando para a 

população um quadro que não existe. Grande experiência também na construção de várias obras em todos os ramos 

da engenharia. Trabalhou em Belém/Brasília, na barragem do batantão no Maranhão, esgotos sanitários e 

drenagem Belém, que foi quando eu conheci Lutfala apresentado pelo meu pai, ano de 67, era um acadêmico de 

engenharia, quando se construía – e foi no final da década de 60, início de 70 – a parte dos esgotos sanitários de 

Belém, que à época representavam 12 a 13% em relação a nossa população, hoje não alcança 7%; obra magnífica. 

Tive oportunidade de navegar com ele em batelões pelo canal do galo, pelo canal de São Joaquim, que eu era um 

acadêmico, e a vida depois várias vezes nos aproximou em vários setores. Fundou a ESTACOM, e eu assisti a 

fundação da ESTACOM aqui na Brás de Aguiar, substituindo a ESTABEL, porque quem fazia o esgoto sanitário 

era o Consórcio Cinco Comagri, e Lutfala foi essa vida toda vitoriosa trabalhando em várias obras no Estado do 
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Pará, fora do Estado do Pará, fora do Brasil, onde levava a marca da engenharia paraense como símbolo de 

qualidade, e eu mesmo testemunhei colegas diretores do DNOS em todo o Brasil ansiando pelas obras da 

ESTACOM, dando oportunidade de mão de obra ao trabalhador e ao técnico paraense, e, sobretudo, elevando essa 

condição em todas as obras, no setor rodoviário, no setor de saneamento, na restauração. Conselheiro Cipriano era 

vereador como eu, e tive a honra de ser Presidente da Câmara e o último a concluir o mandato de Presidente da 

Câmara, o Amaro foi vereador também, com a restauração daquele prédio. Então acabávamos o mandato, a 

ESTACOM vencia com recursos da Fundação Banco do Brasil, este fantástico trabalho de restauração do Palácio 

Antônio Lemos, com todo o cuidado, com todo carinho relembro com saudade a participação do nosso mestre da 

engenharia, professor Osmar Pinheiro de Sousa que tanto nos ajudou no início daquelas obras, fez a restauração do 

Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, não é? Estava lá a ilustre 

desembargadora, e eu tenho relação afetiva com aquele prédio, porque meu avô paterno Alfredo Chaves foi diretor 

do Instituto Lauro Sodré e hoje aquela joia arquitetônica fantástica, a restauração do Teatro da Paz. Então essas 

obras todas Lutfala fez em benefício do Estado do Pará recebendo todas as honrarias que poderia receber, no nível 

municipal, no nível estadual, no nível federal, porque é exatamente merecedor dela, além de ter uma atividade 

muito forte, muito grande na Associação Comercial do Pará sempre lutando exatamente pelos direitos do nosso 

Estado com monções, com participações e ainda é cônsul honorário do Chile. O Chile, que nas épocas dos anos de 

chumbo ele recebia nossos exilados – e apenas uma curiosidade que vou deixar para a plateia, uma das músicas 

mais tradicionais que se escuta, que foi composta pelo Aldir Blanc e João Bosco na voz inesquecível e inigualável 

de Elis Regina, ela dizia: “E todos sonham com a volta do irmão do Henfil”. O irmão do Henfil eles não sabiam o 

nome, o irmão do Henfil era o Betinho, campeão da luta contra a fome no país, e o Chile, naquele momento, antes 

e depois de viver a ditadura lá também acolheu muito de nossos irmãos. Pátria amiga que o Lutfala representa 

também. Pequenos detalhes depois vivi com ele, eu dirigindo o DNOS, tivemos obras importantes: São Miguel do 

Guamaro, Santarém, Monte Alegre  - do nosso saudoso Catete Pinheiro quando fizemos a drenagem lá – e, 

principalmente, a proteção daquilo que seria uma desgraça total na frente de Cametá, quando resultante de um 

estudo de modelo reduzido hidráulico, fizemos os espigões que até hoje estão lá  - não é obra  definitiva  - e eu 

quero lhe dizer que lhe sou muito grato por isso, porque da nossa atuação, mas que era decorrente da atuação da 

ESTACOM lá, a generosidade do povo de Cametá me deu a cidadania daquele município. O mérito era muito mais 

da ESTACOM do que eu, eu apenas era o coordenador da obra. Então este é o Lutfala de cordialidade, amigo que 

nós estamos aqui homenageando, é plenamente, senhor Presidente, senhores Conselheiros, cabe muito bem a 

homenagem que esta Casa faz a ele e queria dizer, também, que esta homenagem peço que seja  dividida com seus 

companheiros da ESTACOM: Gilberto, seu irmão, Gilberto Riscinho, Reginaldo Loureiro, tantos outros… O 

Acácio, lá atrás, já falecido que conheci como acadêmico e com a sua família, porque nós engenheiros sabemos o 

que é a ausência do lar, a discussão permanente dos projetos, das obras. Quantas vezes nos encontramos em pontos 

diferentes do país e ele mesmo na direção, presidente da empresa estava lá, na hora da abertura da vala, da 

concretagem, no cais de saneamento para proteger das erosões e ao mesmo tempo discutindo o contrato da obra. 

Essa homenagem é sua, mas é deles também. Então a família por lhe apoiar e poder sentir a ausência do chefe, 

muitas vezes no lar, sabendo que estava cumprindo a sua missão. Zeno Augusto Bastos Veloso, jurista, professor, 
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escritor, político. Minha relação com Zeno é bastante antiga – não ia dizer que era tão antiga, mas não tem jeito, 

Zeno – é lá do tempo do Suíço Brasileiro, quando eu me lembro ali da nossa saudosa professora diretora Anita 

Müller, o Plaza – e a senhora sabe, dona Lilian, que o Zeno era guerreiro, não é? Naquela altura, com certeza se já 

tivesse o MMA aqui instalado eu achava que ele ia ser um lutador, porque ele era… Miltinho lembra disso, não é? 

E o Zeno nós saíamos ali por Nazaré, da minha memória, eu não posso deixar de lembrar a Casa Aurora, o Nazaré 

com seus coretos, o padre Afonso, da Basílica, e nós íamos fazer cantos orfeônicos - você lembra na Basílica? - E o 

Zeno, sempre companheiro, o Cliper – eventualmente se tinha alguma escaramuça entre nós dois a mamãe dizia 

logo: “Não vai brigar com o Zeno que é filho da Lígia!” E é logicamente que ele podia passar de todos os limites, 

porque é filho da dona Lígia e como é que eu podia brigar com o Zeno? Nunca, jamais, não é? E depois o Zeno 

conclui o Suíço Brasileiro conosco, vai para Nova Friburgo estudar o secundário e eu sempre recebia notícias do 

Zeno, porque tive num primo dele um amigo irmão, que era o Gilberto Meira, um neurocirurgião que faleceu cedo, 

brilhante, e eu vivia sempre ali pela Benjamin, na casa do professor Clóvis, como também vivia na casa do 

professor Sílvio, porque além do Gilberto – essas peripécias da vida – também era amigo irmão o Arnaldo – colega 

de vocês advogado e que também prematuramente subiu. E o Gilberto sempre me dava as notícias do Zeno: “Ah, o 

Zeno está em Nova Friburgo, acho que ele não volta mais pra cá.” Acho que ele se encantava – viu, dona Lilian, 

não era por nada não, ele se encantava pelas montanhas lá de Nova Friburgo e pelo clima frio. - Depois o Zeno 

vem, passa brilhantemente no curso de direito, conclui em 69, para variar foi o orador da turma, concurso público 

aprovado com grau excelente, professor de direito, direito constitucional da UNAMA, deputado estadual por cinco 

legislaturas, autor do Antiprojeto da Constituição do Estado do Pará e Relator da Assembleia Estadual 

Constituinte. Eu tive convívio em um mandato que tive com Zeno na Assembleia Legislativa, e lá algumas vezes 

éramos do mesmo grupo, outras vezes não do mesmo grupo, mas sempre lhe reconheci e reconheço-lhe o mérito da 

inteligência, da capacidade da articulação. Na época em que foi Presidente da Constituição Estadual, logo depois 

que se promulgou eu fui o presidente da Lei Orgânica do município de Belém, que o Cipriano foi signatário 

conosco e quantas vezes eu ia lá ao cartório para receber alguns ensinamentos do Zeno à respeito daquilo que nós 

estávamos fazendo, que era a promulgação da Lei Orgânica de Belém. E às vezes eu achava que eles eram do 

mesmo partido, o Cipriano e o Zeno, e eu vejo que era a estratégia parecida, porque eu ia lá, ele me recebia com 

todo carinho, mas ele pedia que me servissem, Milton, um café e uma água. Agora, a água vinha quente e o café 

gelado, quer dizer, aquilo ali era… E o Presidente aqui quando eu vou conversar com ele, eles são do mesmo 

partido e eu vou lá com o Cipriano e serve o café, o café vem frio e a água vem quente, de maneira que era para 

interromper a nossa conversa. Mas o Zeno foi um brilhante Secretário de Assuntos Jurídicos do município, 

conferencista em todas as capitais do país praticamente, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 

cidadão honorário de vários municípios do Pará e cidadão do Estado do Amapá e do Estado de Alagoas. Professor 

visitante das Faculdades de Direito de Lisboa e Coimbra, onde já fez várias palestras, recebeu também tantas 

honrarias em todos os níveis: municipal, estadual, federal e das instituições militares também. E nesses embates 

que eventualmente tivemos, eu me orgulhava muito. Quando estava do lado dele era uma beleza fazer a defesa dos 

nossos pontos de vista, deputado Pio; quando estava dialogando em sentido contrário, mesmo assim eu me 

orgulhava muito de ter a consideração de ter como debatedor uma pessoa tão qualificada, tão inteligente provando 
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que a grande beleza do regime democrático é o debate das ideias que não precisa fugir do respeito, da consideração 

e, sobretudo, da fraternidade. E lá na Assembleia Legislativa, quando assumi, tive uma proposição ao Governo do 

Estado de que a Casa do Vice-Governador devesse ser integrada no hospital, naquela altura dos servidores, agora 

Ophir Loyola; e uma das primeiras vozes que vieram em socorro da minha ideia foi exatamente a voz do Zeno, e 

que, logicamente, somada a outras tantas como do Cipriano e do Luis Cunha, que era companheiro nosso naquela 

altura, nós temos hoje a alegria de ver que daquela semente, algum tempo depois, a casa do Vice Governador foi 

incorporada – como não poderia deixar de ser – ao patrimônio do hospital Ophir Loyola que luta tanto para ser um 

hospital de referência do câncer, a gente sabe quanto é o sofrimento dessa gente toda.  E tivemos lá na Assembleia 

também um dia que ficou marcado para nós, quando o doutor Zeno resolveu deixar de fumar. Você lembra, não é 

Cipriano, Luis? Eu estava sentado, ele estava na tribuna assim e estava do meu lado o colega Babá – o João Batista 

que era do PT, mas amigo nosso – aí o Zeno vai para lá e diz: “Eu fui a uma consulta médica e o médico me 

recomendou que eu não fumasse mais e agora eu vou deixar de fumar!” E aí pegou, viu, Caio – estou ali olhando 

para o Secretário de Segurança que era para dar um grampo nele – pegou o isqueiro e jogou. Aí o Babá pulou e 

disse: “Acho que ele quer nos acertar!” Eu disse: “Olha, graças a Deus ele é bom orador, mas é péssimo de 

pontaria, não é?” Aí o isqueiro caiu lá pelo chão, acabou o discurso do Zeno e nós fomos para a área do cafezinho. 

- Se lembra disso? - E tinha lá o nosso – não sei se era do tempo do Lauro lá – o nosso companheiro do Plenário 

que nos serviu o café, era o Feijão, aí o Zeno sai correndo, nós fomos atrás dele e tal festejar que havia abandonado 

o vício do cigarro e aí pede um cafezinho, aí vai de lado assim e diz: “Feijão, dá para tu me arrumar um 

cigarrinho?” Mas foi a última vez, pegou aquele cigarrinho e de lá para cá ele deixou de fumar. Então o Zeno é 

essa figura amiga, dona Lígia, dona Lilian, Gucci, Valdomiro, meu respeito, meu carinho, você merece essa 

homenagem do Tribunal que nós nos engrandecemos também em homenageá-lo, Zeno, nosso abraço. 

Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha, carreira profícua, brilhante, professora, formou-se 

normalista. Mariinha, minha mãe, era formada em normalista também, professora, carreira dentro do magistério 

sabe, e hoje eu vejo como favorece isso, Presidente do Tribunal de Justiça, conhece na pele as agruras, as injustiças 

de escola pública, família humilde, depois faz concurso para o Ministério Público, torna-se brilhante Promotora de 

Justiça. Em seguida vai e faz concurso para o judiciário tornando-se importante presença na sociedade paraense, 

formou-se em 63 como professora, gradua-se em direito em 69. - Foi da turma do Zeno, professora?- Professora eu 

acho também que é um título que enobrece muito. Foi Pretora em 71, 77 vai ao Ministério Público, 78 acesso à 

Magistratura por meio de concurso público, lotada lá no querido Marajó, Cachoeira do Arari, desembargadora em 

4/10/2000, promovida por merecimento, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, conhece Luis Cunha, André, 

Cipriano. Lei eleitoral como poucos, deve ter ordenado tantos pleitos por aí – acho que não teve nenhuma queixa 

de nós, não é? - Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e hoje é a Presidente, com todos os méritos, eleita em 

24/11/2010 para o biênio 2011/2012. Como vemos, carreira fulgurante, recebeu as mais altas condecorações em 

todos os níveis e poderes, inclusive das corporações militares, tendo sido também agraciada com inúmeras 

comendas, associações, entidades da iniciativa privada, e a sua participação em congressos, eventos nacionais é 

copiosa, inclusive eventos internacionais. Extremada a sua dedicação à magistratura, que é a única tarefa capaz de 

retirar um pouco da sua extraordinária atenção com a família, centrada na sua filha Maristela que nos dá a honra da 
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sua presença. Desembargadora Raimunda Noronha, com a minha admiração, tenho certeza de que está sob sua 

direção o judiciário cada vez mais atento aos direitos dos cidadãos e comprometido com os postulados do estado 

democrático de direito, e assim ensina José Saramago: “A justiça do direito está também nas mãos do judiciário, 

não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a da espada que corta mais 

para um lado do que para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira, cotidiana dos homens, uma 

justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo de ético. Uma justiça que chegasse a ser tão 

indispensável à felicidade do espírito, como indispensável da vida é o alimento do corpo.”. Esta Casa se honra em 

agraciar Vossa Excelência. Padre Bruno Sechi, presente de Deus com sua infinita generosidade, que foi ofertado 

pela Itália ao Brasil – especialmente ao Pará. Minha admiração é sem fim. Conheci o Padre Bruno quando os 

cabelos dele, como os meus, eram negros, e parecia um jovenzinho. Mas essas figuras, aparentemente frágeis na 

sua composição física, são gigantescas, assemelhada à Madre Teresa, assemelhada à irmã Dulce, ao Dom Elder 

Câmera e ao Betinho, que falei ainda há pouco. Nasceu em Santu Lussurgiu – é isso, Padre? Mais ou menos, não 

é? Sardenha, não é? Foi como eu tive dos seus dados. Cursa quatro anos de Filosofia em Roma, e cursa quatro anos 

de Teologia em São Paulo. Ordena-se em 29/06/1968. Sua vida é uma incessante atuação que tem como tema 40 

anos: “Paz para a Vida”. A sua missão é lutar pela defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, em 

situação de risco pessoal e de exclusão social, particularmente aquelas que se encontram em situação de trabalho 

na rua, trabalho doméstico, abuso, exploração sexual e tráfico, e as suas famílias na região Amazônica. O 

Secretário sabe disso. Ilustre Comandante da Polícia Militar – meus cumprimentos também, Excelência. O Jornal 

Liberal publica, em 03 de janeiro, “o Pará tem 66 propriedades com trabalho escravo”. E nesse trabalho escravo, 

desgraçadamente estão envolvidas as crianças e os adolescentes. Acho que somos o recordista no país. É preciso 

trabalho, denodo. Missão difícil, mas temos fé que haveremos de conquistar uma melhora significativa. Padre 

Bruno inscreve-se, sem dúvida, entre as personalidades beneméritas da humanidade. Sua luta está calcada na 

capacidade infinita de que “com amor perdoa, ajuda, constrói, ilumina”, impedido que milhares de jovens e adultos 

– no nosso Estado, especialmente – venham a sofrer com o pior de todos os males, que é o mal da desesperança. 

Aplica-se a Padre Bruno o que dizia Santo Agostinho na Cidade de Deus: “A verdadeira medida do amor é o amor 

não ter medida”. E hoje, quando nós vemos o narcotráfico investindo inclusive em instituições da mais alta 

respeitabilidade como a Polícia Militar, que está com o seu Comandante presente. Quando vemos o problema de 

São Paulo e Rio de Janeiro, imagine-se o poder do narcotráfico investindo sobre os desvalidos, sobre a pobreza, 

sobre a criança no dilaceramento da família, e submetendo às mais torpes crueldades. E aí, exatamente, que vem o 

extraordinário trabalho do Padre Bruno. Em 70, funda a República do Pequeno Vendedor – primeira experiência 

no Brasil de educação de rua, em Belém, no bairro da Sacramenta. 72: a campanha de Emaús, com a primeira 

grande coleta. Cada ano os temas abordam as diversas formas de abuso, discriminação e violências sofridas pelas 

crianças e pelos adolescentes. E tem a República de Emaús, como tema, “por uma solidariedade que transforme”. 

1980: nasce a Cidade de Emaús, no bairro do Bengui, com a criação de escola para 1.300 crianças. É um projeto 

político-pedagógico. Instala-se as experiências com saúde popular, a horta, produtos fitoterápicos, musicalização e 

esportes, e não se pode… É uma das coisas que tem que ser incluídas. O resgate da juventude através do esporte e 

da arte que poucos observam. E esse homem tem um trabalho meritório, extraordinário nesse sentido. Em 83, surge 
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o primeiro Centro de Defesa do Menor do Brasil – hoje, Cedeca-Emaús –, voltado à defesa jurídica e social de 

crianças e adolescente vítimas da violência. Em 85, participa do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua, tendo sido o primeiro coordenador nacional. Em 88, é o primeiro Encontro Nacional de Meninas de Rua em 

Brasília. Vejam a conquista, levando a outros Estados a mentalidade que é preciso integrar com solidariedade. É 

premiado… “Criança e Paz” pela UNICEF, recebe o prêmio. 89 a 90: apoia outros Estados no surgimento de 

Centros de Defesa da Criança e do Adolescente – Amapá, Rondônia, Amazonas, Acre –, e constitui, com o seu 

trabalho, a Associação Nacional de Centros da Criança e Adolescente. 90 a 91, coordena o Polo Belém de 

Formação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Pesquisa em 18 áreas, na Amazônia, de 

garimpo. Grandes projetos: “Colonização e Fronteiras”. Resultou em matérias nacionais sobre as meninas escravas 

que, desgraçadamente, vendem seus corpinhos nos garimpos. 90 a 98, realiza conferências, inclusive nos Estados 

Unidos; Washington, Nova Iorque, Cleveland, São Francisco e Carolina do Norte. Continua vinculado ao 

Movimento República de Emaús e passa a ser coordenador da Comissão Regional de Justiça e Paz da CNBB, 

regional Norte II. Junto à Arquidiocese de Belém, implanta a Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz. Foi pároco 

das Paróquias Santa Maria Goretti, no Guamá, e é pároco da Igreja de Santo Domingos Gusmão, na Terra Firme. O 

Papa Bento XVI, na última Missa do Natal, assim falou: “O Natal, hoje, se transformou em uma festa do comércio, 

cujas luzes brilhantes escondem o mistério da humildade de Deus. Devemos ser construtores da paz, pedindo e 

rezando pelos que passaram o Natal na pobreza, na dor, na condição de refugiado, para que apareça diante deles 

um raio de bondade de Deus”. Querido Padre Bruno, o senhor é um construtor da paz. É um raio de bondade para 

milhares de pessoas que estão em sofrimento. Quero, senhor Presidente, senhores Conselheiros, renovar meus 

agradecimentos pela oportunidade generosa, de altíssima generosidade, que me deram em falar, em nome desta 

Casa, a tão expressivas personalidades, ao auditório tão querido, tão seleto, tão simpático e amigo, neste dia, que, 

para mim, foi especial e ficará na minha lembrança permanentemente. É fácil constatar pelas ações e trabalhos 

desenvolvidos com sucesso por nossos homenageados que tudo foi feito em suas vidas com muito amor, pois só o 

amor edifica. A esse respeito, diz o Apóstolo Paulo, em um trecho de sua belíssima carta aos Coríntios: "Poderia 

ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que 

até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não nada seria." Observando esse 

ensinamento, quero, neste momento, reafirmar o compromisso de exercermos, com o amor que prega o grande 

Apóstolo, nossa missão neste Tribunal, para temos a certeza de fazer parte da construção da sociedade justa, 

fraterna e solidária que todos almejamos.  

 

 

Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. 

 
Belém, 11 de janeiro de 2012. 
 
 
Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 
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DOCUMENTO 02 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ZENO AUGUSTO BASTOS VELOSO NA SESSÃO 

SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA E DO DIPLOMA SERZEDELLO CORRÊA CLASSE “A”. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, não vai ser fácil falar – até porque tenho que ser breve – depois de 

um discurso tão bem feito, tão bem pensado – tirando a minha pessoa –, falando tão bem de todos os que 

aqui recebem, hoje, essa comenda. Senhor Presidente Cipriano Sabino, eu sempre estive do seu lado. Eu 

não me lembro de ter estado nenhuma vez sem estar do seu lado. Em uma certa reunião em que se ia 

resolver o destino da Mesa da Assembleia, o Cipriano estava muito nervoso, porque havia a notícia de 

que ele ia ser injustiçado. E ele, um pouco nervoso, falava, e eu cutucava. Ele falava, eu cutucava. Eu 

falava… Ele disse: “Mas por que está batendo na minha perna?” “Porque está certo. Tu vais ser da 

Mesa. Fica quieto, Cipriano!” É porque logo depois, a solução seria dada. Te lembra? E não deu outra, e 

foi um dos caminhos que ele teve. Grande figura! Idealista. Quase se elege Prefeito de Belém. Quase. 

Vocês lembram disso? Que diziam “não, o Cipriano não emplaca não”. Eu dizia: “Que tal, Cipriano? 

Dizem que tu não emplacas. Vamos ver, vamos esperar”. Quase.  Um menino, uma criança. Meu 

querido Cipriano, eu quero agradecer, na sua pessoa, a presença de autoridades aqui. Fica difícil destacar 

alguém. Eu olho para todos os lados e vejo só pessoas que eu amo, que eu quero tão bem. A nossa 

grande representante do MP junto ao Tribunal, doutora Loureiro. Eu tive algumas lutas na minha vida. 

Uma delas foi neste tema. Estou vendo aqui o pessoal da área de segurança. Eu sou PM. Eu sou 

delegado de polícia. Eu sou bombeiro. Eu sou até professor honorário de artes marciais da Polícia 

Militar, imaginem! Porque são fatos da minha vida. O bombeiro se tornou autônomo naquela 

constituinte, mas não queriam. Não queriam dar todas as prerrogativas que a própria Constituição 

Federal deu à PM. Não queriam. Estou falando de algumas pessoas, não muitas. Não queriam dar 

autonomia aos da segurança pública, delegados de polícia. Não queriam que o bombeiro fosse 

autônomo. E a nossa luta não era nem para fazer favor, era para reconhecer o que estava estabelecido já 

na Carta Federal. Agora eles queriam muito que acabasse. Eles, que eu digo, eu não vou citar. Eram 

pequenos grupos. Não, não tem que ter Ministério Público para o Tribunal... Isso deu um trabalho, 

doutora Loureiro. E há um herói nacional nisso tudo, que são os que lutaram para que o direito fosse 

reconhecido, porque vinha da Constituição. E lá tivemos o lobby favorável, esse lobby positivo, esse 

lobby inteligente, esse lobby honesto do Antonio, que depois passou a ser a maior autoridade nacional a 

respeito do tema. O seu colega, aqui do Tribunal. Hoje já é uma realidade. Já está resolvido. Mas uma 

coisa que estava correta, transparente, a luta foi tenebrosa, pode-se dizer, para que esse reconhecimento 

viesse, porque havia um forte interesse em que não fosse reconhecido. Doutor Trindade, eu quero 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 346 

cumprimentar o filho do Almerindo Augusto, meu irmão, meu mestre. Doutora Raimundinha, nossa 

Presidente. Humilde, estudiosa, lutando para alcançar vitórias. Naquele tempo, as coisas eram menos 

fáceis, eu diria. A nossa turma tinha mais de 100 pessoas, e só um carro. Só um sujeito tinha carro. Um 

carro velho, um jipe. Era o Carlos Ferro e Silva. Um jipinho, pelo qual, às vezes, ele dava umas caronas. 

Um só tinha automóvel. Como a vida mudou, não é? Hoje, você chega nas faculdades e não tem nem 

lugar para estacionar. Um só automóvel. Um só automóvel. Nenhum de nós tinha automóvel naquele 

tempo. Eu quero contar uma história do Pio X. Eu gosto muito de quem tem amigo verdadeiro. Eu não 

conhecia o Pio X, mas ele era candidato. Eu não costumava ir contar voto. Eu acreditava: “O que vem, 

tem que vir. Ia ficar naquela agonia…”. Uma vez, tinha um voto escrito Zen... Aí, houve uma discussão. 

O meu lado dizia “é Zeno”; e o outro dizia “é Zenaldo”. A discussão se estabeleceu. Eu achei 

interessante aquela discussão. Aliás, é um momento interessante esse tipo de disputa e de discussão 

eleitoral, de contagem de voto. E tinha um candidato Pio X. Importante candidato, mas eu não tinha 

ainda tido o prazer de ser amigo dele como sou hoje. E, de repente, um sujeito que está lá do lado – eu 

quero elogiar – não é o Pio X, é esse amigo. Porque quem é um amigo desse tem o dom da vida, tem o 

dom de Deus. Aí, o sujeito chegou e disse: “Eu quero reclamar desse voto”. “Por quê?” “Ele não é 

nulo!” “Como não é nulo? Está aqui, anulado.” “Não. Ele é do Pio X. Isso aí é o ‘X’ do Pio X! Isso não 

é nulo!” Rapaz… Você sabia dessa história, Pio X? Rapaz… Aí ficou a discussão: é nulo ou é o Pio X? 

É nulo ou é o Pio X? E o rapaz dizia: “Entre o nulo, que não é nada, e o Pio X, que vai ser deputado, que 

seja o Pio X!”. Quem é que vai reclamar de um argumento desses? Entre o nada e alguma coisa, a 

vontade, a intenção… Eu não sei o nome desse teu amigo. Eu não sei nem se tu sabes que isso 

aconteceu. Se bem que conversamos depois. Quer dizer, quem tem um amigo desses… Aquele homem 

estava certo, porque aquilo não era um “x”, anulando o voto. Aquilo era o “10” do Pio X, do candidato 

dele. Queremos nós, os agraciados, agradecer muito. Eu estou muito emocionado. Só não vou lá dar um 

beijo nas duas – na dona Lygia e na dona Mariinha – porque o meu irmão já beijou-as por mim. E na 

minha mulher, Lilian, que está aí, também colega da Raimundinha, nossa querida Presidente. Queria 

cumprimentar, então, agradecendo, em nome de todos, os Conselheiros aqui presentes. De Cipriano já 

falei; Luis Cunha, grande figura. Trabalhamos juntos. A esposa dele foi uma das melhores assessoras da 

Secretaria de Justiça, onde eu tive um dos mais queridos assessores. Quando eu tomei posse, me 

disseram que os estavam lá… E o primeiro a ficar foi o Fernando Guarás, que era amigo do Cipriano. 

Aí, encontrando o Cipriano… Cipriano, falaste… O Guarás estava e eu precisava te falar alguma coisa? 

Está maluco? Tem que continuar lá. É claro, já está lá. Eu não ia te falar uma coisa que óbvia. O Guarás 

é a pessoa da nossa confiança, de grande valor. E lá ficou, e foi um dos mais competentes, sérios 

assessores que aquela Secretaria teve. E a sua esposa esteve lá conosco também, doutor. Eu também 
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indiquei, quando o senhor chegou do interior, quem é que deveria cortar o seu cabelo. O senhor lembra 

disso? É o mesmo cabeleireiro do Lutfala Bittar. Veja como eu sou um sujeito que procuro... André, 

André… Obrigado, André. André é meu irmão. Ou meu sobrinho, porque eu sou irmão do Juvêncio – 

Juvêncio Dias. Uma figura. Pouca gente conhece. Então, tanto quanto ele, Fernando Pessoa, o Juvêncio 

é diferenciado. O Juvêncio é um ser humano extraordinário. Do Ivan eu não vou falar muito porque o 

Ivan, bem mais jovem, em outra época, disse: “Eu acredito muito na sua candidatura”. “Poxa, Ivan, 

obrigado. Vais votar em mim?” “Não, votar… Eu não vou nem discutir. Eu vou trabalhar. Eu vou te 

arranjar uns votos em Mosqueiro.” E lá eu tinha um cabo eleitoral, e esse cabo eleitoral me perguntava: 

“E quem é um tal de Ivan que está aqui, trabalhando pelo senhor?” “Também não sei muito.” “Não, é 

um advogado.” “E qual é a tua preocupação?” “Não, é que ele está trabalhando tanto que eu já estou 

com medo que ele tome a minha aspiração, que é ser Vereador aqui em Mosqueiro.” Eu disse: “Não, 

fica tranquilo. O papo dele é outro”. Foi lá e me apoiou. De graça, porque toda despesa ele assumiu. 

Sempre tem uma despesinha em campanha. Vocês sabem, não é? Às vezes não é tão pequena. Mas ele, 

pá, bancou. E o Nelson fez um dos mais belos discursos que eu já escutei. Temos muito que agradecer a 

ele. E ele agoniado por causa do tempo. A questão era extensa, mas ele teve que sintetizar e conseguiu. 

Com arte, com engenho. Eu estive sempre ao lado dele. Essa história que ele falou da vice… Menos em 

uma vez, que foi a questão do recesso – e eu vou contar isso. Uma vez, eu estava em uma recepção na 

casa do Vice-Governador, que era a tal casa que ele se referiu. E da janela da casa, havia os pavilhões do 

Hospital. E às vezes, havia festas na casa do Vice-Governador. Recepções para autoridades e tal. Jantar, 

almoço. E o pessoal, defronte, olhando. Como quando eu fui Secretário da Assembleia, eu acabei com o 

lanche. Me assustou aquele lanche. Havia um lanche – não é do tempo de vocês, dos que estão aqui. 

Quase todo mundo que está aqui, dos Conselheiros, honrou a Assembleia Legislativa, sendo membro da 

Assembleia. Mas são todos jovens. Acho que ninguém lembra do lanche aqui, porque não havia no 

tempo deles. Quando chegava uma certa hora, por incrível que pareça isso, a sessão era suspensa e era 

servido um lanche nas bancadas... Vocês nunca ouviram falar isso? Interessante. Lembrem… Imaginem 

o que acontecia. Aí vinha um sanduíche e um guaraná, e a gente ficava lá comendo aquele lanche. E o 

povo, esfomeado, olhando aquilo. E dizia, geralmente depois: “Deputado, o senhor já comeu. Agora me 

arranja uma ponta, porque eu estou com fome.” Aí eu suspendi o lanche. Não suspendi totalmente. Eu 

botei o lanche, assim, para o lado. Quem quiser, que vá lá comer fora das vistas dessa população. Não 

tinha sentido aquele lanche ser servido à mesa. Eu lembro de um detalhe… Eu não posso falar muito, 

mas são histórias... Vieram servir um copo para o Fernando Bahia. Aí, ele se virou e disse: “Zeno, trate 

bem quem está embaixo, não quem está em cima. Quem está em cima, respeite, acate. Mas seja amável 

com quem está embaixo”. “Por que você está dizendo isso agora, Bahia?” Na hora que eu saí, estava 
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servindo o refresco, o guaraná. “Porque o meu copo é de pé, e o teu não é.” Era um copo como esse o do 

Bahia. Aqui um pouquinho mais fino. O nosso não. Era um copo normal. Eu perguntei “qual é a 

diferença? Por que estás chamando a atenção”? “Porque a minha mão, Zeno, não pega no outro copo” – 

ele tinha um defeito na mão, por uma doença. “Então, o funcionário já traz o meu copo para eu puder 

pegar e beber o meu guaraná.” Lauro, isto é do teu tempo. Inclusive o lanche e a história do Bahia. Aí, o 

funcionário levava um copo especial para o Bahia, para o Bahia não ter a dificuldade em tomar o 

guaraná dele. Queremos, então, lembrar esses fatos que marcaram as nossas vidas. Aqui, há dois 

funcionários lá da Assembleia: o Gambôa e a doutora Marta. O Gambôa foi o assessor direto na 

Assembleia Constituinte. Ele tem a memória da Constituinte. Ele estava aqui quando eu cheguei. Aliás, 

eu quero testemunhar que ele é um homem de bem, e conhece a história da Constituinte do Pará. Foi 

quando começou o computador. Não tinha computador. E o computador marcava; no dia seguinte é que 

saiam as coisas, mas já tudo organizado daquela forma na Assembleia. E houve momentos muito 

interessantes. A discussão sobre a Polícia Militar, sobre os delegados. Eu não quero nessa hora, que eu 

tenho que ser mesmo breve e já estou passando do limite, trazer problemas. Esse momento é de 

agradecimento. Mas nós não devemos mais conviver com a injustiça que ainda alcança os delegados de 

Polícia, que estudaram nas mesmas faculdades dos outros profissionais, que aprenderam as mesmas 

matérias, que tiveram os mesmos professores, cujos programas de concursos eram semelhantes aos dos 

demais. Os mesmos direitos são requeridos, e eles são aprovados, mas ganham muito menos que os 

outros. Só porque fizeram um concurso em um lugar e os outros fizeram em outro lugar. Quase só por 

causa disso. Parece que já chegou a hora de se melhorar a situação dos delegados concursados de Polícia 

– no Brasil e no nosso Estado. Eu li um livro, “Uma casa chamada 14”, da Maria Cecília, irmã do 

Desembargador Ricardo Borges, e ela fala dessa Casa dela, na 14, Mariinha Chaves. E eu lembrei da 

nossa, dona Lígia, lá na Serzedello, em que você reinava. O nosso pai, o Zeno, ainda era vivo. 

Engenheiro. Morreu cedo. Morreu praticamente com a idade de Cristo. E todos nós temos a nossa casa 

aqui em Belém. Na Belém de outrora, na Belém do passado. Lutfala, tanto como engenheiro e 

construtor, sabe do que eu estou falando. Isso está desaparecendo, isso está acabando. Uma casa na 14, 

como a escritora chamou o livro, e a nossa, que eu lembrei na hora, lendo, era a nossa casa na 

Serzedello. Isso é uma lembrança para ti, não é, Milton? A casa da Serzedello. Uma vez eu fui te buscar, 

tu desceste a escada do lado esquerdo, de quem vai. Você, Nelson Chaves, “é eternamente responsável 

por tudo aquilo que cativa”, já que você citou o Saint-Exupéry... “E o essencial é invisível aos olhos. Só 

se vê bem quando se enxerga com o coração” Antoine de Saint-Exupéry. E eu estive ao lado do nosso 

então deputado nessa luta de dar outro destino à casa do Vice-Governador, para que se agregasse ao 

hospital, que tem tudo para ser um hospital de referência nesse país. Não estive ao lado dele no 
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momento. Creio que só foi o único momento. Quando eu fui fumar, na história que ele está contando, eu 

fui atrás do isqueiro. O isqueiro que eu tinha jogado. “Eu não fumo mais!” Eu queria dar um exemplo 

muito expansivo. E ele escondeu o isqueiro. Aí, eu pedi um cigarro para o Feijão: “Feijão, eu não estou 

mais aguentando esse café e tal. Cadê o isqueiro?” O isqueiro desapareceu. E ele dizia: “Só devolvo na 

hora que ele voltar a fumar, porque ele vai voltar a fumar. Eu acho que ele vai voltar a fumar”. Aliás, eu 

voltei, lamentavelmente. Daquele tempo, hoje não fumo mais, mas também não tenho nada contra quem 

fuma e tal, embora fique um cheiro bem ruim na roupa, mas tudo bem. E em que momento não estive ao 

lado dele? Que eu me lembre, só nesse, porque quando foi também indicado para cá, eu logo procurei, se 

não liderar, mas acompanhar e lutar e tudo… Fazer além das minhas forças para que um nome tão 

honrado, jovem, sério, bonito, simpático, agradável viesse para a Assembleia Legislativa. Aliás, da 

Assembleia Legislativa para cá. Obrigado, doutor Luis Cunha. O senhor mostra bem que é um professor 

vindo de Augusto Corrêa. Belém é uma cidade linda e simpática. Eu perguntei para o Luis Cunha: “Luis 

Cunha, tu fizeste campanha aqui?” “Eu não. Não tive tempo. Eu tive que me virar lá, em Bragança, lá 

pela minha área, 24 horas por dia”. Mas ele teve, na primeira eleição – conheço a tua vida, hein? – mais 

de mil votos em Belém. Tu te lembras disso, Luis Cunha? Eu disse: “Luis Cunha, como é que tu 

consegues ter mais de mil votos em Belém? Eu tive pouco mais que isso” – e com toda a campanha 

centrada. “Ah, é o pessoal de Augusto Corrêa que mora aqui. Tu achas que eles iam votar em ti? 

Votaram em mim.” Eu digo “está certo”. Mas quando eu não estive ao lado do Nelson, ele, com essas 

ideias sempre mais avançadas do que a média, do que o seu próprio tempo – e no bom sentido do avanço 

–, ele queira alterar o período de funcionamento da Assembleia Legislativa. Acho que foi isso, não foi, 

Nelson? E, nesse momento, eu não fiquei com ele, embora eu hoje reconheça que ele podia ter mais 

razão do que eu. E eu não fiquei por um tecnicismo. Eu entendia que nós estávamos presos, quem sabe, 

às regras da Constituição Federal a respeito do funcionamento do Congresso Nacional, que imitamos 

aqui. Fica essa dúvida até hoje, se podia ou se não podia. Moralmente falando ou, talvez, em um sentido 

mais abrangente, ele tinha razão e eu não. E depois, eu vi também que alterações – depois, já em um 

outro momento –, no período de funcionamento de algumas Assembleias do Brasil. Verifiquei, por 

exemplo – se não me engano –, a de São Paulo já começa 15 dias depois da nossa, que é obrigada a 

fazer, no período de eleição da Mesa, uma eleição um pouco fora de propósito, que faz a eleição, depois 

é que começa o período legislativo. E lá em São Paulo, já faz a eleição começando o período, mas pelo 

menos era assim no passado. Foi o momento em que não estivemos do mesmo lado. Sempre estivemos 

juntos como amigos, como os estudantes lá, desde o Suíço-Brasileiro – não vamos falar dessa época não, 

Excelência. Nós, os agraciados, estamos muito agradecidos. O nosso amigo lá, representando o pai, 

funcionário, servidor público sério, produtivo, exemplar. A AVAO é um exemplo nesse país, nesse 
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Estado. Ela tem um neto que vai se formar mês que vem, se não me engano. Sobrinho da Silvinha, da 

Silvia. Uma das minhas maiores tristezas foi não ter podido, em um dia 02 de agosto – acho que esse é o 

tempo –, há muitos anos atrás, ido a uma festa de 15 anos para o qual eu fui convidado. Gostaste dessa? 

Eu não fui. Não estava em Belém. Eram os seus 15 anos. E o neto dela – que vai se formar, não é isso? – 

se chama Aluisio Chaves, também neto do homem que marcou a vida pública no Estado do Pará pela 

seriedade, inventividade, grandeza, seriedade, honestidade, sapiência. Mestre Aluisio. Eu anotei algumas 

coisas, mas eu tenho que ir terminando. Lutfala é essa figura aí. Ele me convidou um dia, eu fui lá na 

casa dele. Me convida mais, Lutfala. Acabaram aquelas reuniões? Aí eu fui. Estava lá o Cônsul do 

Chile. Aliás, o Embaixador do Chile – tu te lembras, Lut? “Oh, Embaixador. Grande prazer em conhecê-

lo. Embaixador, anote o dia de hoje.” “Por que, senhor? Por quê?” “O dia de hoje marca a diferença das 

relações entre o Brasil e o Chile.” “É mesmo?” “É. Porque hoje, a partir de hoje, vocês têm um grande 

Cônsul do Chile no Pará e na Amazônia.” O Embaixador já tinha tomado um bom vinho chileno. Vocês 

acham que o Lutfala ia servir outro vinho que não o chileno para o Embaixador do Chile? Vinho 

chileno. Ora, Lutfala. Lutfala… Jornalista, cunhado de um dos maiores juristas do Brasil e meu amigo, 

Salomão de Araújo Cateb. Araújo, se não me engano, que acaba de lançar um livro de Direito 

Constitucional sendo ele professor de Direito Civil. E eu apresentei o primeiro livro de Salomão, de 

Direito das Sucessões, em Minas Gerais. E o Miro, meu cunhado, e a Guti lá, minha irmã, estão aí, ao 

lado de minha mulher, Lilian. O Miro ajudou a que se publicasse um livro – já que falei em livro – sobre 

o Gandhi. Continua sendo vendido, e a renda reverte para as obras assistenciais e sociais do Padre 

Bruno. Não custa nada, quem puder comprar esse livro. Mas no dia do lançamento, o Miro não estava e 

eu fui convidado para ir participar desse lançamento. E eu comecei falando “Padre Bruno, o Gandhi, 

padre Bruno, és tu”. 

Eu penso que me aplaudiram porque também eu falei uma coisa importante, e porque já 

é hora de eu acabar. Muito obrigado. 

Belém, 11 de janeiro de 2012. 

 
 

Zeno Augusto Bastos Veloso 
 


