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ATA Nº 5.317 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezesseis (16) do mês de junho do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira; os 

Excelentíssimos Senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha; e ainda a 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão 

ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente a digna representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias por motivo de força maior. Disponibilizadas, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias nove (09) e onze (11) de junho, na 

forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seus textos à deliberação do Plenário: 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo a ata do dia 09 e em relação à do dia 11, declaro-me impedida. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo a ata do dia 09 

e fico impedido na forma regimental para aprovação na ata do dia 11. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo a ata do dia 11. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-as. Dando prosseguimento à sessão, inexistindo expediente a ser lido, para que pudesse 

relatar seu processo incluído na pauta de julgamentos, o senhor presidente passou a condução 
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dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira que, 

incontinenti, determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade 

em que anunciou o Processo nº 2010/50473-2, que cuida da prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, de procedência do Conselho Escolar da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Barbosa de Assunção, responsável Maria Lúcia 

Nunes da Silva, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

regularidade das contas, com aplicação da multa regimental à senhora Iracy de Almeida Gallo 

Ritzmann e determinação à SEDUC e ainda as contas do Exercício da SEDUC do ano de 2009 

deverão receber a informação do fato aqui constatado, para a devida apreciação no processo de 

contas anuais ordinárias. A presidência tornou público que tanto a responsável pelas contas, 

quanto a concedente dos recursos, embora regularmente notificadas, não estiveram presentes e 

nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 

contas regulares, com determinação ao órgão estadual; e aplicar à senhora Maria do Socorro 

Costa Coelho, ex-secretária da SEDUC a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e 

seis reais), pelo não encaminhamento de documento obrigatório. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. A partir deste momento, Sua Excelência, 

a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência ao titular, ocasião em 

que, ao apreciar o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira no que concerne à inversão da pauta supra, visando a primazia dos processos sob esta 

relatoria, procedeu ao imediato deferimento. Prosseguindo-se, então, foi o Processo nº 

2010/51244-6, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, de procedência da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, responsável 

Jardel Vasconcelos Carmo, Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela regularidade das contas com ressalva, com determinação a SEEL, e aplicação das 
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multas regimentais ao responsável e à autoridade da concedente à época. A presidência 

informou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria ficou sob a luz das discussões. 

Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva, e, aplicar ao senhor Leandro Schilipake a multa no valor de R$766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais), pela ausência do laudo conclusivo. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo 

nº 2010/51550-2, que trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, de procedência da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, responsável 

Rosibergue Torres Campos, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, sem devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais cabíveis ao responsável. A presidência tornou público que o responsável 

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

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares com 

ressalva. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a 

presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. 

Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2012/52183-4, que alberga a tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Colares, responsável Ivanito Monteiro Gonçalves, 

Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que 

solicitou a retirada deste processo da pauta, para que haja a reiteração na notificação ao 

responsável supracitado. Atendida a solicitação, foi dada continuidade à sessão, oportunidade 

em que foi anunciado o Processo nº 2013/51526-9, que trata da tomada de contas instaurada na 

Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigenações Brasileiras, responsável Emílio Bernardo 

Sales Ramos, Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita, Relator Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira que, ao reiterar novo pedido para a retirada deste processo da pauta de julgamentos, foi 

de pronto atendido. Dando continuidade, o senhor secretário procedeu ao anúncio do Processo 
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nº 2014/50754-0, que cuida da tomada de contas Especial instaurada na Prefeitura Municipal de 

Belterra, responsável Roselito Soares da Silva, Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, 

Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável, e, ainda, aplicar 

multa regimental à atual Prefeita Senhora Eliene Nunes de Oliveira. A presidência tornou 

oficial que tanto o responsável pelas contas, quanto à atual gestora, embora regularmente 

notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria 

ficou sob a luz da discussão. Ninguém assim se manifestando, Sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Roselito Soares da Silva em débito para 

com o erário estadual na importância de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), aplicando-

lhe as multas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$766,00 

(setecentos e sessenta e seis reais), pelo não encaminhamento das contas, importando na tomada 

destas. À senhora Eliene Nunes de Oliveira, fica aplicado multa de R$ 766,00 (setecentos e 

sessenta e seis reais) pela sonegação de documentos imprescindíveis ao controle externo. 

Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência 

proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Neste 

momento, Sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira se ausentou do plenário. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2009/53781-4, que cuida da prestação de contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, de procedência do 

Conselho Escolar da Escola Estadual Dom Mário de Miranda Vilas Boas, responsável Gabriel 

Ferreira Gaby, Subprocurador Felipe Rosa Cruz, Relatora Auditora Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das 

contas e determinação à SEDUC. A presidência informou que o responsável pelas contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente permita-me uma breve manifestação. Nós 

estivemos na semana passada no Município de Santarém, uma das maiores cidades do Estado 
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do Pará e das mais importantes também, e lá a Secretaria de Educação, o Tribunal de Contas 

dos Municípios e o Tribunal de Contas do Pará, conversando com os conselhos escolares, 

inclusive nós tivemos a participação do nosso Servidor Rafael Laredo, fazendo uma palestra 

sobre esta situação dos convênios e da responsabilidade sobre os conselhos escolares perante, 

não só o seu cumprimento do dever legal, mas, perante a sociedade. A importância que tem os 

conselhos escolares para a vida da escola, para a vida dos alunos, enfim, para toda a história 

da educação. Eu quero destacar esse momento importante que tivemos lá. Foram dois dias e 

meio de conversa, onde o TCM e o TCE, e várias outras entidades importantes que participam 

na organização do estado estiveram presentes. Muito importante o evento. E aí conversamos 

sobre essa questão da administração efetivamente dos recursos que são destinados para os 

conselhos escolares.  Ninguém mais se manifestando neste sentido, Sua Excelência proferiu 

Proposta de Decisão no sentido de julgar as contas regulares com ressalva, aplicando a multa 

de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) à senhora Maria do Socorro da Costa Coelho 

pela não emissão do laudo conclusivo, com determinações à SEDUC para que se abstenha a 

celebrar convênios com conselhos escolares cujo fim seja aquisição de bens ou serviços para as 

escolas públicas. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em 

que a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da 

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 

2010/51024-7, Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas 

pelo Estado, de procedência do Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Maria Uchoa Martins, responsável Elza Naomi Sato Mendonça, Procuradora Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, Relator Auditor Julival Silva Rocha. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades regimentais que o caso enseja. Estando em plenário, fez uso da 

palavra o senhor Luiz Carlos Barbosa Cavalcante, conforme apregoa o direito constitucional à 

ampla defesa: Bom dia Senhor Presidente! Bom dia conselheiros! Eu gostaria de fazer uma 

defesa, apesar de entender como é que funciona o raciocínio dos conselheiros. Mas é apenas 
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para fazer um contraponto e levantar alguns problemas que acontecem na secretaria. É 

verdade que eu fui secretario apenas por 5 meses, então entendo das dificuldades que eu 

encontrei, e como solucionar questões da secretaria que aparentemente não se resolvem. 

Recentemente, a partir da análise da minha prestação de contas, tenho vivido assim, uma 

experiência muito interessante, que gostaria pelo menos por um minuto, relatar aos 

conselheiros, para eles saberem como é que funciona a secretaria e o quão é difícil um ex-

secretário obter documentos na SEDUC. Na primeira avaliação que fizeram das minhas 

contas, que eu tive acesso, estava sendo sugerido que eu devolvesse 4 milhões de reais ao 

erário. Imagine só, teria que ressuscitar pelo menos 4 milhões de vezes na condição de 

professor da rede estadual de ensino para poder pagar este valor. Mas o pior não é nada, é que 

uma série de situações que foram levantadas no meu processo que tem muito a ver com essa 

questão que está sendo julgada neste momento, mostravam coisas que me eram cobrados. Me 

cobravam switches, dizendo que a SEDUC mandou informar que não encontrou nenhum tipo 

de equipamento na secretaria, e eu sou funcionário de carreira, inclusive com passagem pela 

própria sede da secretaria. E mandei um documento pedindo inclusive prorrogação de prazo 

pata a minha defesa, onde mostram que esses equipamentos todos estão na Secretaria de 

Estado da Educação, a 20 metros do setor que mandou afirmar as pessoas que são os técnicos 

do tribunal que não encontrou nada. A 20 metros. Foi registrado em fotografia, e hoje que eu 

conheço o trâmite daquela secretaria, eu consegui fazer com que o setor que demandou a 

aquisição dos equipamentos, que pelo raciocínio dos técnicos, está totalmente regular a 

contração. O que não se comprovou foi a distribuição. Eles têm condições de provar, tem 

inclusive condições matérias, e me entregaram uma série de documentos que provam que esses 

equipamentos foram adquiridos e distribuídos. Mas oficialmente a informação que a secretaria 

enviou para cá, para o tribunal, foi que eu não consegui provar onde estavam esses materiais. 

Mas o pior não é isso. Existem questões absurdas. Houve um questionamento sobre um 

realinhamento sobre o preço do açúcar, onde se deu um prazo de dois dias para que a SEDUC 

respondesse o questionamento dos técnicos. Está lá, nos documentos que Vossas Excelências 

naturalmente terão acesso, a posição dos técnicos. A SEDUC não respondeu em dois dias a 

esta informação, o que me levaria a uma condição de ter que devolver mais dinheiro para o 

erário. Eu fui à secretaria, e nos mesmos dois dias consegui 1200 notas que comprovam a 
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entrega do açúcar. Teria que devolver quase 2 milhões de reais por processos não 

encontrados, se o processo não é encontrado qual é o raciocínio dos técnicos? Eu teria que 

devolver o dinheiro. Eu sou uma das pessoas que tem uma história na secretaria. Fui eu quem 

ajudou a criar o SIG, que é o Sistema de Integração de Todas as Informações da SEDUC. 

Como eu conheço os caminhos, eu consegui os trâmites dos processos pelo SIG, que é uma 

questão institucionalizada e oficial da SEDUC. Mas esta mesma secretaria informou ao 

tribunal que não achou os documentos. E eu fui à sede pela relação que tenho histórica com 

muitos dos funcionários da sede. Dos 5 documentos que dizem que não acharam, nós já 

achamos quatro desses documentos. O que está havendo na secretaria? É problema técnico? 

Ou é má fé? Ou questão política que está se colocando acima daquilo que é a característica 

que eu fui o secretário que pratiquei isso. Você ser, acima de tudo de ter uma visão 

institucional do que é o bem publico e como você deve tratar as questões. Muitos dos 

secretários passam dificuldade na secretaria, muitos deles, com raras exceções. Por exemplo, 

eu tive um problema com cadeira, porque as cadeiras foram todas entregues, mas se disse que 

não achou as cadeiras, está se achando tudo agora. Mas o secretário Nilson Pinto foi elogiado 

por esse tribunal, por mandar um relatório devidamente confeccionado, é lógico, ele está no 

poder, se ele não estivesse, ele não passaria a situação que eu passo na secretaria. O que é que 

eu tenho a dizer a vocês? Que eu pedi essa informação à secretaria, eu entendo que a 

secretaria deveria ter me dado essas informações. Eu sei fazer um relatório técnico, eu 

pessoalmente sei fazer um relatório técnico por que tenho uma carreira na secretaria. Faria 

até 5 relatórios por dia, por que isso é uma rotina na SEDUC, mas infelizmente, toda vez que 

chega uma prestação de contas, os secretários são responsabilizados e continuarão a ser 

responsabilizados. Mas qual é o problema que está em tela Senhores Conselheiros? É a 

desorganização da Secretaria do Estado de Educação, a desorganização que eu tentei 

enfrentar, mas, não foi possível resolver. É a desorganização que os atuais gestores 

encontraram, não conseguirão resolver e cria-se uma relação simples, a gente que tem 

condições financeiras de pagar multa, porque R$ 700,00 é trocado. Mas há pessoas que tem 

outra história de vida que isso pesa no orçamento. Eu não estou aqui pedindo nenhum favor 

para tirarem multa da minha pessoa, eu tenho condições de pagar. Mesmo como professor, 

trabalhador, eu tenho condições de pagar multa, e tenho pago. Todas as multas que a mim 
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foram atribuídas eu paguei dentro do prazo regimental. Eu só quero mostrar que é cômodo a 

gente raciocinar, será que todo secretario quer ter aplicado multa? É uma condição. E quero 

dizer para vocês todos, absolutamente todos os secretários que passaram naquela secretaria, 

haverão de pagar multas. Porque a desorganização que eu encontrei procurando esses 

documentos, é terrível. Documentos guardados sobre a mesa dos funcionários, lá você 

encontra sob, ou sobre, você encontra documentos. Porque é uma desorganização total, 

ninguém sabe onde estão aos documentos, o sistema indica que está na caixa tal, ninguém 

consegue localizar. E eu gostaria apenas de sensibilizar vocês. Não estou pedindo para retirar 

a multa não, apenas sensibilizar vocês sobre a situação que está se passando na secretaria. 

Sobre a questão anterior dos conselhos escolares, acho até que é um raciocínio absolutamente 

errado. A SEDUC é uma secretaria que quem for para lá vai se enterrar politicamente, e vai se 

enterrar e vai ficar com divida para pagar o resto da vida toda, por que é uma secretaria que 

efetivamente não funciona. Não consegue funcionar, não consegue ter a rapidez que precisa 

ter. Então eu julgo que a questão, por exemplo, da minha antecessora que foi discutida sobre 

encaminhamento do dinheiro para comprar as camisas, para mim foi de forma correta, eu 

tenho uma visão diferente. O dinheiro teria que ser descentralizado, a corrupção é menor.  

Forma de controle tem como fazer, da mesma forma que se examina as contas aqui dos 

conselhos, se examinaria também as contas do repasse de dinheiro financeiro para fazer as 

coisas que a escola precisa fazer: pequenas obras. Aquisições de coisas que são essenciais 

para que a escola funcione, é isso que a gente precisa ficar atento, porque senão a gente tem 

uma versão que aquela centralização que existe tudo na secretaria só contribui para a 

corrupção, só contribui pela letargia, e nós sabemos disso. Vossas Excelências sabem disso, 

que examinam as contas aqui nesse tribunal. Então eu acho errado você cercear o direito dos 

conselhos terem acesso ao recurso financeiro. Digo mais, pelo que entendo do funcionamento 

do conselho, porque estou lá nas escolas públicas, continuo. Fui secretário e voltei a trabalhar 

nas escolas, minha carreira continua lá efetivamente. É feita a consulta de três propostas, eu 

pergunto: isso não é um tipo de licitação? Não é um tipo de transparência e você ser obrigado 

a apresentar em tudo que adquire você tem que ter 3 propostas. O que eu quero lhe falar 

Senhor Presidente, é que o recurso deveria sim ir para os conselhos, porque lá se tem rapidez, 

e as escolas não estariam tão abandonadas como estão hoje. E esta é uma prática que Vossa 
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Excelência devia conhecer, que é uma prática inclusive do repasse do Fundo Rotativo que vão 

para as escolas para custear pequenas despesas, mas, dinheiro que vem do Mais Educação, 

programa federal, que aplicam mais de 100 mil reais e são gerenciados pela escola. Nos 

Estados Unidos, o recurso é todo repassado para a escola, é a escola que contrata 

funcionários, é ela que faz a gestão das coisas. E nós temos uma visão, infelizmente, 

extremamente centralizadora dos recursos. Você coloca o aporte todo em uma secretaria, 

infelizmente isso acontece com o transporte escolar, acontece com a aquisição de material, da 

merenda escolar, e é por isso que a merenda escolar é de péssima qualidade que é dada aos 

alunos, ou não chegam às escolas. Então eu quero só fazer essa reflexão para Vossa 

Excelência, no sentido de termos uma abertura a mais, no sentido de entender a necessidade 

desses repasses chegarem às escolas. Foi isso que nós fizemos com a aquisição do material das 

blusas que os alunos compraram, criança que fazia sabe o quê, Excelência? A mãe botava de 

manhã e outro à tarde, eu conheço a realidade, por que os alunos só tinham uma blusa para ir, 

que eram 15 reais que tinha que comprar uma blusa. Então repassar o dinheiro para escola foi 

incorreto, houve equivoco? Todo mundo sabe que houve equivoco aqui e acompanhou isso 

pelos noticiários. Mas não foi no montante destinado aos conselhos escolares, que têm que 

prestar conta, que tem forma de controle para agilizar isso. São essas as reflexões que eu 

gostaria de trazer e dizer que eu pagarei sim a multa. Infelizmente pagarei, porque entendo que 

quem deveria ter me dado acesso ao material era a secretaria. Em momento nenhum ela 

atendeu meu pedido. Aliás, Excelência, durante todo esse período que eu tenho procurado o 

documento, essa secretaria só se me atendeu uma. Uma solicitação que eu fiz. E eu anexei ao 

documento, respostas oficiais eu nunca tive. Não reclamo isso por que entendo que essas coisas 

são da vida e a gente tem que ter uma posição firme em relação à vida, não se pode deixar 

sucumbir aos fatos. Muito Obrigado e um bom trabalho. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor 

presidente. Eminentes Conselheiros. Digníssima representante do Ministério Público. É 

rotineiro nós estarmos analisando, julgando os processos. E aí vêm as reclamações. As pessoas 

têm a oportunidade de gerir, de administrar, de fazer as mudanças que precisam ser feitas na 

hora que estão lá. Depois que tem o problema, aí que vêm as reclamações. Isso acontece com 

prefeitos, secretários, é rotineiro a gente ouvir aqui essas colocações, no momento que se tem a 
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oportunidade de se fazer algum tipo de trabalho efetivo no sentido de melhorar. Efetivamente 

não acontece. Os indicadores mostram isso, não só no Pará, mas como no Brasil inteiro. Por 

exemplo, nós temos uma lei estadual, se não estou enganado de 1990, ou 1994, por aí. Eu 

posso pegar a lei e trazer, que proíbe a cobrança de qualquer tipo de uniforme para os alunos. 

Inclusive a lei diz o seguinte: se o aluno não tiver condições, ele vai com a roupa do corpo, 

com a roupa que ele tiver, sandália, descalço, qualquer roupa. O importante é manter o aluno 

dentro da escola. E se isso for uma exigência do estado, isso diz a lei, o estado dará uniforme 

para o aluno, completo, sem cobrar absolutamente nada. E eu pergunto, a todos os secretários 

de educação da história deste estado, onde está o cumprimento desta lei? Esta pergunta fica. 

Eu vou cobrar do Secretário de Educação atual, vou encaminhar um ofício mandando a cópia 

da lei, e que ele faça cumprir. Aí vêm depois esses problemas e questões de uniforme, não sei o 

que. Existe uma lei aprovada pela assembleia legislativa, se não estou enganado, Conselheira 

Lourdes, Vossa Excelência, Nelson, André, votaram e aprovaram esta lei. Dando ao aluno o 

uniforme. O Estado não deu o uniforme? Então não pode cobrar o uniforme do aluno, ele entra 

como puder. Vai fazer prova, vai frequentar a sala de aula: “Mais tem que ter o uniforme.”, 

então o estado dá o uniforme. A lei é clara, não tem duvida nenhuma de interpretação, de 

nada. Então eu fico aqui também fazendo este registro desta preocupação que nós temos. 

Muitas vezes, nós temos a oportunidade de dar um passo e não se dá, e depois apresenta-se 

aqui inúmeras justificativas e explicações. Eu quero reiterar mais uma vez, eu vou encaminhar 

aos conselheiros, todos tem conhecimento, mas, de qualquer maneira só para relembrar. Exigir 

do estado o cumprimento dessa lei, que tem que dar uniforme para todos os alunos 

gratuitamente, sem cobrar absolutamente nada. Aí pode dizer: “Mas o estado está sem recurso, 

o estado está sem dinheiro.”, então não pode cobrar o uniforme do aluno, absolutamente. 

Existe uma intenção de todos os gestores no Brasil, dos conselheiros, dos deputados, de toda a 

sociedade, de fortalecer a educação no país, de incentivar, apoiar. E na hora que a gente vai 

botar o aluno dentro da escola, vamos cobrar e barrar o aluno por causa de uma camisa? Às 

vezes por causa de uma sandália. Quer dizer, nós temos que facilitar, trazer o aluno para 

dentro da escola, com uma merenda escolar digna, ou transporte digno, e se tiver o uniforme, 

que o estado dê o uniforme, tudo bem, e não tiver, o convívio, a reunião dentro da escola, a 

integração dos professores, dos conselhos escolares, dos alunos, dos dirigentes, enfim, dos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 983

governantes, é muito importante. Às vezes considerada pequena, mas acaba causando 

transtorno, constrangimento. Quantas vezes na assembleia legislativa, Conselheiro Luís 

Cunha, Vossa Excelência foi procurado por mãe, pai de aluno para pedir ajuda por que o filho 

estava sendo barrado na escola por falta de uniforme? Daí que surgiu naquele momento essa 

ideia: “Nós temos que mudar isso, se a gente não pode estar na Secretaria da Educação, então 

vamos fazer o nosso papel de legislador e fazer com que facilite pelo menos a vida das pessoas 

que precisam desse serviço.". Aparte da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano eu agradeço o aparte concedido por Vossa Excelência. 

Eu acredito que o nosso entendimento aqui nesse momento, a questão do conselho escolar. Eu 

acredito que o estado repassa esses recursos para o conselho, no sentido de justamente fazer 

esse atendimento na base. É muito difícil Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência que é do 

interior, nós que somos do interior, sabemos as dificuldades que enfrentam principalmente as 

escolas, não só do interior, mas daqui da capital mesmo. Você pode observar a dificuldade. Eu 

fui prefeita, e à época não tinha a descentralização da merenda escolar, Conselheiro Luís 

Cunha, eu mandava buscar merenda escolar aqui em Belém, as prefeituras não recebiam os 

recursos, não era descentralizado, no sentido de que os prefeitos pudessem trabalhar essa 

questão. Inclusive este recurso que hoje acontece nos municípios, circular no próprio 

município. E a gente mandava buscar merenda de qualquer jeito, por que assim eram os 

procedimentos. Eram centralizados, era uma dificuldade enorme, Conselheiro Luís Cunha, 

muitos produtos às vezes até vencendo, muitos produtos que não davam, às vezes não 

conseguiam nem durante 15 dias quando a prefeitura distribuía aqueles produtos que vinham 

buscar aqui em Belém, que mandavam buscar nos caminhões, para que aquelas crianças lá na 

ponta, lá nas comunidades do interior pudessem receber. A sugestão da descentralização, eu 

acho oportuna, eu acho necessária. Eu já até me manifestei aqui sobre essa situação. Eu vejo 

hoje, a gente acabou de votar aqui um processo que trata dessa questão, porém, eu acredito 

que deve ter, por parte da secretaria, por parte do governo, uma forma de que essa realidade, 

que é fática. A importância desses conselhos gerirem esses recursos lá na ponta é muito 

grande. E a questão do uniforme que é adquirido pelos conselhos, é uma forma de 

descentralizar sim, dentro de um padrão da SEDUC, mas que eles possam mandar, e às vezes 

esses recursos chegam aos municípios, isso ajuda para aquelas pessoas que fazem, que tem a 
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habilidade. É muito difícil o Governo do Estado, Conselheiro Cipriano, adquirir esses 

materiais e mandar lá para o interior, é dificílimo. Eu já tive essa experiência, já vivi essa 

experiência. A descentralização e esses conselhos escolares, realmente, eles deveriam, a 

missão deles, a competência deles não é executar, porém, a necessidade que eles têm, o 

trabalho que eles fazem é muito importante conselheiro, importantíssimo à ajuda. E o governo, 

as secretarias, elas fazem esses convênios, repassam esses recursos por que é humanamente 

impossível que a própria SEDUC, ela gerencie para ter que mandar para todo o estado, 

quantos mil alunos têm esse estado? Até que chegue à ponta. Muitas vezes os convênios com as 

prefeituras para o transporte escolar já vem dando muitos problemas já vêm dificultando. Os 

convênios com os conselhos é uma experiência no sentido de que a própria comunidade tenha 

a oportunidade de lá resolver a situação. Eu acho que deve ser uma discussão ampla, 

Conselheiro Luís, Conselheiro Cipriano, eu sei que nós estamos aqui para fiscalizar, para dar 

cumprimento à legalidade, e Vossa Excelência citou muito bem a situação da lei estadual, nós 

estamos aqui para olhar isso, mas, nós também temos que ver de que forma a nossa realidade 

pode e deve cumprir com a legalidade. Por que é uma questão, é um problema, por que eu 

acredito inclusive, por que nós acabamos de ouvir o que o ex-secretário falou aqui, nós vimos a 

angústia quando aqui esteve o atual Secretário de Educação, na Sexta da integração. A 

preocupação dele, e o que veio hoje aqui, e que nós vimos à manifestação do Senhor Luís 

Carlos, ex-secretário, no sentido da preocupação com todos aqueles que são responsáveis, a 

centralização, a descentralização que vem em um exercício que pode voltar a centralizar, 

Conselheiro Cipriano, em razão da legalidade. E isso é também preocupante para nós e para a 

própria sociedade, que lá na ponta é a quem nos paga, e é a quem tem a responsabilidade de 

trabalhar para os recursos venham para o estado e na hora que o estado possa devolver as 

dificuldades, Doutor Julival, Vossa Excelência que já foi Juiz deste interior do nosso estado, 

sabe quanto é difícil àqueles que estão lá no interior. Eles querem a resposta do governo sim, e 

muitas vezes a forma de como acontece, para que cheguem lá os benefícios, é um tanto 

complicado, e nos preocupa muito Conselheiro Luís Cunha. Vossa Excelência que fez a 

auditoria na SEDUC sabe, deve ter passado pela cabeça de Vossa Excelência quando das 

manifestações, seja do defendente, seja um ex-secretário, seja do nosso Conselheiro Cipriano. 

Eu peguei a sua parte, peguei, pedi, para que a gente pudesse ter essa discussão e refletir sobre 
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essas situações que nos afligem, porque nós temos a nossa competência de analisar, do olhar 

da legalidade. Mas nós temos também a dificuldade fática da realidade do nosso estado. 

Obrigada Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Obrigado Conselheira Lourdes Lima, enriquecedor o aparte de Vossa 

Excelência. Lá em Santarém, uma das questões que foram levantadas, agora semana passada, 

eram todos os conselhos escolares da região que estavam reunidos lá. Exatamente uma das 

questões importantes, Senhor Presidente, é que quando o conselho escolar tem dificuldade na 

prestação de contas, ela prejudica todo o colégio, toda a jurisdição dele. Então assim, não 

prestou conta, ou deixou de prestar conta, por alguma razão, teve dificuldade, ele fica 

impedido de receber novos recursos. Às vezes é uma mudança do comando, sai um, entra o 

outro, aí o outro vai para casa dele, e não se importa. Isso foi falado no conselho, na quinta-

feira. Os próprios presidentes de conselho se queixando de que o antecessor foi embora e não 

fez nada, e eles estavam naquela data sendo prejudicados, não podendo receber recurso 

nenhum, por conta de que o antecessor não dava satisfação “Ah, faltou uma nota fiscal, não é 

mais da minha responsabilidade.”, e ficou claro lá que é sim responsabilidade dele, por que 

era a gestão dele, e ele tem que prestar conta de tudo que ele recebeu. E aí causava um 

transtorno imenso para aquela comunidade, para aquela jurisdição daquele conselho, uma vez 

que por conta de 1 ou 2, 3 pessoas, toda uma comunidade ficava prejudicada, impedida de 

receber novos recursos às vezes para questões básicas que atuam o conselho escolar. Então 

realmente é uma questão importante que temos que discutir sobre isso muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: A constituição 

do Estado do Pará no artigo 278, diz o seguinte: O ensino será organizado em sistema 

estadual. Parágrafo 3º - São órgãos normativos e fiscalizadores do sistema estadual de 

educação nos termos da lei. Inciso III - Os conselhos escolares que são órgãos de 

aconselhamento, controle e fiscalização, e avaliação do sistema de ensino, a nível de cada 

estabelecimento escolar, ou daqueles que do poder público receber auxílios financeiros ou 

bolsas, constituindo-se crime de responsabilidade, os atos que importem em embaraço ou 

impedimento de organização, ou regular funcionamento desses colegiados. A lei complementar 

estadual nº 691, diz o seguinte no artigo 1º - O conselho escolar é um organismo consultivo e 

deliberativo vinculado a escolas públicas do Estado do Pará, que visa aconselhar, controlar, 
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fiscalizar e avaliar o sistema de ensino. Regimento das escolas públicas, artigo 33 – Os 

conselhos escolares são organismos consultivos, deliberativos e fiscalizadores, vinculados às 

escolas públicas do Estado do Pará, que atuam em regime de cogestão participativa juntos às 

unidades de ensino visando aconselhar, fiscalizar e avaliar o seu sistema de ensino no âmbito 

da escola. Compete ao conselho: Deliberar sobre a utilização das finanças do estado, através 

de um plano de aplicação de acordo com as necessidades levantadas pela comunidade escolar 

e sobre posterior prestação de contas pela direção da escola. Em suma, o conselho escolar é 

um órgão de controle das escolas, das unidades escolares. Então como ele é um órgão de 

controle ele não deve executar, foi a proposta que a Doutora Milene fez anteriormente, e que 

foi aceita a unanimidade, ou seja, nesse sentido o tribunal já se posicionou. Então o que 

deveria ser feito para resolver o problema? Não deixar nas mãos da SEDUC como o secretário 

comentou anteriormente, mas isso pode ser feito em cada unidade escolar, só que não o 

conselho que deve executar esses valores, e sim a escola, por meio de seu diretor, da sua área 

administrativa. O conselho ele tem que fiscalizar se isso realmente está sendo bem empregado, 

essa é a função do conselho escolar, ela é de suma importância, mas nesse sentido. E assim 

votou a unanimidade o tribunal na proposta anterior da Doutora Milene. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, primeiro gostaria 

de cumprimentar o ex-secretário Luís Cavalcante, por ter vindo aqui ao tribunal, ter se 

manifestado, é um profundo conhecedor do assunto. Por que teve a oportunidade de atuar 

como gestor da SEDUC, a maior secretaria que tem no aparato do Estado do Pará, maior 

orçamento também, mas é um profissional da educação, é um professor. Está em pleno 

exercício. Já conversei com ele anteriormente, eu até perguntaria a ele se todas as vezes que 

ele vai à SEDUC em busca de informações se ele protocola? Protocola! E tem esses 

expedientes solicitando informações? Talvez com base nisso Excelência, Conselheiro Julival 

Rocha, com relação à multa, ele está dizendo que vai lá, pede informação e não tem 

informação. Então se ele agiu, tem como provar que ele agiu, como é que ele pode ser multado 

se ele foi em busca da solução? Mas o que eu quero dizer o seguinte, ficou muito claro o 

seguinte: Vem aqui um ex-secretário de Estado, em pleno 2015, século XXI, confirma que a 

Secretaria de Estado e Educação do Estado do Para é desorganizada. Isso ainda hoje. Que ele 

quando secretario comprou um determinado equipamento, que é de sua responsabilidade 
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prestar conta, e quando vem à solicitação do tribunal dizendo que aquele equipamento não foi 

encontrado, e como ele conhece a estrutura da SEDUC, e os servidores, ele conseguiu 

encontrar o equipamento ao lado da sala que tinha obrigação de informar a existência do 

equipamento. Eu imagino aqui a gente estando nesse plenário, e a sala ao lado aqui, estando lá 

o equipamento e ninguém sabia onde estava? Meu Deus está desse jeito a SEDUC? Assim 

como ele confirma que aconteceu com a distribuição de açúcar, que ele está sendo 

responsabilizado, ele conseguiu comprovar que o açúcar foi distribuído, e deve ter acontecido 

também com carteira escolar, uniforme, tudo mais. Então isso mostra o nível de 

desorganização da Secretaria de Estado e Educação. Desorganização e descontrole. Aparte do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O Doutor Luís Carlos 

Barbosa Cavalcante, com as palavras dele, disse a mesma coisa que o Secretario de Educação 

disse aqui na Sexta da Integração, a preocupação do Doutor Helenilson, muito parecida com a 

preocupação dele, e ele está entrando na secretaria, o Doutor Helenilson está sentindo o 

problema, relatou para a gente que deve estar gravado nos anais. Que ele cobrando uma 

resposta de um departamento ou outro lá, e ficava em cima das mesas os papéis, documentos, 

dias e dias, e: “Ah, mas isso aqui a gente não faz assim.” Quer dizer, as mesmas preocupações 

do Professor Luís Carlos foi relatada anteriormente pelo Doutor Helenilson, ex-secretário, os 

dois mais recentes, o Doutor Helenilson mais recente e ele nesse período. Então quer dizer, 

reforçando o que Vossa Excelência está dizendo, realmente um ou outro secretario só que não 

relatou, ou não disse nessas preocupações que tinha. Ele colocou aqui o nome do, hoje 

deputado, Nilson Pinto. Mas em geral as pessoas que passam pela Secretaria de Educação 

reclamam, pagou multa também nesse sentido, nessa desorganização dessa situação. Como é 

que a gente pode melhorar os nossos indicadores, a educação propriamente dita, se o órgão 

responsável pela educação trabalha desta maneira? Então reforçando o que Vossa Excelência 

está dizendo eu agradeço o aparte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: A outra questão, suscitada aqui pelo Eminente Conselheiro 

Nelson Chaves no primeiro momento, sobre quem tem competência para fazer convênio. Ele 

fazia referência naquele momento a Assembleia Legislativa. Chegavam aqui vários convênios 

celebrados pela Assembleia Legislativa. Conselheiro Nelson bateu na tecla, mas a Assembleia 

Legislativa não tem competência para esse tipo de convênio, isso é competência do Executivo, 
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o papel do Legislativo é outro. O tribunal, através da analise técnica, se manifestou 

recomendando à Assembleia Legislativa que não celebrasse mais convênio com entidades não 

governamentais, e hoje a Assembleia acatou isso, não faz mais nenhum convênio. Ainda tem 

alguns na casa tramitando porque aconteceram anteriormente, mas a atual gestão não celebra. 

Por que há o impedimento? É porque não tem competência para isso. Eu queria me dirigir ao 

Doutor Luís Carlos Cavalcante, funcionário da SEDUC, qual é o entendimento do MP já está 

suscitando isso, e eu creio que aproximadamente, próximo de 1 ano. Os novos procuradores 

que entraram entenderam, fizeram um estudo sobre isso, que faltava competência aos 

conselhos escolares, para receber o dinheiro, fazer gestão do dinheiro. Como bem coloca aqui 

o Eminente Conselheiro Substituto Julival Rocha, questão de competência. Mas o ministério 

público de Contas vai apenas em um ponto, em ralação ao uniforme escolar, não vai em 

relação à outra, até onde pude ver. A Doutora Milene foi mais a fundo, ela acha que é para 

tudo. O Ministério Público não, não pode para o uniforme, as outras coisas podem. Então é um 

caso que eu acho que o colegiado administrativamente tem que fazer uma reunião para 

debatermos isso, para termos um posicionamento. Por que o nosso papel como instituição é 

aperfeiçoar a gestão pública, nós temos que induzir a boa gestão, as boas práticas, nós temos 

que dar uma orientação ao estado, a SEDUC, que estamos diante de um problema, e o 

Conselheiro Cipriano comentou por que ele estava comigo lá. O que está acontecendo em 

Santarém? A terceira maior cidade do Estado do Pará, o Prefeito de Santarém reuniu os 

conselhos das escolas municipais e das escolas estaduais. Significa dizer, por que estava lá o 

TCM? Porque a prefeitura de Santarém repassa dinheiro aos conselhos escolares municipais. 

Há uma prática do município e o estado faz o mesmo. O argumento do secretário de que 

administrado pelo conselho escolar, há uma maior eficiência, agilidade, o resultado é benéfico 

à comunidade, eu não tenho nem uma dúvida disso, eu tenho muito respeito pelo conselho 

escolar. E há 2 anos, eu estando relator, de vários processos de conselhos escolares, eu sentei 

com a minha equipe do meu gabinete e chegamos a seguinte conclusão: Eu não vejo como ter 

desvio de dinheiro público em um conselho escolar, poderá até acontecer, mas isso é muito 

raro, por quê? Porque o conselho é formado por representantes da comunidade escolar, está o 

diretor da escola, está o professor, mas está o aluno, está o pai do aluno, está alguém da 

comunidade, é um fiscalizando o outro. A legitimidade. Então é muito difícil desviar recurso, se 
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o conselho escolar funcionar não tem como desviar um tostão, senão o conselheiro não assina 

o relatório, não aprova a prestação de contas. Mas o que foi suscitado aqui, falta competência, 

o conselho deveria exercer só esse papel consultivo de fiscalização, mas nós estamos diante de 

uma realidade, diante do depoimento dele que está também em sintonia de outros que a gente 

já ouviu aqui, da autoridade pública que diz: “Não tem condições, pelo tamanho da SEDUC.”. 

E o Estado não pode fugir da sua responsabilidade de prestador de serviço à sociedade. O 

ensino está sendo discutido, os índices estão mostrando que nós não estamos bem, os índices 

estão sendo desfavoráveis ao Estado do Pará, fazendo referência à qualidade do ensino. Então 

eu quero propor, hoje não tem nem como fazer a reunião administrativa, até que eu tinha 

programado, porque não contamos com a presença de 2 conselheiros: Conselheiro André Dias 

e Conselheiro Odilon Teixeira, mas eu acho que temos que fazer uma reunião administrativa 

para tratar desse tema. Hoje já temos uma decisão em plenário, mas é necessário chegar ao 

número de dez para se constituir em um prejulgado. Mas o colegiado foi unânime. E o 

Ministério Público já fala essa linguagem a tempo, a Doutora Milene aprofundou mais do que 

o Ministério Público. Manifestação do Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Presidente, permita-me quebrar o protocolo, por que esse assunto é tão 

relevante, que eu acho que toda contribuição que a gente puder fazer é importante. Afinal de 

contas o senhor disse sobre a questão da nossa atuação, e um dos nossos papeis é aperfeiçoar 

a gestão pública. Então o que acontece: O Ministério Público de Contas já vem há muito tempo 

falando sobre esse conflito de interesses de recebimento de recursos estaduais por parte dos 

conselhos escolares, é claro que abordagem tem se limitado a questão dos uniformes escolares, 

por que são esses processos que estão sob análise do Ministério Público de Contas. No 

entanto, eu vejo que a questão é muito mais abrangente do que a compra de uniformes 

escolares. Não está a se dizer, principalmente com o processo anterior que foi aprovado pelo 

plenário, que os conselhos escolares estão impedidos sob qualquer hipótese de firmar convênio 

com o Estado. O que é inviável são eles receberem recursos estaduais para fins de exercício de 

qualquer outra atividade que é típica do estado. Por que isso? Porque haveria um conflito de 

interesse, a gente tem que analisar qual é a essência dos conselhos escolares. O conselho 

escolar vem como uma forma de concretizar o controle social esculpido lá na carta da 

Constituição da República, certo? Então ele vem como meio de fiscalizar, monitorar, e 
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acompanhar a ações da escola. Onde tem um conselho escolar, tem uma unidade escolar. 

Então nesse sentido, se o estado vai exercer e executar um serviço de educação, as atividades 

de educação, e precisa repassar e descentralizar esses recursos, a unidade correta para haver 

essa descentralização, é dentro das unidades escolares, dentro das escolas, Por quê? Porque 

os conselhos escolares têm como objetivo fiscalizar essas escolas, se eles receberem recursos a 

gente vai se deparar com conflito de interesses, por que como que ele vai fiscalizar e monitorar 

recursos que ele próprio executa? Então isso é muito complicado, porque isso fere, destrói, 

desmorona toda lógica do sistema, e a própria previsão do controle social esculpido na 

Constituição da República. O conselho pode firmar convênio com o estado? Sim. Desde que 

não seja para repasses de recursos que tem como objetivo executar atividades de educação que 

são privativas e exclusivas do estado. Essa descentralização é extremamente perniciosa e 

péssima para gestão e administração pública, por que ela faz que o próprio conselho escolar 

entre em conflito de interesse e fique prejudicado aquele corolário máximo da Constituição 

Federal, que foi fomentar por meio da participação democrática dos conselhos a atividade de 

educação. Então nesse sentido nós temos que ter muita cautela ao analisar essa questão, para 

não desmoronar toda a lógica do constituinte em estipular o controle social e a participação 

democrática, com a atuação pacífica dos conselhos escolares. Então, o objetivo do processo 

anterior que eu apresentei ao plenário e que Vossas Excelências julgaram por unanimidade é 

que, seja encaminhado à SEDUC, como foi decidido por esse plenário, uma determinação para 

que ela se abstenha de firmar convênios com os conselhos escolares, de modo a repassar 

recursos estaduais, cuja finalidade seja o exercício privativo das atividades de educação, 

justamente para quê? Para que a gente não tenha um desmoronamento e uma inversão da 

lógica desse sistema e comprometa realmente a própria capacidade do conselho escolar de ser, 

o agente de fomentação do controle social, e um agente de controle e fiscalização das 

atividades de educação. Então se devemos repassar recursos, esses recursos devem ser 

repassados para as unidades escolares, de modo que a gente mantém intactas as atribuições e 

respeite as atribuições de cada um. A gente até tem um programa que é o PDDE – Programa 

Dinheiro Direto na Escola, e tem um decreto, que é o decreto federal, se não me engano, que 

permite que o dinheiro do FNDE, os conselhos escolares sejam inscritos como uma das 

unidades gestoras. Só que assim, isso é uma coisa extremamente perigosa e complicada do 
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ponto de vista de segregação de funções, por que, isso eu estou dizendo no caso de recursos 

federais, nem estou dizendo em relação aos recursos estaduais, justamente por tudo que já foi 

dito e já foi colocado aqui, pelo Conselheiro Cipriano, pelo processo anterior, como a 

Conselheira Lourdes Também já colocou. Então a gente tem que analisar isso com muito 

cuidado, por que um dos nossos focos é justamente fomentar e ajudar na gestão. Então eu acho 

que a nossa atuação tem que ser orientativa, acho que por isso a determinação para a SEDUC 

evitar firmar convênios, de modo que a gente possa exercer as nossas atribuições também com 

incentivo a melhoria dessa gestão governamental. Então eu acho que nesse sentido foi que a 

gente determinou, para que a gestão realmente respeite a diferença e essa segregação de modo 

que a gente não comprometa toda a lógica do sistema e da gestão democrática da educação. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Realmente a Doutora Milene acaba de se manifestar no sentido geral, e justamente era nessa 

linha que a gente estava apenas discordando um pouco. O que ela coloca aqui é uma questão 

da legalidade, da constitucionalidade, o que ela coloca aqui, ela reafirma sobre uma das 

nossas competências de induzir, trabalhar as gestões como a gente já vem fazendo há algum 

tempo, inclusive tratando do controle das competências, ela colocou muito claro aqui sobre a 

questão do conselho, por que ele faz parte do controle social, está é a função. O que eu 

gostaria de deixar, não discordando, mas deixando como colaboração aqui, é que a gente em 

um primeiro momento não determine, mas que a gente possa orientar a SEDUC no sentido de 

recomendar, inclusive a que a SEDUC passe, como foi também sugerido, que a própria 

secretaria, e que através dos diretores. Por que o conselho escolar, realmente a competência 

dele é de fiscalizar, orientar, acompanhar em todos os termos. E a gente observa Doutora 

Milene, na sua visão, é que não só a questão do uniforme, muitos conselhos executam sim, 

reformas nas escolas, eles fazem trabalho nas escolas. Porém, a competência constitucional, 

legal, não é deles, é do gestor. A competência do conselho é consultivo, é fiscalizador, ele que 

está ali para observar a aplicação do recurso, aprovar ou não a prestação de contas da gestão, 

da direção da escola. Então esse exercício recorrente, essa atividade recorrente que vem 

acontecendo, eu acredito que nós estamos contribuindo com essa decisão para melhoria da 

gestão na SEDUC, e eu sugiro que seja recomendado a SEDUC, a observar. E que a própria 

SEDUC possa, os secretários, delegar aos gestores, aos diretores de unidades escolares, e o 
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conselho realmente exerça e execute o seu papel, que é o controle social de fiscalização, de 

consulta e de observação, se os diretores, as pessoas responsáveis pelas unidades realmente 

estão cumprindo, se recebeu o recurso, se está cumprindo. Até bem mais transparente, eu 

acredito que será muito mais transparente, esse exercício recorrente que vem acontecendo, a 

secretaria repassando para os conselhos, eu acho que com essa decisão a gente começa a dar 

à gestão a visão da legalidade, da constitucionalidade e o papel de cada um. O exercício e a 

função do papel do controle, do qual os conselhos fazem parte. O conselho é um controle 

social, a gestão é da SEDUC, quem está responsável pela SEDUC na unidade são as gestões 

das escolas. Essa questão vem acontecendo há algum tempo? Sim. Podemos mudar? Sim. Mas 

podemos mudar as decisões, encaminhar a SEDUC propostas no sentido de direcionar as 

competências dentro de cada papel do controle social, do controle externo que é o nosso, e dos 

controles internos que podem acontecer dentro da própria unidade escolar, das URIS, e da 

própria SEDUC, por que é um sistema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, bom dia a todos! Não tive a oportunidade de falar 

hoje, haviam várias manifestações e para mim, pelo voto anterior da Conselheira Milene, e já 

pelo relato do Conselheiro Julival, há uma clareza solar, como diriam os advogados mais 

ilustrados, que: quem aplica não pode se autofiscalizar. E o que nós vimos aqui, eu já estava 

atento observando isso, é uma manifestação procedente, lícita e legítima do Conselheiro 

Cipriano, que acho que também envolve a nós todos que tivemos inclusive participação 

legislativa, pelo não cumprimento da lei. Eu mesmo tenho algumas que deixam de ser 

cumpridas, ele teve a iniciativa do uniforme, exatamente nesse sentido, também outra iniciativa 

a respeito de internações hospitalares, o sujeito para chegar para ser recebido precisa 

primeiro botar o cheque para depois ser atendido. Isso era uma coisa absolutamente perversa 

que não pode se entender. Então essas manifestações todas são procedentes a do Ilustre 

Professor, ex-secretário, Vossa Excelência que teve sob sua orientação no controle do tribunal 

a parte da educação, agora Conselheiro Cipriano, o que fica evidentemente claro que é 

processo de gestão e compromisso. Nós tivemos a iniciativa a respeito dos convênios com a 

assembleia legislativa e às vezes a autoridade e que causa tanto espanto em áreas 

extremamente importante como saúde e educação, é a rapidez com que se trocam os 

secretários, e fartamente se demonstra aqui o problema da gestão. Já estamos cansados de 
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ouvir: “Ah, o tamanho do Estado do Pará.”, isso é uma coisa permanente para nós, eu não sou 

daqueles que nunca esperam a divisão do Estado. Então nós temos um estado grande, sim mas 

nós temos que ter uma gerência competente para administrar os negócios desse estado grande 

que se chama Pará. Pode ficar redundante, é difícil sim, mas tem a gestão pública que precisa 

se especializar, se aprimorar para que a gente possa cumprir aquilo que é a nossa 

determinação. A gente fica triste de ver isso, mas como Vinícius dizia na música “Que até a 

tristeza tem esperança de um dia não ser mais triste”, a gente está tentando não entristecer 

tanto com esses aspectos. Mas na realidade eu acho que precisa desta atuação, a Conselheira 

Lourdes fala dos conselhos escolares, todos temos ciência que em alguns lugares os conselhos 

escolares são extremamente pobres também, mas não há nada na pobreza que não se possa 

doar como seja uma manifestação, uma colaboração na limpeza da escola, que os pais podem 

colaborar nesse sentido. Vai o que? Vai explodir a competência do professor de gerenciar os 

recursos? Como é que fica a parte hierárquica desse comando? Quer dizer, o gestor da escola, 

o professor da SEDUC e aí fica limitado por um conselho que muitas vezes não obedece, a 

gente sabe. Muitas vezes o impavonamento e a realeza de alguns que acham que tem que 

passar por cima da lei, e não pode, e esta casa tem que evitar que isso aconteça. De maneira 

que eu quero me solidarizar as manifestações do Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, 

já antecipadamente no voto da Doutora Milene, espero nesse voto do Conselheiro Julival, 

Vossa Excelência mesmo, que tantas vezes conversou, e nos convencermos de que a muito 

também do problema da gestão. Professor está dizendo aqui, ex-secretário, e ter sempre aquele 

respeito com e deve ter, por que foi ex-secretário, cumprindo com as suas missões, a 

dificuldade para obtenção de documentação ali do lado. Então nós temos que tentar ajudar, 

entendermos que somos parte desse problema e fazer aquilo que está ao nosso alcance no 

sentido de agilizar e aprimorar a gestão pública. Manifestação da Senhora representante do 

Ministério Público de Contas, Procuradora Silaine Karine Vendramin: Também agradeço por 

estarmos quebrando esse protocolo, o Ministério Público poder se manifestar novamente eu 

acho primordial nessa discussão realmente muito importante, que eu acho que essa discussão 

está começando aqui. Realmente, eu estava até ponderando, a importância da 

descentralização, a gente reclama tanto que a união centraliza a maior parte da verba, os 

estados vivem reclamando, e no final é isso que estamos fazendo também, centralizando tudo. 
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Quando a descentralização acaba por favorecer a comunidade, ela que sabe realmente quais 

são os anseios, o que está precisando e se houver maior descentralização a comunidade vai ser 

melhor amparada. Agora, qual a forma? Qual a melhor forma de descentralizar? Aí é que vem 

a questão, será que através dos conselhos escolares? Será que através da unidade escolar, da 

direção da unidade escolar? Bom, a gente sabe que a através do conselho escolar a gente 

esbarra na legalidade, teria que se modificar a lei. Por que exatamente o conselho escolar é 

um instrumento de controle social, e não se pode misturar gestão com controle. Então teríamos 

que realmente repensar se de repente as unidades escolares estariam preparadas para receber 

parte dessas verbas e gerenciar, e os conselhos simplesmente fiscalizariam e a SEDUC também 

repassadora da verba fiscalizaria. Eu já vi inclusive alguns convênios de prefeitura com 

conselho escolar, para transporte escolar, e estava tudo correto, eu acabei dando até regular, 

porque o conselho chegou a fazer licitação, estava tudo correto. Eu dei regular com ressalva. 

Mas o que acontece é justamente isso, acho que a discussão é muito ampla, acaba caindo 

sempre na legalidade, e a gente precisa verificar o que é melhor para aquela comunidade, o 

que vai atender melhor os anseios da comunidade. E verificar se aquela comunidade tem um 

conselho escolar efetivo, por que a gente sabe que isso é uma coisa que ainda está caminhando 

a passos curtos. Então assim, precisamos fomentar ainda mais a participação da comunidade. 

E o convênio, eu não vejo assim tanta barreira, porque o convênio o que é? È um acordo para 

se traçar, para se chegar a um objetivo comum, tanto do conselho, quanto da SEDUC, ou da 

prefeitura, é a educação esse objetivo comum, é melhorar a educação, é atender aquela 

comunidade. Então eu acho que tem como se conversar e enfim, chegar a um denominador que 

seja melhor para a sociedade. Pausa. Ninguém mais se manifestando, Sua Excelência proferiu 

Proposta de Decisão no sentido de julgar as contas regulares. Consultado o plenário, este se 

manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2010/52985-7, que alberga a prestação de contas 

dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, de procedência da 

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Pará, responsável 
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Carlos Augusto Santos Silva, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relatora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, 

Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2007/53165-7, que trata da tomada de contas instaurada no Instituto de Inclusão Social Sol 

Nascente, responsável Lucilene Vaz Mendes, Procuradora Iracema Teixeira Braga, Relatora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e 

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

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação das 

multas regimentais à responsável e ao senhor Raul Pinto de Souza Porto. A presidência 

informou que a responsável pelas contas, embora regularmente notificada, não se fez presente e 

nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

regulares com ressalva, aplicando ao responsável a multa de R$767,00 (setecentos e sessenta e 

sete reais) pela instauração na toma de contas e ao Senhor Raul Pinto de Souza Porto, multa de 

R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pela não emissão do laudo conclusivo. Consultado 

o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou 

que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50106-6, que trata da tomada de contas Especial instaurada no 

Instituto Manancial para Gestão de Pesquisa e Conservação dos Recursos Hídricos da 

Amazônia, responsável Edson Luiz Azevedo Moura, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 

Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis ao responsável e determinar remessa 

dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que julgar cabíveis, com a 

conseqüente penalidade decorrente de eventual crime de improbidade administrativa. A 

presidência informou que o responsável supracitado, embora regularmente citado, não esteve 

presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 

contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário estadual na importância 
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de R$ 174.915,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e quinze reais), aplicando-lhe as 

multas de R$767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) pelo débito apontado e R$767,00 

(setecentos e sessenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas, com encaminhamento 

dos autos ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas cabíveis. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que a presidência proclamou 

que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50108-8, que cuida da tomada de contas Especial instaurada na 

Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, responsável Jeová Queiroz de Vilhena, 

Subprocurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, obteve a pronta 

assertiva. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/53634-9, que trata dos Embargos de 

Declaração, opostos por Paulo Liberte Jasper, Subprocurador Stephenson Oliveira Victer, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Não havendo a oitiva do 

Ministério Público de Contas, foi declarado que o responsável pelo recurso em questão, embora 

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

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

proferiu voto no sentido de conhecer dos presentes sem, no entanto, dar-lhes o pretendido 

provimento. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, momento em que 

a presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acatar a posição da relatora. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2014/50230-9, que agasalha o Recurso de 

Reconsideração interposto por Adécimo Gomes dos Santos, Procuradora Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Tendo solicitado a 

retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o mediato deferimento 

da presidência. Sem mais preâmbulos, foi anunciado o Processo nº 2014/50474-5, que trata do 

ato de aposentadoria de Raimundo Sávio Barros Batista, Subprocurador Guilherme da Costa 

Sperry, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias Cunha. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando 

o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro, sugerindo que, em face da 

ausência de recolhimento de contribuições devidas, que esta Corte apure em processo próprio a 

existência de situações semelhantes, além da responsabilização pelo prejuízo causado ao Erário. 
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Pausa. A matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão no sentido de deferir  o registro, 

determinando à Polícia Civil e à SEAD o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o 

Abono Salarial, Risco de Vida e Tempo Integral; à SECEX que inclua no Plano anual de 

fiscalização auditoria programada para fiscalizar o recolhimento e que seja enviada cópia desta 

decisão a AGE e ao Ministério Público Estadual para ciência e providências cabíveis. A matéria 

foi colocada em votação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: De acordo com a relatora. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Peço vistas dos autos. A presidência de imediato deferiu o pedido 

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

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

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

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

Sua Excelência informou a respeito do assunto em MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Senhores 

Conselheiros, foi distribuída na sessão ordinária do dia 11 proposta de resolução com vistas 

da celebração do termo de cooperação técnica com o TCU. Para formação e articulação de 

ações de fiscalização no combate a corrupção e controle social, nos âmbitos estadual e federal. 

Importante ressaltar que houve manifestação da procuradoria desta casa e do controle externo 

deste tribunal que se manifestaram favoravelmente. E considerando que não houve nenhuma 

proposta de alteração a cera da matéria, eu submeto a consideração plenária, conforme o que 

dispõe o parágrafo 1º do artigo 172 do nosso regimento. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.714, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente. Isso é muito importante, acho até que deveria merecer da comunicação 

atenção no sentido de divulgar, por que é um convênio de cooperação importantíssimo, que a 

sociedade deveria, na minha modesta opinião, tomar conhecimento desta situação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Boa 

sugestão do Conselheiro Cipriano Sabino, já me dirijo à equipe de comunicação presente aqui 

no plenário, Servidora Bruna, determinando que dê repercussão ao fato, considerando a maior 

relevância para o país. Eu digo para o país por que é um termo de cooperação que a gente 
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celebra com o TCU, na verdade os órgãos de controle estão se unindo para cooperar, 

principalmente a troca de informações, muito importante isto. Estar junto ao TCM, O.A.B e 

MP, e eu tenho a impressão que isso vai ajudar bastante o combate à corrupção no Brasil, no 

Estado, nos Municípios. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Presidente, Senhores conselheiros, conselheiros substitutos. 

Doutora Silaine que hoje nos abrilhanta nessa sessão com nossa presença. Eu gostaria também 

de me manifestar no sentido de dizer da nossa satisfação. Nós tivemos durante toda a sessão 

aqui presente, o atual vice-prefeito de São Miguel do Guamá, esse jovem que tive a 

oportunidade de trabalhar com ele na Emater, ele é o Doutor Carlos Vaz. Um vice-prefeito 

muito atuante naquela região, tem ajudado muito não só o Município de São Miguel, mas os 

municípios circunvizinhos como é o caso de Irituia, ele que é doutor na área de agricultura, 

meio-ambiente. É um jovem que, o Conselheiro Nelson está falando que ele construiu o cais, 

belíssimo Cais de São Miguel do Guamá, ele foi engenheiro, ou um dos engenheiros que cuidou 

daquela obra, Doutor Carlos Vaz. Em 1981, Carlos Vás à época era criança. Vossa Excelência 

conhece o Doutor Carlos Vaz. Filho do nosso amigo Carlito Vaz, uma liderança atuante no 

Município de São Miguel do Guamá, e, portanto, o seu filho hoje atualmente aqui. Eu gostaria 

de registrar a presença dele, que muito enaltece, engrandece esta corte. Ele assistiu toda a 

nossa sessão, e agradecemos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Seja bem-vindo a este tribunal, obrigado pela presença de Vossa 

Excelência. Muita sorte na sua gestão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de primeiro agradecer a Deus, agradecer a 

Vossa Excelência, agradecer a todo esse colegiado, e ao Conselheiro Nelson que foi o indutor, 

o que teve essa brilhante ideia. Nós estamos a uma semana do evento, acredito que o nosso 

vice-prefeito deve ter recebido o convite para o VII Fórum Tribunal de Contas e 

Jurisdicionados, se não recebeu o convite, o Tribunal de Contas dos Municípios que é o nosso 

parceiro, ficou de mandar a todos os prefeitos, presidente de câmaras, e vice-prefeitos de 

nossos municípios. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas eu quero dizer Excelência que independente do trabalho que o nosso 

TCM está fazendo, eu já determinei a nossa equipe que nesta semana nós vamos fazer um 

contato através de telefone, e-mails, com os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para 
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que a gente possa realmente ter a garantia de que os convites chegaram aos municípios. Mas a 

gente vai novamente ratificar o convite. Pois o nosso desejo é que eles compareçam. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Por 

que este evento trabalha os 3 controles: Controle interno, externo e social. E nós vamos ter a 

oportunidade de ter palestrantes renomados e Vossa Excelência que teve a oportunidade de 

nos acompanhar em vários momentos. Eu quero dizer assim, aqui para o nosso plenário, para 

os nossos servidores, a receptividade que temos tido por parte do jurisdicionados e das 

pessoas. Doutora Milene, quando analisam, quando veem o convite a programação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Um 

aparte a Vossa Excelência. Já chamei a Dione, ela confirma, o convite já está em São Miguel, 

Vossa Excelência faça a procuração, tem o nome da pessoa que recebeu na Prefeitura de São 

Miguel, foi um em nome de Vossa Excelência, por que aqui é rápido no gatilho, a equipe toda 

está em ação. A Dione está confirmando para Vossa Excelência quem recebeu na Prefeitura de 

São Miguel. Por sinal assessora de Vossa Excelência, que foi levar em mãos. Mas Conselheiro 

Nelson, apesar de ser em um tom ameno, de brincadeira, mas há uma grande articulação para 

mobilizar os participantes do Fórum. Para vossa Excelência ter uma ideia o Conselheiro 

Cipriano testemunhou isso. Em Santarém eu fiz uma fala, o Conselheiro Cipriano como eu 

tinha falado não quis se manifestar, eu me esqueci de falar do Fórum. Você sabe quem fez o 

convite para o Fórum? O Prefeito de Santarém, Alexandre Von, pediu a palavra, disse: “Eu 

quero aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês e os prefeitos da região, 18 

prefeitos para participar do Fórum”. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Presidente, isso muito nos alegra, saber que Vossa 

Excelência, o Conselheiro Cipriano que já também teve essa experiência. A gente fica muito 

satisfeita quando vê a receptividade. E como eu estava falando, nós tivemos a oportunidade de 

as forças armadas em nosso estado, como eu estava falando aqui, para convidar pessoalmente 

as autoridades. Todos foram unânimes de se manifestar no sentido de participar, e colocar 

inclusive os controles internos de cada órgão dos comandos militares federais e do Comando 

Militar do Estado, do qual ontem à tarde nós estivemos visitando. Inclusive se colocando a 

disposição para no momento da presença do Ministro do STF, estarem presentes. A expectativa 

é muito grande no sentido da presença dos ministros que vão estar aqui como palestrantes. E 
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todos, principalmente das forças armadas federais: Marinha, Exercito e Aeronáutica, como da 

Policia Militar do Estado, no sentido de preparar o nosso estado para receber essas 

autoridades. Então eu me senti muito satisfeita, Conselheiro Cipriano, não só pela 

receptividade de participar. O almirante da Marinha vai estar em um evento no Rio de Janeiro 

no 1º e no 2º dia, mas, disse que vai colocar toda a equipe para participar e também vai 

mandar representante no 1º e no 2º dia, e no último dia ele vai estar presente em Belém e vai 

também participar diretamente conosco. Também do lançamento do livro, e eu gostaria de 

reforçar aqui Conselheiro Luís, e pedir a todos os conselheiros, aos procuradores do 

Ministério Público, reforçar o nosso convite no sentido da presença ao lançamento do Ministro 

Nardes, no São José Liberto, na véspera do evento, que vai lançar aqui no Estado do Pará um 

livro, o qual a Doutora Milene será uma das palestrantes. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa Excelência me permite um 

aparte, para não perder o fio da meada. Eu acho que as oportunidades a gente não pode 

perder. Eu queria neste momento fazer um apelo aos nossos conselheiros. Eu queria que a 

Doutora Silaine Vendramin fizesse o mesmo no Ministério Público de Contas. Este convite que 

a Conselheira Lourdes Lima acabou de fazer é extensivo aos nossos servidores, eu quero 

determinar aos secretários que possam estimulara em cada unidade desta casa, aos nossos 

servidores para participar do evento na terça-feira à noite, no São José Liberto, é um evento do 

nosso tribunal, é o nosso tribunal que está promovendo o evento, com o privilégio de ter na 

nossa cidade de Belém um evento do nosso tribunal. O lançamento de um livro de um homem 

sonhador que acredita nesse caminho, que é o Ministro Augusto Nardes, sobre governança 

pública. Então é só esse aparte Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito Obrigada. É o ex-presidente do TCU, é 

um amigo do Pará. E no 1º dia do fórum, por iniciativa do Conselheiro Cipriano que teve a 

iniciativa de condecorá-lo com a medalha Serzedelo Corrêa, maior comenda da nossa Corte de 

Contas. O Doutor Jacoby que também vai prestigiar nosso evento, ele foi uma das pessoas, 

Conselheiro Luís Cunha, nosso Presidente e a todos que nos ouvem. O Doutor Jacoby foi um 

dos grandes colaboradores e incentivadores no sentido da vinda do Ministro Gilmar Mendes 

do STF, Ele fez toda a intermediação, pela consideração e respeito que ele tem com essa Corte 

de Contas. Ele nos ajudou para que o nosso Ministro Gilmar Mendes pudesse conciliar a sua 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1001

agenda, inclusive ele vai estar durante uma tarde conosco. Também a Editora Saraiva vai 

expor livros do ministro Gilmar, ele após a conferência de encerramento, vai autografar no 

hangar, os livros, as obras de autoria dele que forem adquiridas durante o evento, desde o 

início do evento vão ser expostas pela editora Saraiva. Portanto, quem adquirir qualquer obra 

do ministro Gilmar vai ter oportunidade de ter, ele vai se colocar à disposição para autografar 

os livros adquiridos por qualquer cidadão, qualquer pessoa. Até no início da sessão, eu 

apresentei até para nosso Conselheiro Nelson Chaves, o número de 1.085 inscrições. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pois 

já contam 1.116 inscritos. O Doutor Arlindo está dizendo 1.117, pois ele acabou de se 

inscrever. Conselheira Lourdes eu creio que esta semana haverá uma grande movimentação 

nessa direção, a gente vai aceitar até o número 2.000 inscrições, a partir deste número, 

somente com a autorização de conselheiro. Portanto eu recomendo aos servidores do TCE e do 

MP que ainda não fizeram as inscrições que façam durante a semana, por que vamos encerrar 

as inscrições provavelmente na sexta-feira. Mas quando chegar ao número 2.000 vamos 

encerrar e a partir daí só com a autorização dos conselheiros. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E eu quero agradecer também toda 

equipe de coordenação dos servidores desta Corte de Contas, que diuturnamente Conselheiro, 

tem nos acompanhado, tem se preocupado, Cerimonial, a equipe de gestão de Vossa 

Excelência, secretários, até o MP nosso parceiro, inclusive hoje há uma previsão de reunião 

com toda a coordenação, eles têm dado uma grande contribuição, não tem medido esforços 

para nos acompanhar, fora do horário de trabalho, nos acompanham em todas as etapas, se 

preocupando com tudo. Então muito obrigada também pela equipe que está nos ajudando nesta 

tarefa também que não é fácil, mas é muito importante e oportuna para o momento desta corte 

de contas que nós estamos vivenciando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente eu queria festejar a providência da 

Conselheira Lourdes, com a anuência com Vossa Excelência. Se não me engano é a primeira 

vez que há um convite oficializado para uma presença dos comandos militares na nossa terra. 

Acho que a sociedade brasileira precisa evoluir, precisa ser contemporânea, e para não ser 

trazido por argumento de subterfúgio, eu acho que nós temos que aclarar bem as coisas. Então 

convido os comandos militares, ao contrário, as coisas que vivemos neste país pertencem ao 
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passado, a história registra. Mas eu acho que é um testemunho que o tribunal dá, de apreço de 

consideração aos comandos militares situados no nosso estado: Comando da Marinha, do 

Exército, Aeronáutica, que convivem de maneira admirável, fraterna por nossos concidadãos. 

São comandos, forças que tem que merecer o nosso respeito por aquilo que desenvolvem, o 

Comando da Polícia Militar do Estado, acredito que o Comando dos Bombeiros também tenha 

sido citado, por que acho que consubstancia o nosso evento, atualidades constituídas, 

expressivas nas suas missões institucionais, na segurança. Vamos também em direção a 

despertar, até nas variadas religiões, nas várias denominações, a começar pela igreja católica, 

a qual sou honrado em pertencer. Por que não podemos dispensar as forças de todas aquelas 

regiões no sentido do aprimoramento do setor público, na elaboração de uma cidadania. 

Especialmente no que se refere ao controle das drogas hoje em nosso país, esse mal que vem 

avassalando e destruindo as famílias Brasileiras, pegando da primeira infância, enfim. Eu 

acho que todas as forças que compõe a sociedade devem ser chamadas para um evento que 

pretende contribuir para um padrão de vida mais elevado. De maneira que eu quero louvar 

essa iniciativa, dizer da minha alegria, desta convivência. O Tribunal de Contas acho que pela 

primeira vez promove e o apreço que já me foi relatado por Vossa Excelência, pela 

Conselheira Lourdes, do recebimento ao nosso chamamento no sentido da integração para 

construção deste país que tanto sonhamos ver melhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar Vossa 

Excelência, a Conselheira Lourdes pela condução do projeto do Fórum. Se não estou 

enganado eu acho que já houve esse relacionamento anterior com as forças armadas, no caso 

bem lembrado pelo Conselheiro Nelson. Eu acho que em que pese todos os fatos que ele já 

colocou a história, enfim. As forças armadas hoje exercem no Brasil, posso falar aqui um 

pouquinho da Amazônia, um trabalho fundamental, inclusive com trabalhos sociais, trabalho, 

vamos dizer assim, de aproximação com a sociedade, com atendimentos extraordinários. 

Campanhas determinadas pelo Governo Estadual ou Federal, atendimentos médicos, projetos 

de cidadania em diversas áreas. Agora, no interior conselheiro, nada na capital. É nas regiões 

mais difíceis de transporte, deslocamento, de estrutura, infraestrutura. E eles têm, não sei de 

propósito, uma forma de trabalhar que não há divulgação desse trabalho, eles fazem a missão, 

a comunidade é atendida e encerrou-se o assunto, não há divulgação. Mas eu sei que o 
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trabalho é grande, e de forma competente, eficiente, e discreta. Muito bem lembrado pelo 

Conselheiro Nelson, que pese, enfim, qualquer discussão com relação a esse assunto hoje, até 

um pouco além da sua competência constitucional, as forças armadas contribuem de maneira 

muito positiva exemplar para a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então eu acho 

importante Conselheiro Nelson, esse conhecimento que Vossa Excelência disse, da gente trazer 

a mostra para a sociedade, por que é o trabalho do tribunal, eu acho que todos tem 

participação, tomar conhecimento. Com a integração que nós temos hoje, o Conselheiro Luís 

Cunha acabou de aprovar um convênio com o TCU, também eles passam, de alguma maneira 

indireta a serem nossos jurisdicionados. Uma vez que se houver necessidade do Tribunal de 

Contas da união de qualquer tipo de trabalho nessa direção eles também passam a ser 

jurisdicionados do tribunal, se for fazer um trabalho em parceria, como temos com o BID e 

outras instituições importantes. Eu cumprimento novamente o presidente, a gente só faz 

acordo, só quer se aproximar daquele órgão ou instituição que a gente acredita. Então se o 

tribunal está trabalhando bem, está no caminho certo, não é difícil encontrar instituições que 

queiram se aproximar e trabalhar junto com a gente. Então cumprimento Vossa Excelência e o 

registro feito pelo Conselheiro Nelson, acho que tem que trazer sim, principalmente as forças 

armadas que atualmente exercem um papel fundamental para a sociedade, e posso dizer que 

não há discussão ou dúvida da condução, da gestão dos recursos, da aplicação que eles fazem 

com muita sabedoria, posso dizer com muita economia, utilizam só efetivamente aqui básico, 

que alguns países gastam milhões e bilhões de dólares nas suas forças, o Brasil ainda está 

engatinhando nessa direção, os recursos são extremamente escassos. Tem gente que diz que 

você mede o poder de uma nação através da sua força. E nisso a gente fica um pouco a desejar 

nesse sentido por que os equipamentos nossos ainda estão muito longe das maiores forças do 

mundo nessa direção. Mas as forças armadas vêm cumprindo o seu papel, e com certeza 

absoluta faz até um pouco mais da sua obrigação constitucional. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só para reforçar o 

que Vossa Excelência está falando, a parceria do Tribunal de Contas dos Municípios e o 

Tribunal de Contas está fazendo conosco, inclusive já vem fazendo, mas agora está 

oficializando, inclusive hoje mesmo nessa assinatura que Vossa Excelência acaba de falar. 

Esse exercício que vem acontecendo. Eu acabei de comentar com o Conselheiro Nelson 
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Chaves, que no momento da nossa visita, da nossa audiência para levar o convite in loco, 

conversar com os oficiais, tanto da Marinha, quanto do Exército, eles se manifestaram de 

pronto dizendo que iriam pedir ao controle interno deles que também se inscrevessem e 

participassem do evento. Eles olhando assim que há uma participação, o apoio do TCU, e eles 

comentavam comigo em algum momento, tanto o Oficial da Marinha, quanto o Comandante do 

Exército, eles comentavam, de obras que eles estão realizando aqui no Estado do Pará. Eles 

comentavam sobre a atuação do TCU e sobre o comportamento deles na gestão, no sentido da 

economicidade da gestão. Conselheiro Luís Cunha eles fizeram questão, foram momentos 

distintos e que tiveram assim a oportunidade de relatar, de conversar conosco, no sentido 

Conselheiro Nelson, de dizer da alegria, da satisfação de estarem sendo convidados e 

demonstrando o trabalho que vem fazendo, demonstrando inclusive o trabalho do TCU. Vejam 

só a importância deste evento integrando os tribunais, do qual o Conselheiro Nelson também 

foi feliz em sugerir os tribunais de constas no controle da aplicação dos recursos públicos. E aí 

já não só mais o nosso TCE, mas envolvendo como Vossa Excelência, Conselheiro Luís Cunha, 

teve a felicidade de trazer a responsabilidade do TCM e nós tivemos todos a responsabilidade 

de buscar o TCU. Vejam só que as coisas vêm acontecendo de uma forma tranquila, natural, 

pela maneira que nós todos, inclusive a gestão vem trabalhando, todos nós conselheiros, 

Ministério Público, os conselheiros substitutos e servidores. E este apoiamento, está parceria 

pelos Tribunais de Contas do Município e da união.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Uma das obras que hoje estão sendo 

realizadas pelo exercito no estado é o trecho da Santarém – Cuiabá, e sem entrar no mérito da 

questão, mas é impressionante como eles tratam essa questão no sentido de buscar a 

economicidade, fazer uma obra que fique de forma definitiva, por que até além do serviço que 

será colocado a disposição da sociedade, é o nome do exercito que está lá; Quem fez essa 

obra? Foi o Exercito. Então eles zelam por isso, pelo preço, pela qualidade da obra, enfim. 8º 

BEC que fica lá na região de Santarém que está realizando a obra. Já fez um trecho e está 

fazendo outro trecho da Santarém – Cuiabá. Uma obra de necessidade antiga para a 

população dessa região. Senhor Presidente, antes de concluir eu queria cumprimentar Vossa 

Excelência pelo evento de Santarém, pois a participação do tribunal foi efetiva nessa direção, 

eu estive lá. Eu sei que Vossa Excelência já se referiu, mas rapidamente eu queria agradecer, e 
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parabenizar Vossa Excelência, essa integração, onde tivemos lá o Prefeito, o Presidente da 

Câmara Municipal, os Presidentes dos Conselhos Escolares, vários dirigentes da educação e 

diversos órgãos que estavam presentes no evento. Eu destaco a participação do Servidor 

Rafael Laredo, que foi pelo Tribunal fazer a palestra e a participação cumprimentando já o 

Conselheiro Nelson Chaves e a Doutora Milene com toda a sua equipe da Escola de Contas 

que tiveram presentes participando, apoiando e ajudando o evento. Então o destaque aqui 

Senhor Presidente para que fique nos registros, do nosso servidor Rafael Laredo pela brilhante 

palestra realizada na Casa da Cultura, Auditório em Santarém, estava lotada dada a 

participação de todos. Eu quero também agradecer mais uma vez o Prefeito de Santarém 

Alexandre Von, que recebeu tanto o Tribunal de Contas do Estado, como o do Município, muito 

bem, até além, vamos dizer assim, do compromisso institucional, dando total apoio aos órgãos, 

em fim, a quem vai fiscalizar e controlar e ele deu apoio integral. E fez uma fala, e Vossa 

Excelência foi brilhante em lembrar, convidando a todos a participar do Fórum, pedindo 

inclusive que fizessem logo as inscrições, e a participação. E também fez elogios ao Tribunal 

de Contas do Estado pelo funcionamento da unidade regional I de Santarém, agradecendo pelo 

trabalho. E o próprio relatório de atividade da unidade regional mostra a importância do 

projeto. Não digo financeiro, os custos, não digo isso, mas o fato em si. O tribunal está 

presente, pelo menos até agora, nas principais regiões do estado, não sei bem, mas acho que 

mais de 600 atendimentos, o relatório de Vossa Excelência tem mais informações do que eu 

nesse período. E o prefeito Alexandre Von destacou isso em sua fala publicamente lá para todo 

o auditório, e deu apoio como sempre deu. A ex-Prefeita de Santarém Maria do Carmo e agora 

o Prefeito Alexandre Von, eu faço esse destaque aqui, não está nem escutando a gente, não sei 

nem se ele vai tomar conhecimento, mas o importante é fazer o reconhecimento e o registro da 

dedicação dele, tanto com o Tribunal de Contas do Estado, e eu presenciei também com o 

Tribunal de Contas dos Municípios, no sentido de apoiar qualquer iniciativa nessa direção de 

controle que ele mesmo tem total interesse em ter o apoiamento dos tribunais no sentido de 

fazer, como disse Vossa Excelência no seu discurso, o melhor que ele pode, obviamente que 

pode errar, pode. Mas a intenção é exatamente apoiar a fiscalização, o controle no sentido de 

que os recursos alcancem o seu objetivo. Então eu faço esses registros Senhor presidente nesse 

sentido, Muito Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 
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da Cunha Teixeira: Quero agradecer Vossa Excelência e também por ter participado do evento 

em Santarém, muito importante a contribuição de Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Presidente gostaria de convidar a 

todos os servidores para uma palestra que acontecerá amanhã às 9 horas em nosso auditório, 

os servidores do Tribunal de Contas e também do MPC, sobre a palestra que será ministrada 

pelo Promotor de Justiça Sávio Rui Brabo de Araújo que vai falar sobre aspectos gerais da lei 

nº 13019/2014 que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então 

aguardamos todos às 9h no auditório para participar dessa palestra que será de muito 

interesse para todos nós. Obrigada. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e 

cincoenta e nove minutos (11h59min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 16 de junho de 2015. 
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