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ATA Nº 5.334 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (3) do mês de setembro do ano dois mil e 

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

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias e Odilon 

Inácio Teixeira; os Excelentíssimos senhores Auditores Julival Silva Rocha e Milene Dias da 

Cunha; e ainda o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas 

Patrick Bezerra Mesquita, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária realizada no dia primeiro (1°) de setembro, na forma do 

disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, 

razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

declaro-me impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. O conselheiro-presidente trouxe à 

baila o seguinte pronunciamento: Invocando o artigo nº 20, parágrafo 2º da Lei Orgânica do 

TCE Pará, atendendo também uma solicitação do Eminente Conselheiro Nelson Chaves, que 

em uma sessão anterior, aproximadamente há dois meses fez o referido pleito que eu vou tratar 

agora. Compete à presidência deliberar sobre isso, e eu quero neste momento convocar o 
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Conselheiro Substituto Julival Rocha, para, a partir do mês de setembro, atuar neste plenário 

como Conselheiro Convocado. Vossa Excelência está pelo artigo nº 20, parágrafo 2º da Lei 

Orgânica, convocado, para fazer parte da bancada, e atuar como conselheiro até o 

preenchimento da vaga pertencente ao MPC, e peço a Vossa Excelência que ocupe a cadeira 

na bancada dos Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado 

Julival Silva Rocha: Bom dia a todos! É com muita honra senhor presidente, que passo a 

ocupar este mister. Ciente de que com cada privilegio virá uma grande responsabilidade, para 

mim é uma grande honra. Bom dia! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Parabéns, muita sorte a Vossa Excelência, quero dizer a 

Vossa Excelência, Conselheiro Julival, que todos os Conselheiros consultados estavam de 

acordo com a convocação de Vossa Excelência. Por que aconteceu só agora a convocação do 

Conselheiro Julival? Porque no momento em que se pensou na convocação dele, estava em 

andamento o preenchimento da vaga de conselheiro pertencente ao Ministério Público. 

Conversei com os conselheiros e todos acharam por bem ultrapassar aquele momento que já 

foi superado pelo nosso plenário, votado, e a presidência encaminhou ao Governador a Lista 

Tríplice, com os nomes do Ministério Público, três nomes, um deles será o novo conselheiro ou 

conselheira. A partir daí o Conselheiro Julival já poderia ser convocado, mas também ele teve 

a necessidade de participar de um evento, representando o tribunal, no Estado da Bahia, e ele 

fez isso. Então eu deixei para que a convocação ocorresse a partir do mês de setembro. A 

presidência já tinha informado a totalidade dos conselheiros. Acho que é um momento 

importante para a vida dele, para a nossa instituição, e creio que daqui para frente, já que tem 

o substituto, eu acho que não deve ficar mais uma cadeira vazia nesta casa, por uma razão ou 

outra. Houve um caso de pedido da aposentadoria, ou outra situação que deve ocorrer, eu 

acho que deve preencher a vaga convocando quem está apto a isso, no caso são os nossos 

Conselheiros Substitutos. Eu fico muito feliz de estar presidente, Conselheiro Nelson Chaves, e 

ter, atendendo a solicitação de Vossa Excelência, convocado para a partir de agora, até o 

preenchimento da vaga pertencente o Ministério Público, ter a honra de ter conosco, atuando 

como conselheiro, o Conselheiro Substituto Julival Rocha. Dando prosseguimento à sessão, o 

senhor presidente transferiu a direção dos trabalhos a Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, conforme determina o artigo 17 do RITCE; que, 
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incontinenti, informou não haver expediente a ser lido, determinando, por conseguinte, ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo 

nº 2011/53024-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Rurópolis, responsável Aparecido 

Florentino da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento, Sua Excelência 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, restituiu a Presidência à Sua Excelência o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e determinou ao secretário o 

prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2011/52051-9, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação da Criança e do Adolescente do 

Pará, cujo Relator foi o Auditor Convocado Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, sem 

prejuízo das multas regimentais cabíveis (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

os registros, e, aplicar à senhora Ana Célia Cruz de Oliveira a multa no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), pela remessa intempestiva dos contratos. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2011/52349-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da multa a responsável pelas 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com exceção 

dos contratos dos servidores Daniel Adrião Ferreira Manoel, Daniel Carvalho Evangelista e 

Daniel Leite Lacerda em razão da ausência de declaração de acumulação de cargos públicos. 

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

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 
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relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52021-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, responsável Walmir de Araújo Alves, cujo Relator 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com aplicação da multa 

regimental ao responsável e, ainda, aplicar a multa regimental a senhora Ivanise Coelho 

Gasparim (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

e a concedente dos recursos, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem 

se fizeram representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e 

aplicar ao responsável as multas nos valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), 

pela remessa intempestiva das contas, e, ainda, aplicar à senhora Ivanise Coelho Gasparim a 

multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo descumprimento da 

Resolução nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51145-0, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de Educação Tecnológica do Estado do Pará-

Tailândia, responsável Madson Igor Pereira Portal, cuja Relatora foi a Auditora Milene Dias da 

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

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

pela regularidade das contas com ressalva, com expedição de determinação no sentido de que o 

responsável e o convenente, em futuros ajustes, não mais se utilizem dos recursos repassados 

pelo Estado, para custear as despesas com a abertura, manutenção e movimentação da conta 

bancária, cujos valores devem ser suportados com recursos próprios da entidade convenente 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

proposta de decisão para julgar as contas regulares. Voto do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, nós 

tivemos a graça de Deus e a confiança da população em alguns mandatos. Vossa Excelência 

teve 5 mandatos, eu tive, Conselheira Lourdes teve inúmeros, Conselheiro Nelson também, 

Conselheiro André, e às vezes a gente lidava com essas situações, das organizações celebrarem 

convênios, e eu tratei naquela época desse assunto, me lembro bem disso. Existe um decreto 

federal que impede a cobrança, mas estadual me parece que não existe nenhum impedimento, e 

o banco cobra automaticamente, e o convênio, o governo, se não me falha a memória, utiliza o 

Banco do Estado do Pará para fazer esses convênios. Então independente do que a 

organização queira ou queiram, eles fazem um convênio, assinando quando será debitado no 

BANPARA, eles abrem uma conta específica para isso, conforme determina a legislação, e o 

BANPARA cobra automaticamente. Então eu não sei se o tribunal poderia sugerir ou informar 

ao BANPARA que se abstenha de cobrar essas taxas para todo e qualquer convênio, por que 

presidente, se a organização informar ao BANPARA que é convênio, acredito que o BANPARA 

não cobre. Quando não informa o próprio sistema cobrará automaticamente, e cai, é um 

sistema bancário, ele já está pronto. Eu quero concordar com a Conselheira Relatora, com 

certeza, absolutamente, mas acho que isso é uma situação que poderá vir outras vezes, e outros 

já devem ter aqui no tribunal em diversos convênios. Que a gente alerte, ou as organizações 

para que comuniquem ao banco, ou estabeleçam já no convênio uma situação que venha 

proteger isso, ou informar ao banco que se abstenha de cobrar, uma vez que, no meu 

entendimento ele não pode cobrar. Mas eu acompanho a relatora, Presidente, faço apenas 

para chamar atenção à reflexão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene 

Dias da Cunha: Na verdade só para fazer uma ponderação quanto a colocação do Conselheiro 

Cipriano. Na época em que o convênio foi firmado, em 2010, havia apenas a instrução 

normativa do governo federal, não havia nenhuma normativa no âmbito estadual, porém, 

atualmente nós temos 2 decretos estaduais nesse sentido, que vedam a cobrança, aliás, que 

vedam o uso de recursos nas despesas bancárias, que é o decreto nº 768/2013, e o decreto nº 

733/2013, então eu penso que uma iniciativa no sentido de impedir que o banco cobre, deva vir 

do executivo e não do nosso tribunal, acho que a gente teria um problema maior. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Permita 

Conselheira. Como tem o decreto, o tribunal respeita também o decreto, e sugere o banco que 

respeite também. Manifestação da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: 

Por que pelo decreto, não há nenhuma vedação que o banco cobre a tarifa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então confirmando o 

que eu disse, conselheira, existe federal, mas estadual não existe. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Existem os decretos estaduais 

conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Mas não proíbe de o banco de cobrar? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Auditora Milene Dias da Cunha: Não proíbe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então, mas o federal ele proíbe. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Auditora Milene Dias da Cunha: Na verdade, a instrução normativa 

federal diz que não podem ser utilizados recursos do convênio para pagamentos de taxas, a 

mesma coisa diz o nosso decreto 733, e o 738, a cobrança do banco decorre da prática e da 

própria política do banco, então se o recurso não pode ser utilizado no convênio, e a gente vai 

chegar ao entendimento que o banco não pode cobrar, isso aí no caso é uma política do banco, 

que tem que ser normatizado às vezes pelo próprio executivo e não por nós. Só isso, só essa 

observação presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Sobre isso Doutora Milene, é assim, alguns jurisdicionados não sabem como 

fazer, e talvez uma orientação do tribunal, eu acho que seria cabível, porque onde fica a 

dúvida? O dinheiro cai na conta, o dinheiro do convenio, só que é costume demorar a 

acontecer o repasse, quando o dinheiro cai na conta já tem um “rombozinho” das tarifas 

bancárias, e quando a pessoa do convênio vai sacar o dinheiro, o mesmo não está mais 

completo. Então ele saca só a parte que está disponível, já descontadas as tarifas, os custos 

bancários, ele aplica só aquilo, e presta conta daquilo. Então eu acho que tem que ter uma 

orientação para dizer: “Não, você tem que prestar contas do dinheiro do convênio, tarifa 

bancária é outra coisa.”, aí tem que ser ele com o banco, argumentar com o banco isentar, 

tudo mais. Então é como aconteceu aqui, e o colegiado já discutiu isso, mas não teve uma 

normatização, não teve uma orientação, no caso não teve uma recomendação, ou ao Executivo, 

ou ao BANPARA que talvez caberia, por que realmente não é nossa competência. Manifestação 
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do Excelentíssimo Senhor representante do MPC Subprocurador Patrick Bezerra Mesquita: 

Gostaria só de compartilhar, pois esse assunto é muito importante, eu tenho uma experiência 

pessoal por ter sido funcionário do Banco do Brasil, e os convênios federais de fato não 

cobram tarifas bancárias, por que existe um tipo de conta específica de convênio. O banco 

muitas vezes tenta empurrar uma conta normal para angariar a tarifa, agora não sei se é um 

regulamento do Banco Central. O Banco Central tem o poder de normatização bancário 

profundo. Então é um assunto a se estudar sim e que tem impacto direto nas contas, como a 

gente pode discutir nesse caso, e quis trazer a minha experiência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, 

esse assunto é tão sério, que outro dia, está aqui o Doutor Arlindo, e eu vou contar esse 

episódio, uma pessoa decente, idônea, a Conselheira Lourdes conhece bem, uma freira do 

município de Bragança, que tive a honra de ser aluno dela. Um convênio de R$ 5.000,00, ela se 

dirigiu ao Gabinete da Presidência, trêmula, por que ela foi notificada, a conta dela poderia se 

tornar irregular por conta de uma tarifa bancária, exatamente o que estamos discutindo aqui 

em um convênio de 5 mil. Ela aplicou o dinheiro, até mais ela aplicou, mas a tarifa bancária, 

pelo que estava no processo, tornaria a conta dela irregular, ela entrou em pânico. Aí eu tentei 

acalmá-la, dei uma orientação de como ela deveria proceder, ela foi à secretaria, o Arlindo me 

confirmou, novamente entrou em pânico, começou a chorar. Mas o que é que incomodava tanto 

a freira? Ela disse, “É o meu nome, o meu nome, eu sou uma religiosa, é o meu nome, eu fui 

diretora desse estabelecimento, eu fiz tudo certo, eu vou receber uma punição do tribunal?” 

Ela entrou em pânico. Então volto à palavra a Vossa Excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O tribunal pode sim, 

na minha avaliação, eu concordo, já declarei meu voto acompanhando a relatora, não tem 

nenhuma dificuldade, ao contrário, só que é uma situação que a gente poderia dar o 

encaminhamento para resolver. Então o banco pode cobrar? Pode, tem lá as suas 

regulamentações e tudo mais, mas também o banco tem que ser o BANPARA? Não, pode ser o 

Banco do Brasil, a Caixa Econômica? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas no caso aqui de convênio do estado só pode o 

BANPARA, eu não tenho conhecimento de outro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não. É por que o governo direciona para 
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fortalecer o Banco, todos os seus investimentos, pagamentos, tudo para o BANPARA, que é o 

banco do Estado. Mas enfim, têm várias maneiras do governo, o tribunal, pode fazer no sentido 

de resolver essa situação, a minha avaliação é que pode o tribunal sim a orientar o governo, e 

o governo orienta o BANPARA, ou se não orientar o BANPARA, o próprio tribunal recomenda 

que observe essa situação de decreto estadual, decreto federal, enfim. Por que claro, o banco 

vai tentar de qualquer maneira, já está no sistema isso, Doutor Patrick sabe, é automático, é 

taxa daquilo, taxa disso, cai na hora na conta. Na minha conta caem essas taxas e eu ligo para 

o banco, digo: “Olha, eu não vou pagar essas taxas, eu quero que retire.”. Tem um mecanismo 

lá que eles estornam, às vezes eles estornam. Então assim é automática, a mercadoria do banco 

é o dinheiro, então eles tem que trabalhar com a mercadoria deles. O dinheiro foi destinado 

para ter objetivo, tem um contrato, então tem que ser gasto com isso. Então nós temos que 

encontrar uma solução. Na minha avaliação acompanho a relatora novamente presidente, mas 

é um assunto que mexe com muitas situações. A Conselheira Milene foi muito bem, já dá um 

norte para todos, mas acho que vai ficar se repetindo isso se a gente não fizer nada. E aqui e 

ali, como Vossa Excelência disse muito bem, as pessoas que recebem o recurso, pouco, mas 

que resolve aquele problema lá, não sabem como é essa questão de banco, e pode chegar lá e 

dizer: “Olha, eu não quero que cobrem por que isto é um convênio e tem um decreto que não 

pode pagar.”. Ou seja, talvez o órgão superior no caso, acima das organizações, como tribunal 

de contas, pode dar orientação aos órgãos que trabalham com isso, tanto o governo, como o 

BANPARA, as próprias organizações no convênio já estipular essa situação, ou seja, de 

alguma maneira, porque senão daqui a pouco nós estamos julgando o mesmo processo, com a 

mesma situação, e a pessoa não tem a menor responsabilidade nisso, às vezes até por falta de 

instrução ela não tem como chegar ao banco. A minha sugestão eu acompanho a relatora, mas 

acho que o tribunal pode fazer alguma coisa sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! E Doutora Milene, eu fui 

procurado na condição de presidente recentemente por um presidente de uma ONG, ele 

assinou o convênio há 1 ano com o estado. Aí assinou o convênio, e abriu à conta, a conta 

compõe parte do convênio, senão não recebe o dinheiro, é obrigatório, e ele veio consultar 

aqui no tribunal, mas não formalizou a consulta, dizendo o seguinte: “O que eu faço, eu fecho 

a conta? Por que já tem uma dívida no BANPARA, decorrente da conta que eu abri, mas o 
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dinheiro não caiu até agora. E o meu medo é fechar a conta e de repente não tem jeito de 

receber o dinheiro.”, aí eu não soube o que dizer para a pessoa, se ele encerraria a conta de 

vez ele não receberia o dinheiro, aí o dinheiro cairia aonde? Ou se ficaria com a conta aberta 

aumentando a divida dele no banco, e na verdade o que eu quero concluir dizendo é o seguinte, 

nós temos que ter uma posição, um entendimento de tribunal sobre esses casos, e pelo que 

estou sabendo, Conselheiro André Dias, existem vários convênios vigentes, contas abertas que 

“não caiu um tostão”, e o responsável por essas contas é a entidade, o responsável pela 

entidade, o presidente da entidade. Esse dinheiro pode cair ou não, e essa pessoa terá 

dificuldades na aplicação e prestação de contas. Então era isso que eu queria registrar, eu 

acho que a gente tem que conversar sobre isso, por que têm que ter o entendimento do plenário 

nesses casos, e isso os casos que virão, mas tem muitos casos existentes na casa de convênios 

que tiveram esse tipo de problema. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Bom, eu queria separar o debate do voto. O voto da Conselheira Milene alcançou a 

lógica, a sensatez, por isso que já digo que estou a favor do voto. O debate, Conselheiro 

Cipriano trouxe uma realidade, por que mais do que simplesmente observar os institutos que as 

leis tentam normatizar o nosso contrato social, nós temos que observar que aquilo é uma 

abstração, e que quando caem no caso concreto, muitas vezes ele não se torna aplicável a todo 

o caso concreto, da mesma forma. Existem muitos mecanismos, primeiro, é só dizer: “Olha, 

qualquer taxa bancária é considerada contrapartida.”, pronto, o cara já está sabendo, é a 

contrapartida, não está escrito no convênio. “Ah, mas não é previsto no valor.”, está dito que é 

qualquer taxa bancária. Agora o que não pode realmente é cobrar aquilo que o cidadão não 

deve, se for como contrapartida ele devia, era parte. No voto da Conselheira Milene, ela 

abordou outra questão que é de muita importância, que merece que nós tomemos uma decisão, 

Conselheiro Cipriano, que hoje até alçada da Vossa Controladoria, que é a questão do 

convênio com os Conselhos Escolares, como pode um Conselho Escolar ter um convênio? 

Como personalidade jurídica? Não pode, é impossível isso, e nós temos prorrogado isso, e nós 

temos que botar um termo final “Olha, ponto de corte, a partir do dia 1º de setembro, 1º de 

outubro não serão mais assistidos e o convênio que for feito, o órgão concedente vai ser punido 

por que ele não pode fazer convênio por que ele não tem autoridade para exercê-lo.”. É um 

vício que está se perpetuando e que também junto com essa questão, merece da nossa parte 
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uma ação de protagonismo, ou seja, chegar: “Olha governo, é o seguinte, se vocês quiserem 

forçar a abertura de contas no BANPARA, é uma politica.”, conversava aqui com o 

Conselheiro Nelson Chaves, por exemplo, ao funcionário público do estado é imposto a ele 

fazer o consignado do BANPARA, cuja taxa de juros é mais de 2% ao mês, é mais que os 

outros bancos, é um assalto, 2% ao mês é um assalto, mas aquilo mantem o BANPARA, e faz 

com que o BANPARA dê um lucro muito grande e que isso dá o suporte, dobrou o número de 

agencias, por isso que hoje é cada vez mais possível fazer esses convênios com o BANPARA, 

por que antigamente não era possível por que ele não estava no estado todo, hoje ele já está em 

66% do Estado, 66% dos municípios do estado já tem o BANPARA. Antes do início desse 

governo, deste mandato do Governador Jatene só estava em 44% dos municípios, aí então 

tinha convênio com a Caixa Econômica, ou então o cidadão de Anajás tinha que ir buscar o 

dinheiro no BANPARA de Breves, por que não tinha BANPARA em Anajás. Então são dois 

temas que eu acho que devem, Senhor Secretario, fazer parte de uma pauta das reuniões que 

Vossa Excelência promove após plenário, entre os conselheiros, e que conforme a 

oportunidade devem ser convidados também os representantes do Ministério Público, que são 

itens que nós precisamos tomar decisões de protagonismo, dizer: “Olha, governo, isto está 

errado, isto não pode permanecer assim.”, ou, é uma hipótese, ou coloca no convênio que toda 

a taxa bancária é contrapartida. “Eu não previ, tem 3 mil de contrapartida.”, está previsto, ou 

vocês pegam e dizem para o BANPARA desonerá-los, por que o governo federal assim o faz, é 

possível fazê-lo, quer dizer, mas não pode é continuar atribuindo ao conveniado, imputando-

lhe uma coisa que nem ele consegue explicar. Como é que a prefeitura vai explicar em suas 

contas que ela tirou dinheiro de sua própria conta para pagar um convênio, como é que 

explica ao Tribunal de Contas dos Municípios? Por que o que acontece é que esse método das 

partidas dobradas, que as pessoas parecem que não entendem muito bem, todo débito 

corresponde ao crédito, todo crédito corresponde a um débito em algum lugar. Então tem que 

colar, compreendeu Conselheiro Luís Cunha? Então acho que nós devíamos, Doutor Arlindo, 

ter uma pauta daquelas coisas que ficam pendentes das nossas sessões e aos poucos nós irmos 

dando solução que reduz a incerteza, e promove como falou ontem com qualidade para mim o 

Conselheiro Odilon, a segurança jurídica. De resto Milene, quando você fez o relatório, eu 

comentava com o Julival e com o Nelson, a insensatez da lógica proposta no relatório, mas na 
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sua avaliação, ou seja, no seu voto, você trouxe de volta a sensatez, pro isso eu acompanho o 

seu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu acho que não pode fugir desse debate, quando aconteceu o caso em Bragança, a 

gente foi tentar construir um caminho, e agora, o que fazer em razão da situação apresentada 

pela freira? E o Doutor Arlindo naquele momento se debruçou, estudou, como a gente poderia 

construir uma saída, e uma das coisas que me chamou a atenção, esse problema no Governo 

Federal, partindo do Ministério do Planejamento. Eles fizeram uma portaria interministerial 

para poder dar uma arrumada nisso, por que era uma bagunça geral também, e eu até pediria 

que ele lesse, e talvez possa até nos ajudar aqui no Estado do Pará, recomendando isso ao 

governador, Leia Senhor Arlindo, por favor. Manifestação do Senhor Secretário-Geral José 

Arlindo Siqueira da Silva: Na verdade eu vou ler um comunicado do Ministério do 

Planejamento a respeito das providências que foram tomadas em relação às tarifas bancárias. 

O comunicado é “Aos Concedentes e Convenentes Cobrança de Tarifas Bancárias”, tendo em 

vista o disposto no parágrafo 5º do artigo nº 42, da portaria interministerial nº 127 – 

29/05/2008 que explicita que as contas de convênios e os instrumentos congêneres serão 

isentas da cobrança de tarifas bancárias, a comissão gestora do sistema de gestão de 

convênios e contratos de repasse, no uso de suas atribuições, orienta os órgãos concedentes e 

convenentes que informem formalmente as instituições financeiras controladas pela união a 

natureza de conta convênio ou de contrato de repasse, para que não sejam cobradas tarifas 

bancárias, bem como para que as referidas instituições financeiras façam cumprir o dispositivo 

normativo supracitado. Brasília 24/05/2010, Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Arlindo tem uma 

parte que você leu que as instituições financeiras controladas pela união, quer dizer, se a conta 

for aberta no Santander não alcança. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade eu só ia lembrar isso que ele acabou de falar, 

por que no Governo Federal tem a norma, mas é só nos bancos oficiais, o problema do nosso 

estado é que a às vezes a gente não consegue que o convênio seja depositado em um banco 

oficial do estado, por que tem muitos municípios que às vezes não tem o BANPARA, então por 

isso às vezes acontece esse problema, por que o alcance da norma federal não tem o poder de 

isentar no âmbito estadual. Então eu acho que essa sugestão proposta pelo Conselheiro 
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Cipriano e pelo Conselheiro André seria no sentido de orientar o governo realmente, para 

normalizar isso, e não o próprio banco. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Foi exatamente essa questão que eu ponderei aqui, existe 

toda uma situação federal, mas estadual não tem, quer dizer, tem, mas é como a Conselheira 

Milene citou, talvez o governo fizesse essa orientação, e o governo excepcionalmente, mas 

excepcionalmente faz em outro banco que não seja o BANPARA, mas é muito raramente. Então 

é o BANPARA como agora o Conselheiro André falou, eles têm que se deslocar para outros 

municípios por que eles fazem de tudo para botar no BANPARA. Então o governo do estado 

com o tribunal vai ser o protagonista, vai ser proativo e ir para cima e tentar resolver o 

problema, acho que esse encaminhamento, o governo do estado para que ele tome 

encaminhamento e oriente o BANPARA por que ele é o que controla, que tem as ações do 

BANPARA nesse sentido que eu falo as orientações, por que assim presidente, você conhece o 

Estado do Pará, o BANPARA além das suas funções, ele tem uma função social muito 

importante, às vezes ele está em lugares que eu tenho certeza que aquela agencia dá um 

prejuízo muito grande para o banco, mas ele alcança o trabalho para a sociedade, e aí vem o 

trabalho do alcance social, de prestar um serviço para a sociedade que também, na minha 

opinião, era função de todos os bancos. Como é da telefonia celular, como é de todas essas 

operadoras que tem a autorização do governo, do estado, para funcionar, deveria ter essa 

função social. Então assim, às vezes o banco privado não que ir lá para Cachoeira do Arari, 

para Bragança, não tem dinheiro lá, então eles não querem saber, aí quem vai às vezes? É o 

Banco do Brasil, porque tem esse compromisso também, BANPARA, Caixa Econômica, são 

esses bancos que às vezes tem esse custo de abrir uma agência em um local que não tem 

nenhum tipo de lucro, vamos dizer assim, é mais um trabalho social. Então eu acho que o 

governo do estado pode sim atingir o BANPARA e através desse decreto atinge aos bancos 

federais que estão onde o BANPARA não está, eu acho que aí resolve o problema. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor representante do MPC Subprocurador Patrick Bezerra 

Mesquita: Só uma palavra final Senhores, só para contribuir com esse debate alvissareiro, a 

gente não pode esquecer que as contas de convênio não deixam de ser contas públicas, elas são 

manuseadas por entidades privadas, mas para uma finalidade pública, um dinheiro público, e o 

estado não seja cobrado pelas suas contas. Então não faz sentido que quando ele transfere a 
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entidade privada está no longa manos do Estado, atuando em nome do Estado, então não faz 

sentido. Essa regra federal apenas explicita uma lógica constitucional. E sobre a questão do 

Conselho Escolar trazida pelo Conselheiro André, é muito pertinente, também foi posta pela 

relatora. O Estado Quando transfere para o Conselho Escolar uma atividade, ele acaba 

fugindo do regime de direito público, ele deve fazer diretamente, o conselho não tem atribuição 

legal de executar nada, ele é um conselho deliberativo, e não executor. Então é muito 

pertinente, um debate alvissareiro realmente na corte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Então eu vou acatando a 

proposição do Conselheiro André Dias, determinar a Secretaria que para a próxima reunião 

administrativa a gente tenha esse assunto na pauta e outros que tem a ver com o nosso 

trabalho do dia a dia. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Senhor Presidente, como disse o Doutor Patrick, é um debate muito alvissareiro, e pertinente 

por parte do Tribunal de Contas por que envolve contas públicas. Vejo que o debate já ficou 

amadurecido, será objeto de reunião administrativa com Vossa Excelência. Então só me resta 

o voto, e eu acompanho na íntegra o voto da Conselheira Substituta Milene. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Acompanho a Relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho 

a relatora. Em ato contínuo, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação 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 da Lourdes Lima de Oliveira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2011/51825-5, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Acará, responsável Francisca Martins Oliveira e Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52417-8, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, responsável Maria das 

Graças de Figueiredo Costa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando a senhora Maria das Graças de Figueiredo 

Costa em débito para com o erário estadual na importância de R$99.991,50 (noventa e nove 

mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), pelo débito apontado; e de R$ 1.000,00 (mil reais) pela não 

apresentação das contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2012/50026-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Salinópolis, responsável Vagner 

Santos Curi, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

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

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

das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas 

regimentais ao responsável, e, ainda, aplicar multa regimental ao senhor Eduardo de Castro 

Ribeiro Junior (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Vagner 

Santos Curi em débito para com o erário estadual na importância de R$ 88.975,12 (oitenta e 

oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e doze centavos) aplicando-lhe as multas nos valores 

de R$720,00 (setecentos e vinte reais), pelo débito apontado e R$720,00 (setecentos e vinte 

reais), pelo não atendimento à diligência. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2012/51427-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 
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concedidas pelo Estado, procedência Associação Beneficente dos Padres da Prelazia de Óbidos, 

responsável José Paulo Alves Cardoso, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação ao responsável, a critério do 

Douto Plenário, da multa regimental prevista no art. 233, § 3º do mesmo diploma (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares com ressalva, com a recomendação de que seja observado, nas 

futuras prestações de contas decorrentes de convênios com a Administração Pública, o que 

dispõe a legislação estadual referente à matéria. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/50399-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Ambiental do Pará, responsável Maria Adelina Guglioti Braglia, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e recomendação a 

SEMA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2005/52621-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Santa Maria do Pará, responsável Antônio Nogueira de Souza, cujo Relator foi o Auditor 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Antônio Nogueira de Souza em débito para com 

o erário estadual na importância de R$31.962,00 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e dois 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelo débito 

apontado e R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), pela instauração da Tomada de Contas. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53415-6, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Curuçá, responsável Josué da Silva Neves, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2008/50964-2, que trata da Tomada de Contas instaurada no Fundo de Desenvolvimento da 

Pecuária do Estado do Pará, responsável Carlos Fernandes Xavier, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e 

aplicação das multas regimentais e as recomendações a FUNDEPEC/PA (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas presentes contas, Senhor Fabrício 

Miranda Sizo estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia! Excelentíssimo 

Senhor Presidente desta Corte de Contas, na pessoa de quem eu saúdo os demais Conselheiros 

aqui presentes. Membro do Ministério Público e os demais presentes aqui nessa sessão 

ordinária. Na oportunidade eu gostaria apenas solicitar ao Conselheiro Relator André Dias 

que reabrisse a instrução processual, haja vista que os documentos que foram questionados, a 

gente conseguiu localizar e fizemos a juntada, solicitamos, entramos com o requerimento 

ontem pedindo a juntada desses novos documentos aos autos. E nós entendemos que esses 
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documentos são essenciais para que possa ser esclarecida a causa. A matéria foi colocada em 

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

voto para receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução 

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

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51009-5, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Ulianópolis, responsável Suely Xavier Soares, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, com 

aplicação da multa regimental a responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, aplicar à 

responsável a multa no valor de R$900,00 (novecentos reais), pelo descumprimento do prazo 

para remessa da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50592-9, 

que trata do Recurso de Revisão interposto por Aluízio do Nascimento Pinto, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a retirada de pauta do processo 

supra, sendo de imediato deferida, esta solicitação, pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/51292-0, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Maria do Carmo Martins Lima, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

e improvimento do recurso, confirmando-se desta forma, a íntegra da decisão prolatada do 

Acórdão nº 51.939 de 16.04.2013 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável 

pelas presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
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parcial, reduzindo o valor da multa regimental de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para 

R$500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos do Acórdão 51.939, de 16 de abril de 

2013. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51955-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

jurídico foi pelo conhecimento e provimento, com a anulação do Acórdão nº 53.992/2014 e 

consequente reabertura da instrução processual inicial, com a concessão de prazo para que o 

responsável exerça os direitos do contraditório e da ampla defesa, nos termos 

constitucionalmente garantidos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável 

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, dar-lhe provimento, 

para anulando a decisão do Acórdão 53.992/2014, determinar a reabertura da instrução 

processual e conceder o prazo para que o responsável exerça os direitos do contraditório e da 

ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, procedendo-se a 

citação do recorrente na forma do § 1º do art. 142 do Regimento Interno vigente à época do 

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

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

relator. Neste momento se registrou a saída de plenário de Suas Excelências a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira e Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/50762-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com a aplicação da multa 

regimental à gestora da FHCGV e determinação à FHCGV e SEAD (pausa). A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com a observância das recomendações 

do Ministério Público de Contas, entretanto, deixo de aplicar multa pela publicação 

extemporânea, face o entendimento adotado por este Tribunal no Prejulgado nº 06 e o item 4 do 

Anexo da Resolução nº 17.459/07 c/c o Artigo 283 do RITCE/PA que dispõe que, na aplicação 

de multa por este Tribunal considerar-se-á, nos casos pretéritos à vigência deste Regimento, a 

norma mais recente, desde que mais benéfica ao jurisdicionado. Consultado o Plenário, este se 

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

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

Processo nº 2013/53149-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro dos contratos, sem prejuízo da 

aplicação da multa a senhora Luciana Maria Cunha Maradei Pereira e expedição de 

determinação ao Hemopa, dando-se ciência, juntamente com a decisão pelo registro, do 

presente parecer ministerial e da inicial do processo nº 2014/11622-5 e proceder Audiência da 

responsável, na forma legal, em razão da proposição de multa por parte deste Parquet (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com a recomendação ao Hemopa 

para observância do contido na manifestação do Ministério Público de Contas, e deixo de 

aplicar multa pela publicação fora do prazo com fundamento na Resolução 17.459/07 c/c art. 

283 do Regimento Interno (Ato 63/2012) que dispõe que, na aplicação de multa por este 

Tribunal considerar-se-á, nos casos pretéritos à vigência deste Regimento, a norma mais 

recente, desde que mais benéfica ao jurisdicionado. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou o retorno ao 

plenário de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se 

foram anunciados os Processos nºs 2014/50226-2, 2014/50454-1 e 2014/50787-8, que tratam 

dos Atos de Admissão de Pessoal temporários realizados pelo Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Em relação 
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ao Processo n° 2014/50454-1, Sua Excelência o Conselheiro Relator solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Quanto aos demais processos, e cumprindo 

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

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

dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o 

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

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

foi anunciado o Processo nº 2013/53290-5, que trata do Ato de Aposentadoria de Paulo Sergio 

Palmeira Greidinger, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2015/50066-0 e 2015/50796-4, que 

tratam dos Atos de Aposentadorias de Rosa Lopes da Silva e Gutemberg Fonseca Taveira, 

Procuradora Iracema Teixeira Braga, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51781-6, que trata 

do Ato de Pensão em favor de Marcelo Lobato dos Santos e Outros, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 
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colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

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

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registro o regresso do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias ao Plenário. 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, pronunciando-se nos seguintes termos: Senhores 

conselheiros, conforme material distribuído na sessão ordinária do dia 25 de agosto, com, as 

emendas apresentadas pelos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino e Odilon 

Teixeira, devidamente acatadas pelo senhor relator da matéria, Conselheiro Nelson Chaves, 

submeto a este colegiado a proposta de resolução encaminhada por sua Excelência o 

Conselheiro Nelson Chaves que se refere à Constituição da Comissão Permanente de 

Sistematização e Consolidação de Jurisprudência, conforme prevê o artigo nº 19, inciso 2, do 

Regimento Interno deste Tribunal. Não houve discussão, e a matéria colocada em votação teve 

aprovação unânime, ficando consubstanciada através da Resolução n.º 18.727, desta data. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Pelo texto 

com as emendas oriundas dos Conselheiros Cipriano Sabino e Odilon, que vieram aprimorar o 

texto na realidade, está consolidado. Novamente com a palavra o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Do mesmo modo submeto à consideração 

plenária a proposta de Resolução encaminhada pelo Eminente Conselheiro Ouvidor, Doutor 

Odilon Inácio Teixeira, na sessão ordinária do dia 1º de setembro que se refere ao Manual de 

procedimentos Internos da Ouvidoria. A matéria entrou no âmbito da discussão; em não 

havendo, prosseguiu-se à votação: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: A ouvidoria vai escutar o nosso voto de aprovação. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De acordo. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, obrigado! Eu agradeço e 

parabenizo o eminente Conselheiro Odilon. Foi encaminhado ao gabinete verdadeiramente, e o 
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gabinete entrou em contato comigo, estudaram o processo, e nós temos só que aprovar, e dar 

os parabéns, os cumprimentos ao Conselheiro Odilon. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Eu agradeço o voto dos conselheiros, a confiança e aprovo em 

conjunto com eles. Voto do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado Julival Silva Rocha: De 

acordo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa 

Excelência também merece o meu voto e os elogios. Aprovada à unanimidade, a matéria ficou 

consubstanciada através da Resolução n.º 18.728, desta data. O Conselheiro presidente retornou 

com a palavra: Quero lembrar que o termo certo de Irituia é caçula, Conselheiro Julival 

Rocha. Eu queria indagar com o Senhor Secretário, eu pedi na sessão de terça-feira, mas pelo 

que eu estou sentindo, os conselheiros não receberam a proposta de alteração do regimento 

sobre prazos. Eu vou ver o que houve, acho que por conta da visita de ontem. A Secretaria 

passou para o meu gabinete, mas eu acho que não chegou. Eu acho que está com a Doutora 

Teresa João. Vou ver. Mas chegará hoje, e não haverá problema. Para a semana, a 

Conselheira Lourdes Lima quem estará presidindo as sessões. Vai poder analisar, e eu já estou 

de acordo. Eu queria comunicar ao plenário, eu vou franquear agora a palavra, tem uma 

pequena prestação de contas do Conselheiro Cipriano, em seguida o Conselheiro Nelson 

Chaves pediu a palavra para falar do evento de ontem. Eu queria fazer um comunicado: a 

partir do dia 08 eu vou estar de férias por uma semana, como sou filho de Deus, eu também 

necessito. Então eu vou tirar férias por uma semana. E com muita honra, muita tranquilidade 

que vou passar a presidência desta Casa à Conselheira Lourdes Lima. Ela vai presidir três 

sessões, terça, quinta e a próxima terça, dia 15, porque as minhas férias vão até o dia 15. Eu 

quero desejar muita sorte à Senhora. E quero neste momento publicamente determinar ao 

secretariado, que nos dá apoio, nossa administração, que se reporte à Conselheira Lourdes 

Lima, dando a ela todo o apoio que ela necessitar. A administração que deixo a Vossa 

Excelência está tranquila, tudo em ordem, caminhando muito bem, peço a Deus que lhe 

abençoe nesse período que vou estar ausente, certo Conselheira Lourdes Lima. Então, primeiro 

a gente vai ouvir agora o Conselheiro Cipriano Sabino, que vai fazer uma pequena exposição 

da viagem, e, em seguida, o Conselheiro Nelson já disse que é a senhora quem vai falar do 

evento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 
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Junior: Senhor Presidente, estive em viagem de trabalho a cidade de São Paulo, onde participei 

de evento, cujos participantes, pessoas ilustres e conhecidas do Brasil inteiro, falaram sobre as 

questões de controle, fiscalização, combate à corrupção, e as previsões, obviamente, que se 

espera efetivamente para o exercício que se aproxima. E as grandes decisões ficaram claras no 

evento, Senhor Presidente, que vão ser tomadas agora. Aliás já começaram a ser tomadas na 

verdade. Nós estávamos no evento quando chegou a notícia do orçamento que foi lá para o 

Congresso e os debates que todos têm conhecimento. Eu também participei do evento, 

conversei com o ex-presidente do TCU, Ministro Augusto Nardes, eu faço o registro, e venho 

colocando todas as informações, e a primeira apresentação foi do Juiz Sérgio Moro. Eu vou 

falar um pouquinho dele e depois falo do Ministro. Ele fez uma comparação com algumas 

situações que ocorreram no Brasil e no mundo com relação ao combate à corrupção. Ele 

colocou, por exemplo, alguns exemplos em situações que ocorreram no processo do 

“Mensalão”, recente no Brasil. Falou também sobre as situações da operação “Mãos 

Limpas”, salvo o engano, que foi na Itália, combate à máfia. E colocou que é um problema do 

mundo inteiro, a corrupção, não existe país que esteja isento deste mal, mas que, obviamente, 

alguns países encaram, enfrentam e combatem de uma maneira mais exata e contundente, e 

outros não. E ele, como colocou, a situação da operação “Mãos Limpas” na Itália, Senhor 

Presidente, que houve no início muita dificuldade, lidavam com a máfia, uma organização 

extremamente forte naquela altura, envolvendo autoridades de todas as áreas, como policiais, 

como magistrados, como integrantes do Ministério Público, que participavam, vamos dizer 

assim, não todos, mas um ou outro, dando apoio a essa organização criminosa. E existia muita 

dificuldade no começo, muitas pessoas morreram, foram assassinadas. Mas a partir do 

momento que a população juntou a somar com as pessoas de bem, no caso os juízes, 

promotores e todos que atuavam nessa direção, a população veio, dizendo o Juiz Sérgio Moro, 

e fortaleceu efetivamente esse combate, que ocorreu de forma mais contundente. Ainda existe 

na Itália, mas é menor do que ocorria naquele tempo. Ele falou do processo que está atuando, 

Senhor Presidente, que o que o pressionava quando em conversa com os empresários, e aí 

alguns até passaram na televisão, Jornal Nacional e tudo mais. Mas o que o espantava era as 

pessoas dizerem que isso era a regra do jogo, que isso é natural, se não desse percentual lá de 

1, 2, 3% ninguém participava de nada. E ele ficou espantado com isso. Como é que uma coisa 
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que deveria ser, enfim, rechaçada, ou seja, deveria ser eliminada, eles encaravam com a maior 

naturalidade e falavam abertamente e tudo mais, mostrando como se fosse uma situação 

comum no Brasil, que para ele deveria ser exceção, excepcional, mas era uma coisa natural 

que o espantou muito. Falou dos custos da corrupção no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o 

prejuízo que causa isso para as empresas, ao setor público, à sociedade. Falou que atribui a 

ele essa situação toda. E eu faço um registro aqui, Conselheiro Nelson, Conselheiro Julival, é 

impressionante. A gente ouve falar, mas quando a gente presencia, vamos dizer, além de 

confirmar, a gente fica até emocionado. Lá estavam pessoas, empresários, pessoas ligadas ao 

setor público, Ministros do Governo, quando anunciaram o nome do Ministro, Doutor Patrick, 

Doutor Nelson, do Juiz Sérgio Moro, perdão! Todo o auditório se levantou e aplaudiu de pé só 

a entrada dele para ir se pronunciar. Eu já tinha ouvido essa história, mas é impressionante 

como a população, desde o mais pobre, do menor, até o mais alto escalão, em um gesto desse 

dá o aval, reconhece, aplaude a atitude do juiz, ou seja, o que eles esperam das instituições que 

funcionem. É impressionante o movimento, eu já tinha escutado isso que aonde ele ia, 

restaurantes, as pessoas paravam para aplaudir, mas eu vi lá, tive a oportunidade de conhecê-

lo, e achei uma pessoa muito simples, muito tranquila, me pareceu uma pessoa de bem. Então a 

gente falou, Senhor Presidente, dos prejuízos que a corrupção traz para o país, para qualquer 

país, para qualquer situação, disse que as decisões que ele já tomou, porque foi perguntado 

para ele, se poderia chegar aos tribunais superiores e ser desfeito isso? E ele colocou que nas 

decisões que foram tomadas não cabem mais recursos, porque as pessoas confessaram, as 

pessoas devolveram o dinheiro, como é que uma pessoa que vai devolver o dinheiro reconhece 

e vai recorrer para quê? Então já está nesse caso, depois das publicações já está. Então ele 

está esperançoso, colocou que os tribunais superiores têm confirmado todas as decisões que 

ele tem encaminhado, e falou também que as pessoas atribuem a ele, vamos dizer assim, essas 

ações, mas ele colocou bem claro que não é só ele, existe mais um gesto grande de humildade, 

de reconhecimento, e mais de 10 delegados da Polícia Federal, todo o Ministério Público que 

está atuando no caso, então é um grupo grande de pessoas. E fica o nome dele em evidência 

porque cabe a ele dar a sentença e fazer os despachos, mas ele reconheceu o apoio de todos 

que estavam presentes. Foram muitos assuntos que ele colocou. Foi uma palestra de mais de 

uma hora, e eu fiz aqui apenas algumas questões. O beneficio do combate à corrupção, e que 
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ele confirma e assume a responsabilidade de dizer que nesta situação, nesse quadro existe uma 

corrupção sistêmica, vários ministérios, empresários, ou seja, uma organização envolvida 

nesse processo todo, e que o combate a esse tipo de ação traz benefícios incalculáveis, o que 

serve para mim e para o Tribunal de Contas, para todas as Instituições Públicas do Brasil, no 

sentido de quanto mais a gente conseguir recuperar qualquer tipo de desvio de recurso, seja 

aqui em convênios, seja lá em Brasília com milhões, com bilhões, a gente está ajudando e 

trazendo benefícios para a sociedade. O Presidente do TCU, ou melhor, ex-presidente Augusto 

Nardes fez a segunda palestra. Ele falou sobre vários assuntos, inclusive sobre o orçamento do 

governo federal, e o que me deixou também alegre, Senhor Presidente, rapidamente, é que ele 

frisou que apenas falam das pedaladas, mas o TCU está questionando 15 pontos do orçamento 

do ano passado. Não é só pedalada. Ele falou em várias questões de preços e 

superfaturamentos. Mas as pessoas falam somente: “Ah, pedalada, pedalada”, mas ele 

mostrou lá no painel, e tem vários painéis que ele apresentou, peguei alguns, e eu mesmo quem 

tirava as fotos, essas foram do meu celular, mostrando que eram 15 pontos de questionamentos 

para o Governo Federal, por isso foi obrigado a dar mais um prazo. E a minha opinião 

pessoal, concordo plenamente, se tivesse no lugar dele faria a mesma coisa, porque as pessoas 

questionam: “Deu mais um prazo?”. Ele colocou bem claro: “Estamos dando todas as 

oportunidades para o governo, para o Poder Executivo, apresentar os seus argumentos nos 15 

pontos, para que amanhã ele não recorra à Corte Superior, que é o Supremo, alegando 

cerceamento do direito de defesa.” Pelo regimento, até este último prazo de 15 dias era 

possível dar. Até porque quando o Ministro que está tratando do assunto por conta do 

Governo, e vai o Ministro Mercadante, Ministro do Planejamento, deixaram para ele a 

informação de que se não conseguissem, eles iriam recorrer ao Supremo. E era só na cabeça 

do Ministro Augusto Nardes uma oportunidade que ele não gostaria de dar, uma vez que vai 

para o Supremo. Então foi concedido o prazo e acredito que até o final deste mês deve estar na 

pauta do TCU para o julgamento esses 15 pontos. E falou sobre várias questões da 

governança, das auditorias operacionais que são realizadas pelo TCU, com a parceria dos 

Tribunais de Contas dos estados, mas eu faço um parêntesis, rapidamente, já vou me 

encaminhar para a conclusão, são muitas situações. E ele fez um destaque em sua 

apresentação, Senhor Presidente, tinham poucos conselheiros lá, não tinham muitos. Eu 
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conversei com ele no café da manhã, antes do evento, e ele aplaudiu, reconheceu o emprenho, 

o apoio dos Tribunais de Contas nesse projeto do Brasil de governança, de auditorias 

coordenadas, onde apresentam boas práticas. E, Senhor Presidente, o público não era Tribunal 

de Contas, era outro público, e isso me deixou feliz, no sentido de que ele, publicamente, 

porque não era para falar para os tribunais, ele não estava falando ali para o Tribunal de 

Contas, mas ele frisou, fez um destaque, e eu quero destacar, quero falar um pouco sobre isso, 

quero falar sobre as auditorias coordenadas, e os trabalhos de todos os Tribunais de Contas no 

Brasil que tem feito com ele essas situações. E ele apresentou alguns dados das auditorias 

coordenadas que foram realizadas pelos tribunais e consolidadas no relatório do TCU, da 

situação no Brasil como, por exemplo, na educação, que já foi feito, inclusive Vossa Excelência 

foi o relator, na situação do meio ambiente, que a Conselheira Lourdes foi relatora no estado 

do Pará. E colou para a platéia, que não tinha nada a ver com o Tribunal de Contas, era a 

sociedade, tomar conhecimento do trabalho do TCU e dos tribunais de contas que o deixou 

muito feliz. E falou sobre vários aspectos, sobre várias questões relacionadas ao trabalho do 

controle, da fiscalização e das auditorias por parte do tribunal. E o destaque, Senhor 

Presidente, veja bem, quem abriu o evento foi o Sergio Moro, o Juiz, Sua Excelência, junto com 

o Ministro Augusto Nardes, Sua Excelência Ministro do TCU. Então veja bem: se prestarmos a 

atenção, esse evento destacou o controle, a fiscalização e o combate à corrupção, quando se 

bota essas duas pessoas para abrir o evento, enfim. Nós tivemos vários palestrantes, ministros, 

ex-ministros, e um dos debatedores, o vice-presidente da república, fez um pronunciamento que 

inclusive saiu no Jornal Nacional. As palavras que ele falou, a plateia até reconheceu, porque 

ele assumiu a responsabilidade, “mea culpa”, colocou a dificuldade, pediu união, enfim, foi 

boa a apresentação, no sentido de que não teve aquela arrogância, ou aquela situação, ao 

contrário, com a experiência política que ele tem, obviamente, que ele sabe conduzir o 

processo nesse sentido, principalmente nesse momento de crise. Falou também do orçamento e 

falou da importância dos órgãos de controle para ajudar não só depois, mas principalmente 

antes, como os tribunais já vem fazendo, Ministro Augusto Nardes falou isso, na cooperação, 

sendo proativos, evitando que algumas coisas aconteçam. Alguns indicadores que o Ministro 

Nardes apresentou, pode passar a transparência. O Tribunal de Contas da União com dados 

dos tribunais de contas e com todos que tem lá, ele mostrou rapidamente o que estava previsto 
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no orçamento e que foi efetivamente cumprido. Estava previsto, por exemplo, o saneamento 

básico, Conselheiro Nelson Chaves, meu irmão, 71% do que estava previsto e só foi cumprido 

29%. Você vai para área da saúde. Esses foram os dados mostrados pelo Ministro do TCU, 

mostrando a necessidade de uma boa gerência, de uma boa governança, enfim. São 

indicadores importantes, eu tenho todos, coloco à disposição do tribunal. Então, Senhor 

Presidente, eu considero um evento muito importante. O empresário Abílio Diniz foi falar, 

porque ele participa do governo, ele é integrante da comissão de finanças, participa de 

conselhos. Ele foi muito otimista, falou que o Brasil tem jeito, sempre tem jeito, colou que é 

claro que a gente tem que enfrentar essas dificuldades, só que agora com total transparência, 

empenho, dedicação, e foi muito firme nas colocações, uma pessoa bem sucedida, sugerindo 

algumas ações do governo. E estava presente o Ministro da Justiça, que estava assistindo às 

palestras. Ficou até uma situação difícil porque ficou bem claro todas essas situações que 

estão ocorrendo, e ele depois subiu para defender. Então, Senhor Presidente, eu acho que o 

evento é importante, nós falamos, as palestras dele, das crises, a história dele. E contou 

algumas histórias do Brasil e relacionava como o Brasil saiu dessas situações. Então eu 

acredito, Senhor Presidente, que a missão foi cumprida. Foram muitas palestras o dia inteiro, 

começou às 8 da manhã e terminou às 6h30 da tarde, direto, uma interrupção de uma hora 

para o almoço rapidamente, que foi servido lá mesmo. Foi no café da manhã que eu estava 

com o Ministro Nardes e o Juiz Sergio Moro chegou, os dois se conhecem, e o Ministro então 

me apresentou como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e falou na minha 

frente para o juiz dos trabalhos das auditorias coordenadas, e a importância dos tribunais do 

Brasil estarem unidos trabalhando juntos nesse momento. Eu tive a oportunidade de conhecê-

lo, uma pessoa simples e tranquila. E eu acho que cumpri a minha missão, Senhor Presidente, 

Conselheiro Nelson, porque tem uma Resolução. É muito importante, e é bom a gente sempre 

dar satisfação e mostrar o que a gente fez, o que a gente está fazendo, pelo menos se 

esforçando e buscando trazer algum resultado. Então eu agradeço a Vossa Excelência por nos 

apoiar, e sempre tem nos apoiado, espero ter cumprido com aminha missão nesse momento. 

Muito obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem! Como a gente tem ainda outra parte a falar, eu quero muito 

agradecer, em nome do nosso tribunal, ao Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu falhei aqui, mas já 

corrigi. O Ministro Augusto Nardes pedia que eu transmitisse. Eu já até falei com Vossa 

Excelência por telefone, mas eu vou falar aqui publicamente. Ele pediu que eu transmitisse a 

todos os conselheiros do Pará e a Vossa Excelência um abraço, e que está sempre à 

disposição. Ele vai tentar uma articulação no sentido de convidar os conselheiros para assistir 

o julgamento do orçamento de 2014, mas ele não sabe se é possível, pois tem toda uma 

coordenação. Como deve lotar o Congresso Nacional, ministros do Governo Federal, e 

algumas pessoas, mas ele demonstrou interesse em convidar aos conselheiros que tem tanto 

contribuído com o TCU para participar da sessão, no sentido de pelo menos estar presente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Já tem 

data definida Excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Ele vai marcar, mas será provavelmente no final do mês. Mas o 

importante é que vai marcar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Final de setembro? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É. E no máximo, porque depois chegam as 

defesas, os técnicos vão analisar, ele também vai encaminhar para o Ministério Público, e ele 

traz para o plenário, e acredita, ele disse para mim em particular, que até o final do mês esse 

processo deve estar na pauta. E ele é muito cobrado por isso pela população. Aonde eles vão 

as pessoas questionam. E falou que talvez fosse colocar à disposição para uma situação 

reservada, para que os conselheiros pudessem participar desse julgamento, que é histórico, 80 

anos de histórico do TCU, nunca houve um questionamento de contas do poder executivo. É a 

primeira vez. Então, a situação é de muita pressão, mas eu achei interessante esta parte dos 

conselheiros, se não todos, mas pelos menos uma representação de cada tribunal para estarem 

lá mostrando essa união, esse apoio. Ele reiterou o abraço a todos os conselheiros, os 

cumprimentos, e se colocou à disposição inclusive de Vossa Excelência, Presidente. 

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

bem! Eu quero que os conselheiros fiquem atentos, aqueles que desejarem ir à Brasília 

participar dessa sessão histórica do TCU, que tem o nosso amigo, digo amigo porque ele gosta 

do Pará, tem nos prestigiado, Ministro Augusto Nardes, pode programar a viagem que a 

presidência autoriza. E em nome do TCE, quero agradecer ao Conselheiro Cipriano Sabino, 
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que nos representou nesse evento, muito importante, Vossa Excelência relatou muito bem, 

parabéns!  E se puder, em um momento oportuno, informar mais alguma coisa do conteúdo 

seria importante. Eu mesmo fiquei muito satisfeito, porque um evento tão importante 

acontecendo em uma cidade tão importante como São Paulo, e com pessoas tão importantes 

participando. Eu acho que o Brasil vive em um momento interessante, porque está em uma 

crise, está discutindo a crise, e está também trabalhando caminhos, soluções. Que bom, 

obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Eu vou ser breve, Presidente. Peço até a gentileza da Conselheira, por cavalheirismo deveria 

deixá-la falar primeiro, os assuntos também são inadiáveis para que eu possa tratar. Primeiro 

eu quero cumprimentar ao Conselheiro Cipriano por ter feito esse relato. É sempre importante 

que um membro do tribunal relate as viagens. É um processo transparente e democrático. E 

serei extremamente breve. Diz-se sempre por aí: “Hoje no Brasil a justiça no Paraná é “de 

moro”, e a justiça muitas vezes no Brasil inteiro é “de mora”. Essas são as circunstâncias”. A 

gente precisa ouvir um documentário e uma entrevista de uma grande mulher, uma grande 

atriz que honra a arte brasileira no auto dos seus 90 anos, que foi entrevistada pelo Jornalista 

Roberto D’Ávila, que perguntou a ela, acho que a Vossa Excelência já contei esse fato, aquela 

carreira de grande sucesso, e, na idade que tem, enchendo os teatros, respeitada por todos. O 

jornalista perguntou à Atriz Bibi Ferreira: “A que você atribui o seu longo sucesso na vida 

profissional?”. Ela olhou para ele e não titubeou e disse: “Credibilidade”. Ou seja, fazer a 

população ter a crença naquilo que ela faz, na oportunidade com que ela faz e com o espírito 

que ela faz. Eu como cidadão, eu sei que isso aqui está gravado, mas temos todos que assumir 

a responsabilidade que temos. E eu me lembro, Conselheiro Cipriano, que foi colega seu, meu, 

da Lourdes e do Luís, homem de muita sabedoria popular, já está beirando os 80 anos. É um 

homem muito honrado, que já esteve aqui nessa Casa por diversas vezes, o Deputado Haroldo 

Tavares, Prefeito de Óbidos, que em uma das sessões da Assembleia dizia: “Eu vou fazer uma 

emenda à Constituição.” Eu disse: “Por que você vai fazer emenda para Constituição?”. Ele 

disse: “Para desobrigar do juramento as pessoas que tomam posse de cumprir a Constituição, 

porque quando chegam aos cargos a primeira coisa que fazem é que não saber o que a 

Constituição diz.” Esse mar que nós estamos vendo no Brasil, ou faltou curso de teatro para 

alguns, ou são completamente insanos. “Por que eu não sei”. “Mas você não era o 
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dirigente?”. “Mas eu não sei.”. Quer dizer, ninguém sabe de nada. E falta, realmente, e 

isso não é uma crítica, porque nós todos estamos envolvidos na vida pública, e é 

importantíssima uma palavra que disse a sabedoria de uma atriz, os órgãos públicos antes 

de tudo têm que ter a credibilidade da sociedade para que suas ações sejam efetivadas. 

Então eu quero saudar esta introdução no plenário, no dia de hoje, feita pelo Conselheiro 

Cipriano. E nós todos, porque ontem, vou finalizando, foi um dia histórico para nós, além 

dos conselheiros, Conselheiro Odilon, Conselheiro Julival, Conselheira Milene, 

Conselheiro Cipriano, foi assim uma espremedura nos nossos corações, com as 

experiências de vida que todos temos aqui. A Conselheira Lourdes provavelmente vai falar 

desse tema para mostrar a questão catastrófica da crise social e as consequências disso 

tudo. Com a experiência de vida que nós todos temos, eu acho que não houve quem não 

pudesse se comover, embora as coisas lá sejam bem cuidadas, mas em uma situação grave 

que, e eu quero dizer, porque já sou um decano, e que Vossa Excelência até não insista 

muito nesse tema, porque eu sei que eu sou, estou brincando, isso para mim é muita honra. 

Dizer que eu tenho comigo uma apreensão e uma preocupação, eu não me sinto, eu não 

estou falando só como Conselheiro, estou falando como cidadão no coração de todos, 

Cipriano, que nós convivemos tanto tempo juntos, e eu como já tenho uma idade bastante à 

frente de todos nesse plenário, eu tenho uma tristeza de sentir que não vou passar para os 

meus filhos e para os meu netos um Brasil que nós sonhamos em construir. E eu acho que 

nós temos um débito, todos nós, com essas gerações que nos sucedem. E só poderemos 

resgatar isso na medida em que tivermos o compromisso de servir. E que a nossa palavra, 

mais do que a nossa palavra, muito mais do que a nossa palavra, os nossos atos 

representem exatamente a credibilidade que a sociedade precisa ter em nós, para que de 

fato esse Brasil possa alcançar o glorioso destino de ser a pátria livre e na redução das 

diferenças sociais e das injustiças que a nossa Constituição fala. Então eu fico feliz, 

parabenizo ao Conselheiro Cipriano por trazer isso aqui, Vossa Excelência, e pedir já 

antecipadamente à Conselheira Lourdes que se, no meio da sua manifestação, eu precisar 

me retirar, porque tenho um horário, e para que eu não perca a credibilidade, o protocolo 

do plenário, a fim de que e eu possa atender a quem me procura. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero rapidamente 

só confirmar essa situação importante. Veja bem, todas as vezes que a gente assiste uma 

Instituição, ou alguém trabalhando como deveria, como o caso que o Conselheiro Nelson 

frisa, e muito bem colocado, a sociedade reage de uma forma muito positiva. “Ah, mas é 

obrigação.” É. Mas o juiz fala, o Ministro fala, nós falamos, muita gente fala: “Mas eu 

estou cumprindo a minha obrigação.” E nem isso muitas pessoas fazem, o Conselheiro 

Nelson foi muito feliz. Mas o Juiz Sérgio Moro hoje tem uma credibilidade fortíssima, tanto 

é que algumas solicitações dele vão para o Supremo. E o Supremo devolve atendendo tudo 

que ele pede. Ainda não teve nenhum senão, até hoje, muito embasado e estudado, 

preparado para que ninguém amanhã questione nada. Então, assim, o Tribunal de Contas 

da União, Ministro Augusto Nardes, foi questionado aqui e ali por uma questão, por 

exemplo, do debate foi muito importante, Conselheiro Nelson, eu agradeço muito. Mas que 

perguntaram para as pessoas coisas dificílimas, não foi assim do oba-oba. Então 

perguntaram para o Ministro Nardes, por exemplo, como é que o TCU iria enfrentar o 

problema do filho do presidente estar citado na operação Lava-Jato. E para o Ministro 

Sérgio Moro também perguntaram coisas difíceis, como perguntaram para todos. Então é o 

seguinte: tanto o Juiz, como o Ministro Augusto Nardes foram muito aplaudidos. O juiz 

muito mais, pela divulgação, é obvio, mas o Ministro Nardes também foi muito aplaudido, 

eu acredito que em todos os eventos, e olha que foram mais de 15 pessoas nos debates e 

tudo mais, mas os dois mais aplaudidos foram o Juiz e o Ministro do TCU. Então, o que 

mostra isso? Estão fazendo o trabalho deles. Então a população acredita, confia e quer 

isso, espera isso da gente. Às vezes eu converso muito e falo isso com muita tranquilidade 

com o Conselheiro Nelson. A gente tem que tomar decisões difíceis, que vão desagradar 

alguém, mas no final da história nós temos a satisfação de botar a cabeça no travesseiro e 

dizer: eu fiz o meu dever. E a maioria da sociedade reconhece e aplaude. Às vezes dentro 

da nossa casa, no sentido de onde a gente trabalha, não conseguimos atender, agradar a 

todos, mas na busca de fazer o que é melhor, o que é possível, e principalmente o que é 

certo, e nesse sentido eu concordo plenamente com o Conselheiro Nelson que a crise não 

está pior, ainda vai piorar em questão financeira, econômica. E vai ter imposto, Senhor 
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Presidente, todos falaram lá que vai ter imposto, não tem outra saída, inclusive 

tecnicamente, mostrando os números que a conta não fecha. Se cortarem tudo, diminuírem 

Ministérios, demitirem, cortar e ainda vai ficar negativo. Foi mostrado isso claramente, e 

não é questão de eu acho. É questão que não tem como você fazer, e se não tem, a única 

saída é você cortar tudo e aumentar a arrecadação. E como é que faz isso? Criando 

impostos. Então o governo, o poder executivo, está com esse descrédito. O Conselheiro 

Nelson frisou que até para negociar com o Congresso não tem essa confiança toda, manda 

outras pessoas negociarem, e a credibilidade é fundamental e importante, com certeza. 

Então quando a gente vê uma Instituição, os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da 

União e o Juiz Sergio Moro, e outras inúmeras pessoas fazendo esse trabalho, o seu papel, 

a sociedade aplaude, reconhece, e, com certeza, a credibilidade, na política, na vida, em 

qualquer situação é fundamental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem ainda um trabalho na presidência, eu não sei se 

confirma se a Doutora Milene fará a apresentação da proposta da Lei Orgânica. Dá tempo 

Conselheiro André? A Conselheira Lourdes Lima quem vai fazer uma exposição do que 

ocorreu ontem. É uma pena que o Conselheiro Nelson Chaves tenha se ausentado, porque o 

que ocorreu ontem foi muito forte, mas foi uma das coisas que eu tive muito orgulho de 

fazer. E a minha vida de homem público, de pai, de cidadão, de cristão, foi marcada 

porque eu não saí de lá a mesma pessoa, me tocou muito, principalmente na alma, o que eu 

presenciei ontem na FASEPA. Então passo a palavra à Conselheira Lourdes Lima. Tem o 

vídeo, a Senhora já vai conduzindo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, antes do vídeo eu só gostaria de 

parabenizar Vossa Excelência no sentido da exposição, do esclarecimento, da discussão, 

do Marco de Medição do Desempenho, que nós tivemos uma reunião no gabinete de Vossa 

Excelência, por sinal muito boa, proveitosa. Parabenizo Vossa Excelência e também, em 

nome da comissão, o servidor Valino, que fizeram uma apresentação, um diálogo muito 

importante para a nossa compreensão. Eu acredito que vale ressaltar, e deixar esse 

registro aqui, que é uma das ações também da gestão de Vossa Excelência, e que nós 

tivemos essa oportunidade de fazer uma análise muito mais profunda, uma discussão, com 
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testemunhos de muitos servidores desta Corte de Contas. Parabenizo Vossa Excelência e 

toda equipe que foi escolhida por Vossa Excelência a desenvolver esse trabalho de grande 

importância para a nossa Instituição, que nos oportunizou a uma avaliação profunda, e, 

com certeza, a refletirmos nas nossas decisões futuras, para que a próxima medição com 

certeza a nossa Instituição já esteja em um estágio muito mais avançado. Mas também 

parabéns porque dentre uma medida de 1 a 4, nosso tribunal não está tão fraco, inclusive 

diante de algumas percepções nossas, argumentações no sentido de que a própria comissão 

esteja atenta nos momentos de tomadas de decisões. Outra situação é que nós, ontem, 

Vossa Excelência, eu e o Conselheiro Nelson, e vários servidores desta Corte de Contas, 

Conselheiro André, fomos à FASEPA. A FASEPA é a fundação de pesquisa que cuida dos 

adolescentes, de pessoas que podem ter a oportunidade de se recuperar. Vossa Excelência 

reeditou um convênio que foi iniciado há 18 anos pela iniciativa do então Presidente 

Nelson Chaves, e eu estive presente aqui. Tive a oportunidade de testemunhar como 

Deputada Estadual, as emoções, mas eu não tinha a visão geral da dimensão. E essa parte 

eu acredito que seja a menos importante, mas a mais importante foi do que nós pudemos 

sentir, não só ver, mas sentir, Conselheiro André, o drama que esses jovens, esses 

adolescentes vivem, as famílias, mas também pudemos sentir o cuidado quando do 

momento em que o então Deputado Nelson, Deputado André, estiveram como deputados 

junto a uma comissão que não lhes foi permitida a abertura das dependências da 

FUNPAPA, porque essa fundação atual foi apenas mudada e ampliada as ações, mas eram 

os mesmos espaços. Só houve uma mudança de sigla, uma ampliação de ações. Nós tivemos 

a presença da Secretária de Estado Isabela Jatene, porque é dentro dessa Secretaria que 

está a responsabilidade. E nós fomos muito bem recebidos pelo Doutor Simão, que nos 

abriu as portas juntamente com todos os servidores das unidades. Foram duas unidades 

visitadas. E nós tivemos a oportunidade de conversar com esses adolescentes, esses jovens, 

e eu senti o drama que é a gente como ser humano observar seres humanos tão jovens, de 

tão pouca idade, o Conselheiro Nelson até disse: “Olha, tem meninos aqui que não são só 

meninos, são meninos e meninas, muito mais novos que meus netos.” Eu acredito que 

também seja mais novo do que o meu primeiro neto. A gente na condição e mãe e com 
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certeza a sensibilidade de nosso Presidente, e do Conselheiro Nelson, e todos nós que ali 

estávamos, os servidores, ficamos com o coração partido. Mas há uma necessidade de 

observar, Conselheiro, que hoje, com certeza, deve estar diferente daquele momento em 

que estiveram lá os nossos deputados. Naquele momento de ontem, a gente, com certeza, 

teve um avanço, porque a gente observou que a nossa presença lá não foi uma presença 

forçada, e sim uma presença espontânea, diante do que foi a ação iniciada pelo 

Conselheiro Nelson, e foi reeditada por vários presidentes, inclusive por mim e pelo 

Conselheiro Cipriano. Mas houve um momento de paralisação aqui nesta Corte de Contas, 

depois houve a oportunidade de se reeditar esse momento com esses jovens, esses 

adolescentes, que colaboram aqui conosco. E foi muito importante, eu fiquei imaginando, 

Conselheiro, quanto a gente ganha, muitas vezes a gente diz: “Eu não vou porque tenho 

tantas outras atividades.” Mas a gente ganha, e não só nós, mas um dos sentimentos que eu 

tive ali dentro. Eu inclusive não consegui me manifestar, me pronunciar, porque eu estava 

extremamente emocionada. Vi pais e mães emocionados. Vi servidores nossos, que nos 

acompanharam, extremamente emocionados, realmente foi um momento de grande 

emoção. Mas o que nos conforta é saber que esses adolescentes estão em um processo de 

reeducação, para que eles possam ser reinseridos, não só à família, mas à própria 

sociedade, Conselheiro. E nós testemunhamos vários momentos, inclusive de famílias que 

estavam aguardando alguns adolescentes para levarem para suas casas a partir de um 

processo de educação, de avaliação, de alguns tempos ali vivenciados. Alguns deles, nós 

vimos, a gente pode observar. Esse é o presidente atual, que vem atuando desde janeiro, 

realizando um excelente trabalho junto à FASEPA. Muito bom, apesar das dificuldades 

encontradas, mas eles têm procurado dar tudo de si. Inclusive a diretora, a Carmen, e 

outras pessoas, aliás, nós vimos no sentimento dos servidores também, o interesse, a 

vontade de cuidar daqueles adolescentes e jovens. A gente viu várias atividades 

educacionais, inclusive aulas normais da SEDUC, professores ministrando aula para esses 

meninos, dentro de um processo coordenado, um processo de monitoramento, enfim. Eu 

digo para vocês que eu me senti triste por uma parte, mas extremamente feliz por ter tido a 

oportunidade desse contato com esses adolescentes e jovens, para que a gente pudesse 
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levar a eles um conforto, dizer para cada qual daqueles que a gente teve a oportunidade. 

Estava também presente a Promotora da Infância e do Adolescente também nos 

acompanhando nessa visita, e a gente observou que eles tiveram aquela oportunidade e 

conversaram muito conosco. E para alguns de nós eles até, após a conversa, como 

aconteceu comigo, se manifestaram no sentido de trabalhos que eles constroem, trabalhos 

de arte, até queriam doar para mim. Um dos adolescentes, na minha conversa com ele, e 

com os três que estavam por traz das grades na cela, perguntava: “O que é isso? E a gente 

mostrou para eles que era o tribunal, um órgão que tem o convênio com os adolescentes 

que já estão na etapa final do estágio, quase para saírem, e que o Tribunal de Contas 

assina um convênio, e eles têm a oportunidade de serem colaboradores conosco, no sentido 

de compartilharem conosco, com um estágio de trabalho. Então um deles disse: “Me 

aguarde rapidinho.” Foi lá dentro e voltou com uma cestinha, que está aqui. São vários os 

materiais que eles constroem. Mas ele trouxe algo, não vou procurar agora porque já estão 

me cobrando para não tomar o tempo, e eu não quero me aprofundar. Um gesto, algo que 

eles constroem e que ele fez questão, diante daquela troca, daquela conversa com eles, me 

dar algo, de mostrar, Conselheiro André. Nós também não só estamos aqui cumprindo uma 

pena, mas estamos tentando refazer a nossa vida. Disse: “Olha, senhora, leve isto de 

lembrança.”. Eu fiquei muito sensibilizada. É uma obra de arte. São várias obras de arte 

que cada um de nós trouxemos - quadros, pinturas. Foi um dia assim indescritível. Eu digo, 

Conselheiro, fica difícil a gente descrever todos os momentos que nós tivemos lá na 

FASEPA ontem pela manhã. Eu só digo, assim, da minha tristeza por aquele momento, 

daqueles adolescentes, que cada um deles queria estar, seja por traz das grades, seja 

aqueles que já estavam praticando futebol, outros desenvolvendo outros tipos de arte, 

outros que até nos acompanharam, e outros que até construíram. No início teve um café da 

manhã, mas existem outros que fabricam os pães para que eles possam consumir. Foi um 

momento, Doutor Patrick, de tristeza, porém, de alegria sabendo que aqueles jovens estão 

sendo cuidados no sentido de uma reinserção na sociedade. E eu tenho certeza que ali, 

tudo que se fizer por eles, não são gastos, mas investimentos no sentido de que eles possam, 

até pela prática, se transformar em profissionais. E a própria fundação, além do convênio 
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que tem conosco, ela tem procurado empresas que possam se tornar parceiros no sentido 

de que, ao saírem dali, aqueles jovens possam ter aqui fora uma oportunidade de trabalho, 

de progredir profissionalmente. Isso é muito importante. Parabenizo, louvo, o trabalho que 

está sendo feito pela FASEPA, pela Secretária de Estado de Promoção Social e por todos 

aqueles. E parabenizo também o Tribunal, que o Presidente até falou que vai observar se 

há possibilidade de ampliar esse convênio, pois nós temos seis, mas ele se sensibilizou com 

várias jovens no sentido de que a gente possa dar oportunidade também para aquelas 

moças, que possam também ter, assim como os rapazes, o direito, a oportunidade aqui 

conosco e também nas outras unidades que nós temos em Marabá e Santarém. Parabenizo 

o Conselheiro Nelson Chaves, não só pela idéia, pela assinatura desse convênio, parece 

pouco, mas eu acho que é grandioso na vida de cada um que tem essa oportunidade aqui 

conosco. E parabenizo o Presidente e todos nós aqui, que tivemos não só a oportunidade, 

ontem, mas esse plenário que vem de uma forma unânime apoiando esse projeto, e também 

o Ministério Público, que é nosso parceiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu gostaria muito que nesse momento a 

gente pudesse oportunizar aos conselheiros a falar sobre isso. Infelizmente a gente tem uma 

reunião de trabalho daqui há alguns minutos para tratar da Lei Orgânica. E é muito 

importante porque ela deve ser encaminhada à ALEPA para a aprovação em breve, porque 

a Lei Orgânica, assim como o Regimento Interno, servirão de estudos para os candidatos 

que prestarão concurso público no TCE. Porque já tem indagações internas sobre qual 

regimento eles vão estudar, se o velho ou o novo. Qual Lei Orgânica eles vão estudar, a 

nova ou a velha? Então a gente tem pressa em concluir essa etapa. Mas eu queria dizer, 

amiga e Conselheira Lourdes Lima, que passamos aqui algumas fotografias, porque outras 

a gente não pode mostrar. Há um impedimento de mostrar o menor. E aquelas que não 

estavam tão comprometedoras foram as fotos mostradas aos senhores. O que foi 

importante para mim, e para a Instituição, no meu entendimento, a gente foi em um órgão 

público, jurisdicionado nosso, saber como funciona aquele órgão público. Essa parte, eu 

gostei muito, porque no meu entendimento os fundamentos estão corretos, eles estão 

fazendo um esforço extraordinário para fazer o máximo dentro das limitações financeiras 
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que estão disponíveis para a gestão da FASEPA. Eles estão fazendo muito mais, porque 

estão construindo, a exemplo do que fizeram aqui conosco, parceiras. Então, para mim, é 

uma gestão tranqüila. Eles têm uma excelente equipe de profissionais, e a minha conclusão, 

e creio que foi o convencimento da Conselheira Lourdes, do Conselheiro Nelson, e da 

equipe que estava presente, que são pessoas que trabalham com amor, pessoas que têm 

compromisso com o que fazem, pois vi ali exemplos de bons servidores públicos, porque é 

um trabalho delicado. O que foi forte a gente ver? Jovens de 15, 16, 17 anos, presos, atrás 

das grades, isso foi muito forte de se ver, porque que nós temos filhos, a gente sabe o que é 

ter filho, e, vendo aquela cena, a gente pensa na nossa família, nos nossos filhos. Saber que 

aqueles jovens perderam temporariamente a sua liberdade, porque eles cometeram uma 

determinada infração e tiveram que ser responsabilizados. E o que me impressionou, 

Conselheiro Odilon Teixeira, garotos de todo o estado do Pará, pouquíssimos de Belém por 

sinal, de todo o estado do Pará tinha gente. Mas o que foi que nós tivemos como 

conclusão? Os garotos de 14, 15, 16, até 18 anos, tem uma possibilidade muito grande de 

se recuperar, eu posso dizer assim, a inserção deles na família, na igreja, na sociedade, no 

mercado de trabalho, porque eles estão vivendo uma fase critica, pertinente à idade. São 

depoimento dos que lá trabalham que os que já têm mais de 18 anos, porque a gente não 

foi visitar essa unidade, é muito difícil recuperar esses jovens. Os jovens de 18 anos são 

muito difíceis. Até 18 anos eles têm tido muito sucesso na recuperação. Eles têm um total 

de 451, acho que o número, não é? 405 internos, atualizado. Então, meus amigos, o 

tribunal fez essa visita e fica aqui um convite para que em um momento oportuno a gente 

pudesse fazer isso. Isso vai servir para qualquer um de nós, a gente entender melhor o que 

está acontecendo com a sociedade, coisas que já falamos aqui. E também, como disse aqui 

o Conselheiro Cipriano, os depoimentos de hoje, somos responsáveis por isso, esses jovens 

são vítimas de uma sociedade construída por todos nós. Alguns rapazes bonitos, não é 

Conselheira Lourdes? De boa aparência, atrás das grades, não é fácil ver aquilo.  Então, 

para mim, foi um misto de tristeza e sofrimento, mas com alegria, porque eu vi, ali, o 

caminho da esperança. Alguns já foram salvos e outros estão sendo trabalhados. Olha essa 

cena da Conselheira Lourdes conversando com um interno. Olha que cena, um garoto de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1360

16 anos atrás das grades. Pelo amor de Deus! Olha só. Agora, eu percebi também alguns 

deles muito livres nas celas. E esse quadro que a gente ganhou de pintura, eles fizeram, e 

tinha um sofá de pneu de carro, que passou aqui no jardim, eles produziram lá. Eles 

trabalham numa padaria, onde nos foi servido um lanche com o pão, que lá foi produzido 

por eles, bolo, tudo com acompanhamento. Uma parte da horta, que vimos aqui, é 

trabalhada por eles. Então essa parte do artesanato é muito interessante. A parte cultural, 

eles cantaram música, tocaram muito bem, é bom de se ver, ao mesmo tempo em que a 

gente fica triste. Olha o Nelson Chaves, nosso Conselheiro, jogando futebol. O certo é, 

amigos, que eu já tinha o desejo de fazer isso, e agora eu tenho certeza que precisamos 

fazer. Em breve marcarmos a próxima visita. Eu gostaria que fôssemos a um hospital 

público, conhecer a Santa Casa, que é um hospital top, mas também conhecer o Hospital 

Ophir Loyola, que cuida de pessoas com câncer. Acho que a gente precisa fazer isso. A 

gente vai ter condições de analisar melhor uma prestação de contas. E eu quero festejar 

isso, mas pena que alguns conselheiros não puderam ir porque estava em andamento muita 

coisa, uma agenda lotada, Lei Orgânica, e tudo mais, mas os que foram representaram os 

que não puderam ir. Eu sei que foi assim, abruptamente, não deu para fazer um 

planejamento da visita, mas valeu à pena. E o depoimento da Secretária Extraordinária de 

Integração de Políticas Sociais, Isabela Jatene, que disse: “O que vocês estão fazendo é 

tão importante para nós porque vocês estão oportunizando para seis garotos, aqueles que 

já conseguiram evoluir aqui dentro, que a gente entende que eles estão em condições de 

trabalhar, de voltar para a família, voltar para a escola. É muito importante porque é o 

Tribunal de Contas. É uma Instituição importante que tem credibilidade. Isso vai marcar 

positivamente a vida desses garotos e vai incentivar outros órgãos públicos, outras 

instituições, outras empresas a também fazer esse acolhimento.” Então a Doutora Isabela 

Jatene mandou agradecer todos nós, aqui, por ter dado essa oportunidade. Eu apenas fiz a 

reedição de um trabalho, de um convênio que já existe há 18 anos, que foi passando por 

cada presidente, então valeu a pena. Olha essa cena do Conselheiro Nelson Chaves! Olha 

que cena! Olha essa foto! E no final não tinha como o Conselheiro Nelson, a Conselheira 

Lourdes, todos emocionados, até com dificuldade de falar. Foi o que aconteceu ontem. Mas 
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para mim, como homem público, me marcou profundamente, nunca vou me esquecer disso, 

aumentou o meu compromisso de dedicar mais, a ajudar a nossa Instituição e a ser ainda 

melhor para servir da melhor forma a sociedade paraense. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, nós estávamos falando 

da situação difícil que o Brasil e que a tendência ainda é piorar. As instituições estão 

cumprindo pelo menos o seu papel, tentando cumprir, o Judiciário, o Ministério Público, os 

Tribunais de Contas, cada um tem uma função muito bem definida pela Constituição. Os 

Tribunais de Contas tem a sua missão, função bem definida na Constituição, Conselheiro 

André, bem claramente. Cada um tem seu papel. Eu queria saber, presidente, nós fizemos 

uma parceria com a Instituição, e eu mantive, a Conselheira Lourdes, Vossa Excelência, 

uma contribuição no trabalho deles, na ressocialização de devolver esta pessoa para a 

sociedade. E aqui o tribunal recebe muito bem esses jovens, todos os servidores que atuam 

próximo a eles se empenham em educar, ensinar, orientar, mostrar a eles que existem as 

famílias, um mundo feliz fora dessa situação que eles estão, e o resultado, pelo menos da 

última vez que eu fiz o levantamento, foi muito positivo. O rapaz até passou no concurso 

público, hoje é até servidor do DETRAN, mas enfim. Eu queria saber, nós temos alguns 

indicadores desse órgão, por exemplo, dos que foram para lá e saíram, como foi a 

efetividade do trabalho, aqueles que retornaram para o crime, aqueles que foram 

recuperados, se não temos, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que recuperasse essas 

informações. E outra questão: colocar o tribunal à disposição no sentido do nosso papel 

constitucional, o que nós, o tribunal, podemos fazer. Quais são as dificuldades que eles têm 

no sentido de desenvolver o seu papel? É muito difícil esse trabalho, aliás, todo o sistema 

carcerário no Brasil é complicadíssimo, e o deles não é diferente. Claro que existe uma 

equipe técnica, eu não fui lá, mas a gente sabe como funcionam as coisas, que se esforçam 

e se empenham ao máximo, mas é importante apresentar o resultado do trabalho de todos. 

Então como é que a coisa está evoluindo? Nós tivemos 405 internos, desses 405 antes, os 

que saíram, quem já voltou, quem hoje está bem, ou seja, são indicadores que mostram que 

o trabalho está conseguindo a sua efetividade, o seu resultado, e o Tribunal de Contas pode 

apoiar de forma significativa, em primeiro lugar, simplesmente cumprindo o seu papel 
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constitucional, verificando a situação do dinheiro investido, do gasto, como é que está 

sendo aplicado, não há dúvida com relação a isso. Como o Presidente do TCU fala: a 

gestão, a governança, o dinheiro tem que ser aplicado, não é só honestamente, mas ele tem 

que trazer o resultado que a gente espera dele - o dinheiro público. Então podemos 

construir um hospital maravilhoso em um lugar que ninguém precisa. “Ah, foi feita a 

licitação, foi feita a nota fiscal e tal, e está tudo certo e tal, mas o resultado não apresenta 

resultado nenhum. Então esse dinheiro não foi eficiente, esse dinheiro não foi econômico, 

esse dinheiro não trouxe resultado nenhum para a população, mas a prestação de contas 

está correta. O tribunal não está mais vendo só isso. Nós estamos vendo, além disso, essa 

eficiência. Então eu queria contribuir, não só nesse sentido, mas em todos os outros casos, 

é importantíssimo, fundamental, porque, Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência teve 5 

mandatos, Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson, o André, e a gente por forças das 

circunstâncias tem que ir ao hospital, tem que ir ao posto de saúde, tem que ir à 

comunidade. É função, também, fiscalizar, acompanhar e conhecer um pouco dessas 

dificuldades. Agora, a gente pode conhecer, rever e fazer algo para que a coisa melhore, 

no sentido de que todo o empenho de uma equipe técnica, a prestação de contas se está 

corretíssima, há uma dedicação, mas os dados indicam que não estão cumprindo, ou o 

resultado não está aparecendo. Então eu queria parabenizar Vossa Excelência, 

Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Nelson, os que foram lá, a equipe técnica, uma das 

formas, aliás, a melhor forma que nós temos de contribuir e cumprir o nosso papel 

constitucional, analisando os dados, os indicadores, e fazendo com que essas situações 

melhorem para esses meninos e sua famílias, e em qualquer outra situação, seja na saúde, 

na educação, em qualquer outra situação. Quando você vai, você sente na pele, como diz o 

caboclo. Sente de perto o quanto é difícil, pois uma coisa é você ler e estudar, mas quando 

você vê é outra. Então eu queria contribuir, uma contribuição simples nesse sentido de 

cumprimentar Vossa Excelência, reconhecer e aplaudir, é importantíssimo, e solicitar que 

a gente tenha informações, ou internamente no tribunal ou através deles, dos indicadores 

do trabalho, do resultado dessa situação, para que a gente possa acertar, melhorar, atingir 

o nosso principal objetivo que é fazer com que o resultado apareça para melhoria e para o 
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bem estar desse jovem e das famílias deles. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, bastante pertinente 

o que Vossa Excelência coloca, algumas informações eles passaram. Realmente aqueles na 

faixa etária de 18 anos voltam para o crime. Mas essa garotada, tinha até um garoto de 12 

anos ontem, até 18 anos a maioria se recupera e consegue voltar para a sociedade, se 

tornam cidadãos e progridem na vida. Mas eu vou buscar essas informações, até porque já 

há um convite para a Sexta da Integração, a Doutora Isabela Jatene virá aqui, o Presidente 

da FASEPA também, Simão Pedro, e a gente vai ter essas informações, mas, antes disso, 

atendendo a Vossa Excelência, eu vou solicitar. Meus amigos, esse debate é oportuno, mas 

não há mais tempo para a gente continuar. Eu queria muito agradecer a Conselheira 

Lourdes Lima, por apresentar, o Conselheiro Nelson, que propôs que o convênio fosse 

assinado lá, e em breve, combinado com Vossa Excelência, a gente vai fazer uma agenda 

externa, e eu queria que fosse a um hospital público e depois em uma escola, Conselheiro 

André, e, por fim, a gente visitasse o Sistema Penitenciário, lá em Americano, 

preferencialmente, para gente ter uma ideia do que está acontecendo. Acho que o tribunal 

ao fazer isso está realmente dando uma satisfação à sociedade, e, ao mesmo tempo, permite 

ser um aprendizado para cada conselheiro. Ontem, para mim, foi um aprendizado, porque 

a gente já tinha mais ou menos uma ideia, mas vendo é outra coisa, e de lá mesmo eu já 

tomei uma providência, de coisa simples: uma padaria que estava faltando detalhe, menos 

de 10 mil reais para ser montada, que, em uma atitude, em um telefonema, se resolve isso. 

Então, para mim, serviu muito, eu sei que é uma semente, mas é um passo que demos. Ali é 

um brasileiro, é um paraense, é um cidadão que precisa da nossa proteção. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É verdade. E o 

mais importante, Conselheiro, eu acho que aqueles jovens, aqueles adolescentes, eu vi 

assim no semblante de cada um a alegria de poder conversar. Eles perguntavam quem nós 

éramos. E a gente conversava assim, tranquilamente, e deixava com eles um exemplo de 

que outros que estiveram lá e que tiveram sucesso. Já passaram, como disse bem o 

Conselheiro Cipriano, até em concurso público. Eu acho que é até uma forma de incentivá-

los, ajudar aquele trabalho que está sendo feito, mas a nossa presença, eu acredito, que foi 
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um motivo até de incentivo. Eles sentiram que não estão, ali, sós, ou que não estão somente 

com aqueles servidores da FASEPA, mas que eles têm outras pessoas além dos muros. Eles 

têm aqueles que estão ali com a responsabilidade, mas também outras pessoas da 

sociedade, além do Ministério Público. Um deles disse: “Olha, aquela é a Doutora que nos 

visita sempre aqui.” a Doutora Eliana. Eles já até a conhecem, eu acredito que isso para 

eles é motivo até de reflexão. E a gente, conversando, percebemos que eles sentiram que há 

mais gente cuidando deles, mesmo de longe, mas que tem pessoas que, além dos que 

cuidam deles, aqui fora que se lembram e cuidam deles. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às doze horas e vinte e três minutos (12h23min) e mandou que eu, Jorge 

Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 03 de setembro de 2015. 
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