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ATA Nº 5.348 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de novembro do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedello 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, Odilon 

Inácio Teixeira e Julival Silva Rocha; a Conselheira Substituta Milene Dias 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 do dia vinte e sete (27) de outubro, 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: Aprovo-a. 

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 Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. 

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

Aprovo-a. Havendo expediente a ser lido, em ato contínuo, Sua Excelência, designou, então, o 

senhor secretário para leitura do Ofício n°. 00293-SSA/2015/ATRICON: Excelentíssimo 

Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, faço uso desta para enviar manifestos de 

felicitação, por conta da boa nova em que se traduz a novel alteração à Constituição do Estado 
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do Pará, promovida pela Emenda n°. 64/2015, que dá a denominação correta ao cargo de 

Conselheiro Substituto dos Tribunais de Constas paraenses. Verificou-se com isto 

importantíssimo aperfeiçoamento, no âmbito estadual, desta instituição republicana, ao 

propiciar ajustado reconhecimento da designação de misteres e prerrogativas institucionais 

inerentes ao múnus do referido cargo público, de modo que seus ocupantes possam exercer as 

funções que lhes são cobradas com absoluta autonomia e independência. A Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil sempre exprima anseio de que todos os Entes 

Federados fossem signatários desta questão, nos termos de sua Resolução n°. 03/2014, para 

que o cargo de Auditor, previsto no §4° do artigo 73 da Constituição Federal, seja denominado 

Ministro Substituto, no Tribunal de Contas da União, e Conselheiro Substituto, nos Tribunais 

de Contas dos Estados e dos Municípios. Desde já os órgão de controle externo do Estado do 

Pará ombreiam-se com suas instituições co-irmãs, tal como é o caso do Tribunal de Contas da 

União e várias outras Cortes de Contas estaduais e municipais, o que representa extrema 

relevância para a sua composição. Ao ensejo, rogo pela replicação deste ofício aos demais 

componentes deste Tribunal de Contas, como forma de consideração e apreço, pela expressiva 

conquista alcançada para que se propicie efetividade e eficácia aos princípios republicanos 

norteadores do controle externo da res pública, enviando-lhes cordiais saudações. 

Cordialmente, Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal-Presidente. Em seguida, foi 

determinado ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 

nº 2013/50464-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Irmandade de Carimbó São 

Benedito, responsável Maria Martinha de Farias Loureiro, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua 

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

2011/51999-4, que trata da Denúncia formulada por Cristiano Costa Garcia Cassemunha, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, com pedido de vistas formulado pela 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em sessão ordinária de 11/08/2015. Seguiu-se, 

então, a leitura do Voto-Vista pela Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: julgar pela improcedência a presente denúncia. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: ratificar o voto já pronunciado. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: abstenho-me de votar. 
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Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanhar o voto-vista. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo com o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Acompanhar o 

voto-vista. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

Acompanhar o voto-vista. Colhidos os votos, a presidência proclamou que resolveu o plenário, 

por maioria de votos, acompanhar o voto-vista apresentado pela Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Imediatamente foi anunciado o Processo nº 

2012/50056-1, 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, com pedido de 

vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, em sessão ordinária de 22/09/2015. 

Seguiu-se, então, a leitura do voto de vista no qual acompanhou a posição da relatora. Colhidos 

demais votos, A presidência proclamou que resolveu o plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2010/51936-5, que trata da 

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

procedência Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, responsável José Luiz Amorim de Carvalho, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vistas pelo Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha, em sessão ordinária de 20/10/2015 que apresentado voto 

acompanhando o relator. A presidência proclamou, então, que resolveu o plenário acatar, 

unanimemente, a posição do relator. Imediatamente foram anunciados os Processos nºs 

2012/51261-8, 2012/51486-1, 2013/52956-9, 2013/53596-9 e 2014/50494-9, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros, com 

expedição de determinação ao IGEPREV. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental. Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir os registros, devendo a Secretaria deste Tribunal expedir ofício ao IGEPREV, para que 

o órgão contratante cumpra as recomendações constantes no parecer do Ministério Público de 

Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se, foram anunciados os Processos nºs 2014/50030-3, 2014/50437-0, 

2014/50652-5, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela 

Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pelo deferimento do 

registro, com determinação à SEDUC. Pausa. A matéria entrou na fase de discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão 

no sentido de 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 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 pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2013/51391-1, que trata do Ato de Aposentadoria de Rosa Carmen Moreira da Silva, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase de 

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

Proposta de Decisão no sentido de deferir os registros. Consultado o plenário este se 

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

plenário acatar 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 de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se, foi 

anunciado o Processo nº 2012/51886-2, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Confederação Brasileira de 

Atletismo, responsável Roberto Gesta de Melo, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando pela 

regularidade das contas, com expedição de recomendação à SEEL. Pausa. A matéria entrou na 

fase de discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 
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proferiu voto para julgar as contas regulares, com recomendação à SEEL 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. Imediatamente, foi 

tornado público o Processo nº 2015/51158-6, que trata da Auditoria Operacional na Saúde-

Monitoramento das Ações, Relator Conselheiro André Teixeira Dias. Sem haver manifestação 

do Ministério Público de Contas, a matéria entrou na fase de discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de considerar que a 

SESPA cumpriu os requisitos mínimos previstos na Resolução 18.494/2013. Ratificar o Plano 

de Ação e determinar que o referido órgão remeta a este Tribunal, a cada doze meses, relatórios 

parciais de acompanhamento, contendo o estágio de implementação das determinações e 

recomendações exaradas por este TCE/PA, bem como indicar os servidores que irão compor o 

grupo de contato com a equipe de Auditoria Operacional; que a SESPA ajuste o Plano de Ação 

a ser entregue em até 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta decisão, no que concerne às 

ações propostas relacionadas às recomendações 15 e 16, definido claramente “Quando, Onde, 

Quem, Como, Benefícios e Dificuldades”, em complemento ao contido no II, subitem 01, da 

Resolução nº 18.719/2015. Dando-se ciência ao titular da Secretaria de Estado de Saúde – 

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

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

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, e não havendo matéria de tino administrativo, Sua 

Excelência apresentou a seguinte manifestação: Apenas eu quero fazer aqui um elogio a Escola 

de Contas. O material já está distribuído aos senhores conselheiros e ao Ministério Público 

sobre as ações realizadas em outubro de 2015. Eu acredito que fizemos um bom trabalho, um 

resultado muito positivo. Então parabéns aos integrantes da Escola: Conselheiro Nelson 

Chaves, Presidente do Conselho Consultivo, Doutora Milene e a Professora Géo, que é a 

diretora que está aqui presente. Nosso agradecimento aos integrantes da Escola de Contas 

Alberto Veloso. E, neste momento, a palavra está à disposição. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Bom dia Vossa Excelência, a todos os 

conselheiros, Conselheiros Substitutos, nosso representante do Ministério Público, servidores e 

servidoras e também os nossos jurisdicionados aqui presente. Gostaria de ratificar o que Vossa 

Excelência acabou de falar, os elogios a Escola de Contas e a Vossa Excelência pela gestão, 
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ao Conselheiro Nelson, Doutora Milene e a Géo, por todos os eventos. Mas eu gostaria de 

destacar, todos foram superimportantes, a avaliação, prestação de contas que eles nos 

apresentam hoje, nessa primeira reunião plenária após o mês de outubro. Eu acredito que cada 

vez mais a Escola de Contas se destaca nos eventos apresentados, mas eu quero aqui deixar o 

registro, Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, do que ocorreu na Quinta da Integração, 

que é a Sexta da Integração, no dia 29, e parabenizar o plenário por ter tomado uma decisão 

tão oportuna, não poderia ser melhor para encerrar a Semana do Servidor Público, como 

aconteceu a Quinta da Integração, ou sexta como queríamos dizer, Conselheiro André, mas foi 

um dos eventos mais importantes, mais emotivos que nós tivemos, e de uma forma excepcional. 

Gostaria de parabenizar o Conselheiro Nelson Chaves, Doutora Milene, Géo, a toda equipe de 

Vossa Excelência Conselheiro Presidente, que deu todo o apoio. E parabenizar o Doutor 

Renato, Presidente da FASEPA, e toda equipe da FASEPA. Renato não, Simão Pedro Bastos, 

trouxe além da sua equipe, aqueles jovens que deixaram o seu testemunho diante de todos nós 

e, principalmente, dos servidores. Nós percebemos que as poltronas do auditório não foram 

suficientes para acomodar a todos, mas as maiorias dos servidores que compareceram 

maciçamente, inclusive muitos deles ficaram de pé, mas assistiram a tudo, ou seja, 

participaram de todos os momentos.  E nós vimos assim, nós sentimos, Doutor Patrick, pena 

que Vossas Excelências não puderam estar, sentir e ter o mesmo sentimento nosso, porque foi 

formidável. Foram depoimentos e testemunhos de pessoas que, há algum tempo, já mudaram de 

vida e já tiveram suas vidas transformadas. Isso é muito gratificante, Conselheiro Luís, quando 

se percebe que muitas vezes pequenos gestos, pequenas ações, conseguem mudar a vida de 

pessoas. E não foi de uma pessoa porque, quando você muda, consegue contribuir para a 

mudança daquela pessoa, você está contribuindo com famílias e com a própria sociedade. E 

Vossa Excelência, com certeza, deve ter esse sentimento de que após 18 anos esta Corte vem 

trabalhando em parceria, à época era FUNCAP, Conselheiro Nelson nos lembra da FUNCAP. 

Quando eu estive presente nesse plenário, das emoções à época do Governo do estado, na 

pessoa da Doutora Socorro, representava a Secretaria de Promoção, e o Conselheiro Nelson 

Chaves, como Presidente desta Corte, assinando o primeiro ato, primeiro gesto, e pudemos 

observar que, após a assinatura desse Acordo de Cooperação Técnica, nós sentimos e ouvimos 

os testemunhos desses jovens que por estiveram aqui, participando conosco, e que já estão 
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testemunhando os seus avanços e desenvolvimento após o momento em que estiveram conosco. 

Nós tivemos a oportunidade de ouvir três jovens, que realmente nos sensibilizaram muito. 

Sensibilizaram-nos com os seus testemunhos de vida, pós as suas oportunidades, como eles 

falavam. A oportunidade, Conselheiro André, que eles tiveram de ter essa convivência fraterna 

conosco, de terem passado em concurso público, de terem mudado de vida, de pensamento, e 

de atitude. Isso foi muito gratificante, eu acredito que, inclusive agradecendo aos servidores, 

há vários servidores nossos que tiveram a oportunidade de convivência com esses jovens. E eu 

digo o mesmo, Conselheiro Luís, foi muito gratificante nós termos participado. O tempo passou 

e nós nem percebemos por que foi tamanha a importância do momento que nós estávamos 

vivenciando, ouvindo e assistindo. Nosso Coral cantando músicas emocionantes. Eles 

mostrando para nós os trabalhos que fazem lá, e nós tínhamos já visto in loco uma parte desse 

trabalho, enfim. A misericórdia de Deus, só mesmo atitudes como essa, e eu volto a participar 

disso, o Conselheiro Nelson, que teve a brilhante iniciativa, a Vossa Excelência, a todos nós, 

Conselheiro Cipriano, que mantivemos durante nossas gestões, assim como o Conselheiro 

Lauro e o Conselheiro Coutinho. E vossa Excelência já se manifestou no sentido de ampliar, 

dar a importância, e o resultado que estamos vendo. Parece pequeno, mas eu tenho certeza que 

é um grandioso feito, grandioso gesto e grandiosa ação. Que Deus continue abençoando a 

todos nós, a esta Corte de Contas que vem com esse gesto, dando o exemplo. E outras 

instituições, outros órgãos já estão realizando esse gesto de parceria com a FAPESPA, que 

antigamente era FUNCAP. E ao Doutor Simão que tem um trabalho extraordinário, com toda 

equipe, como ele sempre frisou: “É um trabalho de equipe.” Como é o trabalho da Escola de 

Contas, que tem uma equipe, que tem Vossa Excelência como nosso Presidente, e toda a sua 

equipe dando apoio. Todos nós compartilhando desses momentos que são para todos nós. 

Momentos de muita satisfação, de muita alegria, quando vimos o resultado positivo de 

pequenos gestos, mas que se transforma em grandes ações. Parabéns! Parabéns a Escola de 

Contas pelo relatório. Se não tivesse todo esse relatório, mas que só esse momento que nós 

vivenciamos na quinta, ou na Sexta da Integração, já era suficiente para fechar com chave de 

ouro o mês de outubro e a semana do servidor público na nossa Instituição Tribunal de Contas. 

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

Senhor Presidente, eu vou ser breve, apenas porque fazemos parte do Conselho, a Conselheira 
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Milene e eu, e não se pode estar elogiando em causa própria. Eu queria elogiar a equipe executiva 

da Escola, exatamente por cumprir aquilo que combinamos nas nossas reuniões do Conselho 

Consultivo, que a cada mês verifique como está havendo a informação a todos a respeito da 

atividade da escola no mês anterior. E agora a Professora Géo faz chegar à mão de todos os 

conselheiros, do Ministério Público de Contas, as atividades desenvolvidas pela escola em 

benefício, especialmente, dos servidores e fundamentalmente da Instituição. A respeito da 

manifestação da Conselheira Lourdes, nós temos todos que agradecer a generosidade das palavras 

dela. E penso que no mundo que se vive hoje, duas coisas são extremamente importantes: a 

humanização das relações e a solidariedade a ser desenvolvida. Eu penso que muitos dos 

caminhos, inclusive este país enfrenta, ele é fruto da hipocrisia, especialmente das classes 

dirigentes. Eu me lembro muito do tempo do colégio, de adolescente, a gente mexia sempre até com 

alguma coisa, frequentando alguma igreja que dizia: “Ah, mas o Padre...” E o Padre dizia assim: 

“Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço.” Se nós fizéssemos exatamente o que grande 

maioria dos nossos dirigentes prega, esse Brasil estaria sendo outro por que a maioria prega, mas 

não faz. E nesse aspecto que nós estamos discutindo a sessão da quinta, que deveria ser sexta, mas 

também ficou a Quinta de Integração, é como se nós tivéssemos uma fumaça que em um 

determinado instante sai e ninguém sabe a direção para onde vai. Programa-se uma reunião, 

administrativamente falando, como deve ser conduzida, mas aquela reunião, como foi lá atrás, há 

18 anos, ela foi uma reunião ímpar, que tratou de aspectos administrativos importantes e 

relevantes, mas, sobretudo, tratou da solidariedade. Em uma situação que atravessamos, 

extremamente dilacerante para todos os corações, que o problema do tóxico, que tanto se fala aqui, 

que vai levando especialmente as gerações mais novas no caminho do crime, dizendo que os 

adolescentes, quer dizer, nem chegam a ser adolescentes. Então eles vão logo para a casa de 

correção, e, às vezes, vão para o cemitério, em grande parte, milhares de pessoas. Eu acho que isso 

deve agregar a todos nós porque se alguma coisa foi feita de positiva, essa coisa positiva foi feita 

porque houve várias mãos labutando nesse sentido. A gente pensa que não, mas passaram 70, mais 

de 70 egressos da FUNCAP, hoje da FASEPA, nesta Casa. Bastaria um que tivesse encontrado o 

seu destino, que todos nós desejamos ao sair do estágio dessa Casa, mas foram bastante numerosos 

os que passando aqui conseguiram depois uma reinserção para ter uma vida digna, uma vida 

cristã. Então, nesse sentido, o tribunal, por meio de todos os conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, os servidores fundamentalmente, dá apenas um testemunho, pelo que foi visto aqui, que 
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é possível se construir uma saída e ver que é possível uma reintegração, trabalho positivo 

desenvolvido pelo Doutor Simão Pedro à frente de uma equipe devotada, brilhante, sobretudo, com 

compromisso de servir essa causa tão difícil que nossa sociedade atravessa. E nós possamos dizer 

ao final, como dissemos lá pela determinação de Vossa Excelência, que nos resta a consciência de 

que estamos tentando fazer a nossa parte, não nos omitimos. É muito pouco, mas se nós pudermos 

fazer com que tantos façam muito pouco, acaba sendo muito. É muito difícil a situação, a gente a 

cada momento vê o quanto é difícil está missão de tentar dar aos jovens brasileiros esta 

oportunidade, mas resta a nossa consciência de que nós, naquilo que foi possível fazer, temos feito. 

Então, nesse sentido, é que eu quero também me congratular com todos que passaram na direção 

da Casa, os servidores fundamentalmente, e a Vossa Excelência, no momento presente, e todos os 

servidores que participaram. E as áreas especificas como, por exemplo, a magnífica participação 

do nosso Coral, a parte da comunicação com o Santino Soares sendo mestre de cerimônia, com 

aquele vozeirão que Deus lhe deu, o cerimonial, enfim. A Escola que também foi absolutamente 

participativa nesse evento, que encheu de alegria e de esperança o coração de todos nós. Foi uma 

manhã muito feliz, fiquei extremamente honrado e alegre de participar, e quero dizer que Vossa 

Excelência, como Presidente, eu aqui na Casa já há algum tempo, várias sessões, nós temos os 

nossos eventos, mas não vou poder esquecer a reunião, como não me esqueço de 18 anos atrás, que 

tivemos na quinta-feira, até porque pela diferença eminentemente de uma reunião administrativa, 

acho que se pode misturar com uma reunião também que fala muito da emoção, da solidariedade e 

do desejo da construção de uma pátria mais feliz, menos injusta. Então, parabenizo Vossa 

Excelência por estar na presidência nesse momento de uma sessão que penso que foi tão bonita 

para o Tribunal de Contas do Estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Rocha: Senhor Presidente, quero apenas fazer dois registros rápidos. Primeiro é 

quanto a ATRICON, ofício da ATRICON, a respeito da denominação dos Conselheiros Substitutos. 

Agradecer ao Conselheiro Valdecir Pascoal, que é o Presidente da ATRICON, pelo 

reconhecimento do nosso esforço e do esforço do tribunal, juntamente com a Assembleia 

Legislativa, a respeito dessa denominação. E mais uma vez nós temos pontos somados no cenário 

nacional, pois somo um estado forte nesse sentido. Parabéns a todos nós, ao estado, e parabéns a 

ATRICON pelo reconhecimento também. Quanto à FASEPA, eu confesso que no primeiro 

momento, pensando de uma forma muito racional, até pensei assim: “Que esforço o Tribunal de 

Contas tem feito pelos alunos nota 10 das escolas públicas, com vagas aqui no tribunal?” E 
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questionava o porquê desse apoio ao pessoal da FASEPA, que em um determinado momento 

tomaram uma decisão, no momento em que já podiam tomar uma decisão. Mas depois do encontro 

com o pessoal da FASEPA, Simão Pedro e companhia ali no nosso auditório, falando a respeito da 

recuperação e dos números, eu fiquei muito sensibilizado com a situação, porque ele disse que 70% 

daquele pessoal que passa na FASEPA se recupera. E nós tivemos três testemunhos de pessoas que 

passaram aqui no tribunal, que disseram o seguinte: “Quando ninguém me orientou e quando 

ninguém acreditou em mim, o Tribunal de Contas abriu as portas para um futuro que eu não 

imaginava, e transformou a minha vida, ou seja, é um passo que realmente deve ser dado. É claro 

que a crítica, não só minha, mas de muitos, permanece. O que temos feito por aqueles que são os 

melhores também? Pode ser um segundo passo ou um segundo momento. Podemos fazer isso sem 

deixar de fazer aquilo, que é o apoio à FASEPA que, com certeza, tem produzido resultados 

significativos. E o que me chamou a atenção é que nós não estamos sozinhos. Não somos pioneiros 

nisso. O Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Promotoria e Ministério Público estão 

enveredando nesse sentido, elevando e abrindo as portas para que as pessoas possam entender que 

existe um novo horizonte, que possam perceber que tem um apoio, que quando a família falha tem o 

apoio do próprio estado por meio dos seus órgãos. Parabéns mais uma vez para o nosso tribunal, 

por essa atitude, por essa ação. Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Da minha parte eu quero agradecer também aos conselheiros 

que puderam ir ao evento da quinta. E eu já tinha tido a oportunidade de ir pela segunda vez à 

FASEPA, antiga FUNCAP, sempre que eu era deputado, primeiro mandato eu fui com o 

Conselheiro Nelson Chaves, nós fomos investigar a morte de menores em uma das unidades da 

FUNCAP, e não nos deixaram entrar. A Assembleia Legislativa naquele momento cumpriu o seu 

papel, investigou, apresentou relatório e tudo mais. Já enquanto eu como presidente tive a 

oportunidade de por duas vezes de participar de eventos com a FASEPA, no primeiro momento na 

assinatura do Termo de Cooperação, fomos lá: eu, o Conselheiro Nelson e a Conselheira Lourdes 

Lima. E na sexta-feira, melhor dizendo, na sexta-feira não, na quinta-feira, no evento da Sexta da 

Integração aqui. Aqui, Conselheiro Julival, Odilon, Milene, que estavam conosco também, aqui a 

gente viu parte do problema, eu posso dizer até a parte mais bonita, mas, quem foi lá e viu jovens 

atrás das grades, porque aqui a gente não pode mostrar porque há uma proibição de mostrar essas 

imagens, apenas tinha uma um pouquinho ofuscada, foi mostrada aqui. Ali choca qualquer um, 

porque você presencia uma situação que machuca qualquer coração, principalmente de um pai. 
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Jovens de boa aparência, bonitos, vocês assistiram aqui os três artistas que fizeram o teatro. 

Jovens de boa aparência, a gente fica olhando, naquele momento a gente não diz que eles estão em 

conflito com a lei, mas atrás das grades é um negócio chocante. E naquele dia o meu dia acabou 

ali, eu não tive mais condições de fazer mais nada naquele dia, a não ser pensar, pensar e pensar 

em tudo que eu tinha visto ali. E nós fomos a uma das unidades da FASEPA que é considerada 

intermediária, existe uma outra ainda em uma situação mais difícil, mais pesada, são aqueles que 

estão em um nível de comprometimento maior. Então Conselheiro Nelson Chaves, o que fizemos 

aqui foi novamente dar uma demonstração e boa vontade, de acreditar que é possível recuperar um 

cidadão que está se perdendo, a estatística mostra que para eles, os jovens que estão abrigados na 

FASEPA, 70% tiveram sucesso, 30% não. O Presídio comum é ao contrário, 30% conseguem 

voltar a ter uma vida normal, 70% dos presidiários não tem jeito, estou falando dos adultos. Então 

enquanto há possibilidade vamos fazer algo para melhorar esta situação. E foi aí que da minha 

parte, tenho certeza que tenho o apoio dos Conselheiros, a gente atendendo ao pedido deles, de 

poder ampliar, no caso oferecendo mais duas vagas para o sexo feminino, e uma vaga em 

Santarém, outra em Marabá, que tem FASEPA lá. Vai ser a nossa contribuição da nossa 

instituição. Vai resolver o problema? Não. Mas a gente vai mostrar que acredita nesse caminho e 

estamos fazendo a nossa parte. Agora, é o assunto da padaria, eu estou procurando juridicamente 

construir uma solução, para ser também uma contribuição da nossa instituição, para fazer 

funcionar lá nessa unidade que visitamos, a padaria deles. Porque um garoto daqueles vai 

aprender uma profissão, ele vai sair dali um padeiro. Porque quando a gente foi lá, a merenda que 

ofereceram a equipe do tribunal foi toda feita lá, os pães, de boa qualidade, registra-se, todos feitos 

lá. E eu gostaria de dizer ao Conselheiro Nelson, que é uma espécie de padrinho de causa, eu vi 

quanto Vossa Excelência está emocionado, porque foi uma coisa diferente, eles começaram a 

preparar a sessão um dia antes. Conselheiro Cipriano, aqui tinha muita coisa, o que eles fazem de 

positivo. Até um trabalho que chamou a atenção de muitos servidores, alguns até se propuseram a 

comprar os móveis que eles fizeram de pneu, pneu velho, uma obra de arte, assim como as pinturas 

e artesanato, eles fizeram uma exposição aqui, um negócio maravilhoso. E Vossa Excelência que é 

uma espécie de padrinho, acompanhe. Acompanhe essa relação com a FASEPA, porque é tanta 

coisa que temos que cuidar, e às vezes por uma razão ou outra acaba descuidando um pouco. Que 

Vossa Excelência possa acompanhar, para a gente continuar dando atenção e cumprindo aquilo 

que pactuamos. Eu estava falando com o Doutor Patrick, e há um mês recebi uma visita aqui de 
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alguns médicos, e nos fizeram um convite. Eu vou procurar construir uma agenda, de comum 

acordo com os conselheiros, para que a gente possa visitar alguns hospitais públicos de 

responsabilidade do estado. Agora há pouco tempo, o Governador inaugurou o Hospital 

Oncológico, que dizem ser um dos melhores do Brasil, no padrão que está. Mas a gente poderia ver 

o Hospital Infantil Oncológico, e ao lado está o Hospital Ophir Loyola, que para mim, de todos os 

hospitais de responsabilidade do poder público-estadual, é o que se encontra em um grau de 

dificuldade maior, para gente ter a noção. Da mesma forma, eu acho importante visitar a Santa 

Casa, a parte nova e a parte velha, o Hospital de Clinicas, principalmente aqui para os nossos 

conselheiros novatos e Ministério Público, é um dos maiores hospitais do Brasil, é um hospital 

público, muito grande e funciona. E assim como eu recomendaria uma visita ao hospital 

metropolitano, porque lá é administrado por uma terceirizada, uma OS. Assim como o Hospital 

Galileu inaugurado recentemente, também administrado por uma organização social. Para que a 

gente pudesse ter ideia de como está a saúde pública do estado. Por que eu estava dizendo ao 

Doutor Patrick “Por que a gente não vai ao Pronto-Socorro Municipal? Porque é competência do 

município, acho que deveria ser o TCM, e a gente vai analisar que, onde está o problema? É mais 

na competência do Município, na saúde básica. Porque a parte do estado, bem ou mal, eu acho que 

até comparando com as do Brasil, funciona. Nós temos aqui no estado do Pará hospitais de ponta, 

e gostaríamos de ver, até para comparar como é um hospital administrado exclusivamente pela 

gestão publica, e um hospital público administrado pela iniciativa privada, eu acho que esse 

comparativo é importante, não é Conselheiro André? Eu vou construir uma agenda para que a 

gente possa ir, eu acho que isso enriquece o nosso trabalho, a gente poder compreender o 

funcionamento dos hospitais vendo no dia a dia. Eu vou verificar a possibilidade, Conselheiro 

Cipriano, de ainda este ano a gente fazer isso. E o que me inspirou a fazer isso também foi a visita 

na FASEPA, me inspirou para fazer isso. Assim como no próximo ano, a gente poderia ter uma 

agenda de visita as escolas públicas de nossa responsabilidade, eu acho muito importante 

reunirmos, definir quais escolas devemos visitar, e vai lá, para que a gente possa realmente 

trabalhar esse ponto que considero importantíssimo de induzir a politica pública adequada, 

contribuir para aperfeiçoar a gestão pública, eu acho muito importante esse casamento, a gente 

poder olhar o papel que chega nas nossas mãos em cada processo, faz a gente ver a realidade, isso 

vai enriquecer qualquer conselheiro, qualquer técnico que nos assessora, acompanha. E eu encerro 

essa minha manifestação dizendo o seguinte, Doutor Patrick, o que fizemos na quinta-feira é uma 
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coisa diferente de uma instituição pública, as instituições publicas se isolaram muito em todo o 

Brasil, fecharam as suas portas, e esqueceram a parte que eu considero mais importante, que é a 

sociedade, a gente tem que estar em perfeita sintonia com a sociedade. E essa interação que 

aconteceu na sexta-feira, marcou a nossa instituição, tocou profundamente nos nossos conselheiros 

e servidores, não foi só um servidor que a gente pode ver, a emoção, as lágrimas que saíram, não 

foi somente de servidor; mexeu no emocional de todos. Então isso é muito bonito porque a gente vê 

a sensibilidade das pessoas da nossa instituição, com o problema do outro. A gente não pode 

ignorar o que acontece nas ruas. E finalizando, os três depoimentos, este ressaltado pelo 

Conselheiro Julival Rocha, aquilo para mim disse tudo. Um deles de um garoto, que é nosso 

servidor aqui, Conselheiro Odilon, eu já tinha o visto, o jovem, nosso servidor, trabalha na nossa 

área, muito próximo a mim, da presidência, mas, como eu estou aqui há cinco anos, não sabia que 

ele tinha passado pelo nosso convênio da FASEPA, não sabia. Eu o cumprimento, brinco com ele, 

mas não sabia. O depoimento dele é o seguinte: “Eu fui salvo, o convênio permitiu com que eu 

pudesse aqui encontrar um caminho para a minha vida.”, e aí ele diz: Somos três, já perdemos um 

irmão nosso, foi assassinado, e uma irmã minha já estamos quase perdendo porque ela está viciada 

em drogas, mas eu fui salvo, eu estou na universidade, trabalho aqui hoje e estou na universidade 

construindo um caminho para a minha vida.” E assim eu encerro esta minha participação dizendo 

o seguinte: se dos 70, Conselheiro Nelson, somente este rapaz tivesse tido sucesso já era muita 

cosia, mas vimos que não, a maioria se encaminhou na vida, e a gente ouviu dois depoimentos, 

porque não deu para selecionar todos, de dois que passaram por aqui estão na universidade 

concluindo o curso superior. A outra moça não está mais aqui, mas trabalha na Yamada, e está 

fazendo curso superior. Não preciso dizer mais nada. E eu aqui cumprimento todos: Conselheira 

Lourdes, Conselheiro Cipriano, Coutinho, e Vossa Excelência que pensou nesse projeto, muito 

obrigado! Manifestação do Senhor representante do Ministério Público de Contas Subprocurador 

Patrick Bezerra Mesquita: Muito obrigado Presidente! É só um pequeno parêntese, a gente estava 

conversando sobre os dois hospitais municipais, e o Sistema único de Saúde acaba sendo 

financiado por um condomínio de todos os entes, há o fundo nacional, estadual, e parece que é 

muito comum que os próprios hospitais municipais sejam financiados por esse fundo estadual, e 

tendo verba estadual, a gente poderia colar nossa competência, inclusive sobre eles. Então é um 

assunto para estudar melhor, talvez mesmo sendo um hospital da municipalidade, muito 

provavelmente ele é beneficiado de verba estadual, decorrente do fundo estadual, então me parece 
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que temos um plexo de competência grande, inclusive sobre eles. É assunto para estudar, mas 

parabéns pela iniciativa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: É interessante a observação do Doutor Patrick, eu também vou ver isso, porque 

não é preciso nem falar aqui, principalmente Conselheiro Nelson e Cipriano Sabino e André Dias, 

que tiveram atuação política forte em Belém. Desde o nosso primeiro momento, a nossa inserção 

na política, a gente ouve falar desse problema no Pronto-Socorro Municipal, não melhorou nada, 

já fizeram reformas, já ampliaram e o problema continua se agravando. É importante observar 

isso, se não for invasão de competência, uma visita nossa lá também. Para gente poder a exemplo 

do que fez aqui há pouco o Conselheiro André, um monitoramento na área da saúde, propor 

concretamente alguma coisa, é o tribunal se manifestando. Eu acho isso muito importante. Meus 

amigos, é dessa forma que encerramos esta sessão, com chave de ouro, refletindo o que aconteceu 

na semana passada, vamos entrar na reta final de mais um ano. Eu esperto que nesse mês de 

novembro e boa parte de dezembro, a gente ainda consiga fazer o possível para atingir as metas 

que planejamos no início da nossa gestão. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu 

a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e 

quarenta e cinco minutos (10h45min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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