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ATA Nº 5.393 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta e um (31) do mês de maio do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-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, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

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

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões 

ordinária do dia vinte e quatro (24) de maio de 2016 e extraordinária realizada no dia vinte e 

três (23) de maio de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seus 

textos à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-as. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-as. Em não 

havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a 

leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2013/53070-6, que trata do Ato 
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de Aposentadoria de Franco Pereira de Almeida Filho, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, com pedido de vista pela Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha, em sessão de 05/04/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50769-6, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Câmara de Dirigentes Lojistas de Marapanim, responsável 

Marlene do Socorro dos Reis Rodrigues, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, 

continuação do julgamento iniciado na sessão de 10/05/2016. Cumprindo dispositivo 

regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator 

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando solidariamente Antônio Corrêa dos 

Santos Filho e Câmara dos Dirigentes Lojistas de Marapanim em débito para com o erário 

estadual na importância de R$61.320,00 (sessenta e um mil, trezentos e vinte reais), aplicar-

lhes, ainda, as multas nos valores de R$6.132,00, (seis mil, cento e trinta e dois reais) pelo 

débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de 

contas e deixar de aplicar a multa regimental ao senhor Justiniano Alves Junior em face da sua 

sustentação oral apresentada em Plenário no dia 10.05.2016. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Excelência, eu gostaria que vossa excelência 

ratificasse o preâmbulo. Vossa Excelência informou, no preâmbulo do processo, está à vista do 

Conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Exatamente. A gente está dando continuidade à sessão que foi realizada no 

dia 10 de maio. A sessão foi suspensa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ele apenas tirou a multa do Doutor Justiniano. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Porque ele apresentou aqui um 

decreto que mostrava que ele estava exercendo o que o decreto ordenava. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Me sinto esclarecido. 

Acompanho o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do MPC 

Felipe Rosa Cruz: Só para esclarecimento de fato, Conselheiro, a multa pugnada pelo 

Ministério Público se ampara no seguinte: de fato há um decreto do Governo do Estado que 

permite a contratação de entidades privadas para o fornecimento de alimentação para os 

presos. A única ressalva que o Ministério Público faz, ainda que ele considere esse decreto 

inconstitucional, é o fato de que esse decreto não ampara contratação, ou melhor, ele só 
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ampara a contratação de instituições filantrópicas e que tem, obviamente, entre as suas 

atribuições estatutárias, o fornecimento ou atendimento dessa necessidade, o que, na visão do 

parquet, não é o caso da Câmara de Dirigentes Lojistas, que além de atuar na defesa de uma 

determinada categoria empresarial não tem, obviamente, entre as suas finalidades, o 

fornecimento. Tanto assim o é que a Câmara contratou uma empresa para fornecer essa 

alimentação. Por isso que o Ministério Público, mesmo em face do decreto, pugnou pela multa, 

no mais o voto do Conselheiro relator acompanhou o entendimento do Ministério Público. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu retifico o meu 

voto e acompanho a manifestação ministerial. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto do 

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

o relator. A decisão, neste caso, é por maioria. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria de votos (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/50621-3, que trata do Ato de Aposentadoria de Ângela Natalina Guedes da Silva, 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 pelo deferimento do registro, dando-se ciência à 

interessada e com a recomendação ao IGEPREV (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir o registro, dando-se ciência à interessada, com remessa de cópia do parecer ministerial. 

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 2014/51361-1, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Fernando Olinto da Silva Raiol, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

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 pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

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 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 Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo 

nº 2007/54521-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Joaquim Assunção Gaia Borges, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta 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 pelo deferimento do registro (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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 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. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2008/52217-4, que trata do Ato de Pensão em favor 

de Adélia Maria Alvares Rolim, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 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 

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

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. 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. 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 
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pauta de julgamentos, a presidência passou a tratar dos assuntos pautados em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Submeto à consideração plenária a solicitação da Secretaria de 

Controle Externo para arquivamento e baixa no sistema do processo número 2015/51308-2, de 

natureza administrativa interna, que tem como objeto a constituição de comissão técnica. A 

Secretaria de Controle Externo autora da proposta, após a análise da conveniência e 

oportunidade da proposta formulada, entendeu que a demanda fora incorporada ao projeto de 

reestruturação da referida Secretaria. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.825, desta data. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Segundo: em 

complemento ao que dispõe o artigo 10, alinhada à Resolução número 17.659/2009 deste 

Tribunal, esta Presidência dá conhecimento ao plenário a respeito do relatório de gestão fiscal 

referente ao segundo quadrimestre de 2014 do Governo do Estado do Pará. O relatório foi 

objeto de análise por ocasião da apreciação das contas do Governo do Estado, referentes ao 

exercício de 2014, sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior, onde foi plenamente atestada a obediência às disposições contidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Senhores Conselheiros, senhoras Conselheiras e senhor Procurador, 

nós vamos ter três assuntos importantes que eu quero tratar, depois eu vou colocar a palavra à 

disposição. Então, pela ordem, vai ser um assunto da administração; depois vai ser a 

apresentação do Conselheiro Odilon, do seu trabalho científico na conclusão de seu curso de 

Mestrado; e, por fim, a apresentação do Conselheiro Substituto Julival Rocha sobre a missão 

oficial que cumpriu no Estado de Rondônia. Então, senhoras e senhores, eu queria passar à 

Secretaria para falar do primeiro item, que eu considero os três assuntos que vamos tratar da 

maior importância para a nossa instituição. Em atendimento política de austeridade, 

procuramos fazer uma revisão em todos os contratos. Em um dos nossos contratos, o que filma 

a nossa sessão ordinária e a transmite pela internet para todo mundo, a gente procurou 

dialogar com a empresa e conseguimos uma economia de 30% no contrato. E eu quero dar, 

aqui, os cumprimentos e os parabéns à Secretaria Geral, na pessoa do seu Secretário Arlindo e 

adjunto Jorge, principalmente o Jorge, que foi o grande articulador dessa conquista, e também 

à Secretaria de Administração, Doutor Eduardo Lobão. Quero informar aos senhores e aos 

servidores da casa que em vários contratos a gente já conseguiu fazer uma revisão em favor do 
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Tribunal, reduzindo vários custos. Mas, nesse caso aqui, foi extraordinária a conquista, 

porque, além da gente conseguir reduzir em 30%, ganhamos um grande presente, uma 

ferramenta da maior importância, principalmente para o controle social, a custo zero. Um 

aplicativo que, em um celular como este, tanto o Conselheiro, o servidor, qualquer cidadão em 

qualquer parte do mundo, vai poder assistir a nossa sessão e acompanhar em tempo real. Por 

alguma razão o Conselheiro que esteja de férias, ou não puder comparecer, poderá 

acompanha a sessão pelo celular. Como um familiar, um amigo, um cidadão em qualquer parte 

do Estado do Pará, do Brasil ou do mundo. Então, eu quero pedir ao senhor Secretário que 

explique melhor como é o aplicativo, que a gente já fez o experimento dele na semana passada. 

E, oficialmente, eu declaro que já está funcionando na instituição esse aplicativo, que 

considero um ganho extraordinário para o sistema de controle externo paraense, 

especialmente o nosso TCE e Ministério Público de Contas. Manifestação do Senhor Secretário 

José Arlindo Siqueira da Silva: Senhores Conselheiros é com muita satisfação que informamos 

a vossas excelências, aos servidores e a todos em geral, a disponibilização de uma nova 

ferramenta de divulgação das sessões plenárias, das informações gerais deste tribunal, de suas 

ações e decisões. É um aplicativo para dispositivos móveis: TCE Mobile. Em trabalho 

desenvolvido pela Secretaria Geral e pela Secretaria de Administração, o contrato com a 

empresa Oversee, empresa contratada para transmissão das nossas sessões plenárias ao vivo, 

bem como a disponibilização das sessões já ocorridas. As bases financeiras do referido 

contrato foram repactuadas, importando em uma economia de 30% do valor mensal 

contratado. Além da economia, a empresa, sem nenhum custo adicional, incorporou aos 

serviços disponibilizados essa nova ferramenta de consulta que, dada a sua amplitude e 

alcance, proporcionará uma elevação muito expressiva da visibilidade e transparência das 

sessões plenárias, de uma maneira geral, e de todas as ações de controle externo 

desenvolvidas, permitindo que qualquer cidadão com um dispositivo móvel, aparelho celular, 

tablet e outros com acesso à rede mundial de computadores tenha acesso às sessões plenárias, 

seja ao vivo, acompanhando em tempo real o andamento dos julgamentos, ou para consulta às 

sessões anteriores. Tal ferramenta representa um grande avanço e vai ao encontro da linha de 

conduta traçada nos últimos anos por este tribunal em sua aproximação com a sociedade, bem 

como estimula o controle social. Para baixar o aplicativo, basta acessar sua loja virtual de 
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aplicativos – o Google Play para equipamentos android e App Store para dispositivos Apple – 

e pesquisar “TCEPA”. Além das sessões ao vivo e gravadas no aplicativo temos notícias do 

TCE, agenda e outras informações úteis do nosso Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Meus amigos eu quero festejar com os 

Conselheiros, com a administração, este momento, esta conquista. Uma ideia que a gente foi 

buscar e conseguimos a custo zero e ainda reduzindo o contrato em 30 por cento. Muito 

importante. E, daqui para frente, a sociedade terá mais essa ferramenta para poder 

acompanhar o nosso trabalho aqui. E eu fiquei impressionado com qualidade da imagem. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu 

queria comemorar com vossa excelência e cumprimentar toda a equipe técnica e, realmente, 

órgão de controle como o Tribunal de Contas mostra, mais uma vez, que está à disposição da 

população em qualquer lugar do planeta. Então, parabéns a vossa excelência e toda a equipe 

por mais esta ferramenta de transparência para a sociedade. Parabéns a toda a equipe, ao 

Jorge que esteve lá na luta. Isso é muito importante. Eu cumprimento. E eu vi o celular do 

doutor Felipe Rosa Cruz e ficou realmente muito bom, daqui de onde eu estou, da bancada, 

quem conhece o plenário sabe a distância, acho que dá uns 5 ou 6 metros, e deu para ver 

claramente a imagem da sessão transcorrendo dentro da normalidade. Parabéns Presidente, e 

parabéns a sua equipe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Mas olha, o interessante é que, Conselheiro Cipriano, o Procurador já 

alcançou a sessão anterior, o que é extraordinário desse aplicativo: você assiste agora uma 

sessão que aconteceu há 15 dias, há um mês. Muito bom. Uma sessão que perdeu, você vai 

buscar a sessão pelo aplicativo e assiste. Você pode, também, ver como você se conduziu na 

sessão anterior, assiste em casa como foi seu desempenho na sessão de hoje. Então, achei 

muito bacana. Parabéns a todos nós. Senhores, o segundo assunto, depois eu vou oferecer a 

palavra para quem desejar falar. Está aqui nas minhas mãos, é um trabalho nos enche de 

orgulho, porque é do nosso companheiro Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. É o seu trabalho 

de conclusão de curso, sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Pará, 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, mestrado profissional em gestão pública. O tema: 

“Avaliação das Práticas de Governança em Política Pública”. Um estudo de caso de política 

de educação básica relativa ao ensino médio do Governo do Estado do Pará. Ninguém melhor 
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do que ele para fazer uma apresentação. O que significa isso, da minha parte, já determinei 

que esse exemplar fique na biblioteca do nosso Tribunal. E, também, um outro exemplar que 

ele já me encaminhou, e que foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo. Conselheiro 

Odilon Teixeira, vossa excelência está de parabéns. Depois a gente vai poder falar porque eu 

sei que, em vários momentos, em vários dias, vossa excelência entrou pela madrugada 

concentrado, estudando, fazendo esse trabalho. Não foi uma coisa simples. Um trabalho 

acadêmico desse nível requer atenção, comprometimento, muitos estudos, e Vossa Excelência 

fez um trabalho primoroso e de altíssimo nível. Merece os nossos parabéns, passa a ser uma 

referência para todos nós porque a vida de um Conselheiro é uma vida muito movimentada. É 

muito difícil achar tempo para estudar, e Vossa Excelência conseguiu, em pouco tempo estando 

no Estado do Pará, estando Conselheiro, conciliar o trabalho com os estudos. Em nenhum 

momento, isso que é importante registrar, vossa excelência deixou de cumprir um compromisso 

com essa instituição por conta do seu trabalho acadêmico e por conta dos seus estudos. Então 

é um parabéns duplo. O esforço extraordinário de vossa excelência ao desempenhar com 

brilhantismo o seu trabalho no TCE como Conselheiro e o trabalho acadêmico. É um trabalho 

científico que mereceu a nota 10, por uma banca composta de três professores reconhecidos e 

respeitados do estado do Pará. Um deles tendo sido já reitor da Universidade Federal do Pará. 

Então, agora, ninguém melhor do que ele, o homenageado deste momento, nosso amigo 

Conselheiro Odilon Teixeira tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, obrigado pelas palavras gentis e generosas de 

vossa excelência. De fato, esse exemplar que eu encaminhei para vossa excelência era para a 

biblioteca mesmo. E dizer que já deixei uma cópia em PDF, e para o Arlindo e Jorge distribuir 

a quem quiser ter acesso no tribunal. Aquela cópia, Presidente, a primeira cópia que eu 

distribuí para vossa excelência, ainda não estava totalmente na ABNT, e, agora, a versão final 

está perfeitamente formatada com as regras da ABNT. Aquela estava com 95% e agora está em 

100 por cento. Bom, esse trabalho é fruto da pesquisa e eu até peço escusas ao plenário. Eu 

estou emocionado não por apresentar o trabalho, mas é porque eu perdi minha avó, ontem. 

Então, eu peço um pouco de paciência dos senhores. Uma coisa que eu senti falta, quando 

cheguei no Pará, durante algum tempo, Conselheiro Cipriano, vossa excelência estava na 

Presidência, eu fiquei um pouco afastado da vida acadêmica, e eu senti um pouco de falta. 
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Então, um dos motivos que me levou a cursar o mestrado, eu já tinha quatro especializações, 

não vou fazer mais uma, vou tentar o mestrado. E surgiu essa oportunidade no NAEA (Núcleo 

de Altos Estudos Amazônicos). É uma temática interessante, que é a gestão pública, é o que a 

gente vive diariamente no Tribunal de Contas. Eu queria conciliar, então, essa possibilidade 

com a atividade que a gente exerce aqui, diariamente. Um assunto que muito me chamou 

atenção, e que eu gosto muito, é a questão sobre a avaliação de políticas públicas, que eu 

penso que nós, do sistema de controle externo com exceção do TCU, que eu vou falar mais à 

frente, que já caminhou bastante nesse assunto, mas nós, dos outros tribunais, ainda temos uma 

longa caminhada a percorrer no que tange ao aprimoramento dos nossos trabalhos, no que 

tange a fazer a avaliação dessas políticas. Então, sem mais delongas, Conselheiros, vamos 

seguir a apresentação. Essa apresentação, eu até peço permissão, Presidente, foi a 

apresentação que eu fiz no dia da defesa, então, eu suprimi algumas coisas, alguns slides que 

só interessam para a banca. A banca era constituída pelo professor Fábio Silva, que trabalhou 

no IDESP, aqui no Pará, e é professor da universidade; pelo doutor Eduardo Costa, que é 

presidente da FAPESPA, aqui no Estado, e vossa excelência sabe muito bem, ele já esteve 

apresentando vários eventos aqui no tribunal, no nosso auditório, e hoje é um dos homens mais 

requisitados no Governo do Estado em questões de pesquisas científicas, uma vez que o IDESP 

foi incorporado a FAPESPA; e pelo doutor Alex Bolonha Fiúza de Mello, que já foi reitor da 

UFPA e hoje é o Secretário de Ciência e Tecnologia. Justificativas do porquê do trabalho: a 

Constituição de 1988 traz a ideia de universalização de políticas públicas, dentro daquela 

lógica do Welfare State, o que impõe, necessariamente, por parte do Estado, a implementação 

de políticas públicas. Essas políticas públicas são materializadas em programas 

governamentais e visam solucionar problemas da sociedade, ou seja, problemas públicos que a 

sociedade enfrenta. Então, o modo como essas políticas públicas são conduzidas, justamente 

porque afetam a sociedade, tem muita importância. E, de igual modo, tem importância a 

governança pública, a investigação da governança pública. Porque a governança pública, 

senhores, – eu sintetizei o conceito dos vários conceitos existentes de vários autores – é a 

capacidade do Governo de formular, implementar e avaliar políticas públicas, agindo em rede, 

de forma colaborativa com agentes públicos e privados, orientado para a entrega efetiva de 

resultados à sociedade e concorrendo para a geração de valor público. E hoje, no Brasil, a 
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gente discute muito a questão de valor público, principalmente a questão ética no âmbito da 

administração pública. É atualmente um momento muito propício para se discutir isso. A 

investigação das políticas públicas possibilita uma maior transparência no planejamento da 

ação estatal e, de igual forma, tornam possível uma máxima eficiência do gasto público. Toda 

a aplicação de gasto público é investigada pelos Tribunais de Contas, enquanto órgão de 

controle externo da administração pública, o que torna possível uma abordagem desse controle 

externo em relação à governança de políticas públicas. No Estado do Pará, a política pública 

de educação básica, referente ao ensino médio, não vem atingindo os objetivos desejados que o 

Estado procura atingir. Os indicadores atinentes a essa área – como o IDEB, por exemplo -, 

você percebe que eles não estão melhorando. Há um esforço do Governo nesse sentido, mas 

ainda não conseguimos atingir os patamares desejados. Isso permite inferir que há ocorrências 

de práticas que não conduzem para a boa governança da política pública, o que torna 

necessário, portanto, uma avaliação destas práticas. Então, os objetivos desse trabalho foram 

os seguintes: avaliar essa política pública de educação básica referente ao ensino médio do 

Estado do Pará, isto é, se ela apresenta boas práticas ou não. Então tem três objetivos 

específicos, que quem conhece muito bem trabalho acadêmico, a gente discute no referencial 

teórico, que é caracterizar aspectos conceituais de política pública e a forma como essa 

política pública é elaborada, portanto, o que a gente chama de ciclo de políticas públicas; o 

que vem a ser governança pública, as várias interações da governança pública nesses 

aspectos; e as formas de atuação do controle externo empreendidas pelos Tribunais de Contas 

no processo de avaliação dessas práticas. E aqui, Presidente, como a gente sempre afirma, o 

Tribunal de Contas tem uma atuação muito importante porque, quando ele emite 

recomendações, induz políticas públicas adequadas. E ele faz isso por diversas formas: com as 

recomendações nas contas do Governo, nas contas de gestão, quando julga, determina, 

recomenda contas de gestão, e, sobretudo, a grande importância que é a auditoria operacional, 

ela consegue fazer essa avaliação de forma mais ampliada. Então, todas essas formas de como 

o Tribunal de Contas pode avaliar e como ele pode colaborar no sentido de uma política 

pública melhor, não necessariamente obrigando o Governo a fazer alguma coisa, mas 

mostrando para ele, sendo parceiro da administração pública no sentido de fazer uma política 

pública mais adequada, que atenda seus objetivos com efetividade e resultados. E como se 
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trata de um estudo de caso, eu preciso de um modelo. Eu tinha opções: eu posso criar um 

modelo de avaliação ou utilizar um modelo já pronto, que seja um caso de sucesso. Então, eu 

me permiti utilizar o modelo de avaliação de governança elaborado pelo TCU, em 2014, 

inclusive publicado por eles, e eles têm um referencial teórico sobre o assunto. E com base 

nesse modelo que tem oito componentes para avaliar se uma política pública determinada tem 

governança ou não, eu avaliei, naturalmente, dentro das limitações que um trabalho 

acadêmico permite, a política pública de educação básica do Estado referente ao ensino 

médio. Por que o ensino médio e não outra modalidade de ensino? Porque o ensino médio é 

responsabilidade prioritária do Estado e do Distrito Federal. O ensino fundamental é dividido 

com os municípios. E a maior parte dele nós vamos ver quando eu tratar de um componente eu 

vou dizer para os senhores que o Estado acaba sendo prejudicado um pouco pela lógica 

federativa, nesse aspecto de coordenação da política pública. Ao final eu cheguei à conclusão 

de que, usando esse modelo do TCU, eu posso avaliar outras modalidades de ensino e outras 

políticas públicas, fazendo as adaptações necessárias para tanto. E o modelo do TCU, por 

exemplo, aqui o Estado está participando de uma IN SAÚDE, esse modelo está sendo replicado 

para outras áreas governamentais. O modelo do TCU é esse que vocês estão vendo no slide. O 

TCU foi buscar referências estrangeiras e nacionais – as melhores possíveis – e com base 

nessas referências ele indicou oito componentes que tornam impossível a boa governança em 

uma política pública. Infelizmente a cor, a distância e a luminosidade não permitem que os 

senhores leiam quais são os componentes. São eles: instituição, planos e objetivos. 

Participação, capacidade de organização e recursos, coordenação e coerência, monitoramento 

e avaliação, gestão de riscos e controle interno, e a famosa Accountability. Para cada 

componente desse o TCU define uma série de questões de auditoria, acompanhada de possíveis 

conclusões de cada verificação. Essas possíveis conclusões, na verdade, correspondem a 

exemplos não exaustivos do que se deseja de uma boa governança em uma política pública. É 

preciso ter em mente, senhores, que a governança não soluciona, não busca, por si só, corrigir 

os problemas da política pública. O objetivo é apontá-los, possibilitando ao gestor a 

possibilidade de corrigi-los. Então, foi com base nesse modelo do TCU que eu avaliei a política 

pública de educação básica relativa ao ensino médio do Governo do Estado. E a gente chega 

aos seguintes resultados: em vermelho mostra o título do componente, o segundo quadro seria 
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a questão de auditoria utilizada e o último quadro seriam os resultados. Componente 

institucionalização: a política pública de educação básica no estado do Pará está 

institucionalizada. Nós temos um plano estadual de educação, a lei 8.186 de 2015. Esse plano é 

muito bem elaborado, guarda consonância com o plano nacional, observa os preceitos 

constitucionais no que tange à educação e as instâncias de educação, monitoramento e 

avaliação estão estabelecidas no plano. Ele contém 20 metas e é decenal. Seria assim: o que o 

Estado pretende nos próximos 10 anos em relação à educação? Envolve desde a educação 

infantil até o ensino superior. O que ele pretende? Quais são as metas que ele pretende 

atingir? Quais são os índices que ele pretende alcançar até 2025? Em relação à educação 

básica, especificamente ensino médio, há duas metas - a 3 e a 7. A meta 3 seria a 

universalização a toda a população de 15 a 27 anos até o final deste ano de 2016. E eu vou 

mostrar para os senhores, mais à frente, que há um comprometimento da meta que o próprio 

Estado estabeleceu para si. Há um risco de ele não conseguir atingi-la. E a outra meta diz 

respeito a melhora do IDEB, que envolve várias outras variáveis. No que tange ao componente 

planos e objetivos, toda a política pública precisa estar orientada por uma lógica de 

intervenção. Essa lógica é traduzida nos programas governamentais contidos no PPA (Plano 

Plurianual). Ao analisar o PPA você percebe que ele, no Pará, é muito bem elaborado. A 

formulação é muito bem elaborada, a cargo da antiga SEPOF, hoje SEPLAN. Todos os órgãos, 

entidades e o Tribunal participam da sua elaboração. Agora, quando você vai estudar o 

programa que possibilita concretizar a política pública que, no caso, é educação básica, você 

verifica alguns problemas na lógica de intervenção desse programa. O nome do programa é 

Educação Pública de Qualidade, que visava assegurar educação básica de qualidade aos 

alunos e a permanência do processo de formação escolar. Vocês verificam que o objetivo desse 

programa é muito aberto, muito amplo. Um programa com um objetivo muito amplo permite 

que você coloque várias ações do escopo do programa. Só que, ao colocar muitas ações no 

escopo do programa, você perde um pouco o fio da meada de quais problemas, de fato, você 

vai enfrentar. Esse programa tinha 24 ações. Havia ações que eram incoerentes com o seu 

objetivo. Era um programa para assegurar a educação básica de qualidade, e havia ações de 

ensino superior dentro do programa de educação básica. A ação de implantação da 

Universidade Tecnológica do Pará estava dentro do programa de educação básica, sendo que 
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havia outro programa para a educação superior. Outra inconsistência analógica de 

intervenção da política diz respeito à fixação de metas físicas não exequíveis no horizonte 

temporal proposto para a sua realização, principalmente naquelas ações relativas à 

ampliação, reforma e construção de unidades escolar. O Estado fixou, durante o PPA, várias 

metas para atingir: queria construir, ampliar e reformar tantas escolas. E ele não conseguiu, 

em nenhum exercício do PPA 2012/2015, alcançar essas metas. Isso acaba afetando a 

qualidade da política pública. E havia, também, existência de ações que tem relação direta 

com o objetivo do programa, porém, que estavam em outro programa. Como havia uma 

incoerência de ações dentro do programa de educação pública de qualidade, que pertenciam a 

outro programa, o inverso também existia. Havia um programa no PPA chamado Valorização 

do Servidor Público. Nesse programa, as ações de todos os órgãos e entidades que iam ter 

capacitação, formação inicial e continuada eram jogadas lá. E o pessoal da SEDUC está 

todinho lá. Então alguém vai me perguntar: “Mas não seria o correto todas as valorizações do 

servidor, formação inicial e continuada, estarem em um programa destinado a isso?” 

Depende. Não está de todo errado, porém, você vai ter dificuldades enormes de avaliar a 

política pública e, posteriormente, os resultados dela. O ideal é que eu tenha todas as ações 

relativas a uma política pública dentro de um único programa. Quando eu avalio esse 

programa, eu avalio de forma total, todos os seus prós e seus contras. Outro componente para 

uma boa governança é a participação social. E aqui, Presidente, já felicito a casa, a instituição 

e a Secretaria, juntamente com vossa excelência, por esse novo aplicativo que vai possibilitar o 

fomento dos cidadãos paraenses em qualquer local do país e do mundo que passará a 

visualizar nossas sessões em tempo real. Você percebe que a participação da sociedade é muito 

estimulada na formulação da política pública. Quando foi elaborado o Plano Estadual da 

Educação, foram feitas várias conferências estaduais, Conselheira Lourdes, e vossa excelência 

é pedagoga e sabe um pouco como funciona isso. Foram feitas 123 conferências municipais, 12 

regionais em casa região de integração e 1 estadual para elaborar o projeto de lei, que seria, 

mais tarde, sancionado na ALEPA com as 20 metas do Programa Estadual de Educação. Ou 

seja, fomentou-se muito a participação social na formação da política. O PPA, que dá 

concretude à política pública pelos programas governamentais, também é muito estimulado. 

Inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal exige isso, com audiências públicas para a sua 
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elaboração. Contudo, a outra ponta, que seria a avaliação da política, ninguém fomenta a 

participação social, há um déficit. Seria muito interessante que o poder público fomentasse a 

avaliação, justamente para ouvir os anseios da sociedade em relação às escolas, por exemplo. 

Por que o ensino não surte o efeito desejado? A administração pública precisa discutir isso 

com mais amplitude com a sociedade. Talvez, o administrador público pense: “Se eu discutir 

os resultados, eu vou mostrar, talvez, uma realidade que não convém do ponto de vista 

político”. O que poderia mascarar uma boa ou má intenção. Percebam que aqui eu estou 

partindo de um trabalho acadêmico, do que seria o ideal. Claro que as nuances dos prós e dos 

contras no dia a dia da administração precisam ser avaliadas, mas, para uma boa governança, 

o ideal seria que a avaliação e os resultados de qualquer política pública fossem discutidos 

com a sociedade. A gente tem um excelente trabalho no planejamento, em formular a política, 

mas a gente, como nós vamos ver, tem enormes dificuldades de colocá-la em prática e depois 

avaliá-la. E aqui, Presidente, outra coisa que permite a participação é a existência de 

informações disponíveis à sociedade, e, nos dias das contas do Governo, na sessão 

extraordinária, eu chamei atenção do Secretário Colares que os números que constam no GP 

Pará são muito tímidos. Há vários indicadores de monitoramento, mas indicadores de 

avaliação, propriamente dito, da política, não são os resultados efetivos da política. O GP 

Pará, que é o Sistema de Gestão dos Problemas Governamentais, melhorou muito, e isso 

graças ao Tribunal de Contas nas recomendações constantes das contas do Governo. De 2010 

para cá, o Tribunal vem fazendo várias recomendações nesse sentido, e, de fato, o Poder 

Executivo acompanhou as recomendações do Tribunal. O GP Pará melhorou muito, mas trata-

se de indicadores de monitoramento, de metas físicas, e não indicadores de qualidades. São 

indicadores quantitativos. Indicadores de qualidade seriam, assim: o IDEB aumentou de fato? 

Os porquês da política pública não alcançar o seu desiderato como pretendido. Outro 

componente estudado dito como uma boa governança em política pública é a capacidade 

organizacional e recursos. A política pública precisa ter orçamento e financeiro – recursos 

orçamentários e financeiros suficientes –; uma estrutura de pessoal qualificado em quantidade 

suficiente; e, além disso, há que haver instalações e materiais necessários para dar bom ASO a 

essa política pública. Várias vezes eu ouvi que o problema da política pública de educação é 

gestão somente, porque dinheiro há. Um estudo que fiz em relação a 2015, eu percebi que os 
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recursos financeiros não foram suficientes. Nós temos várias fontes de financiamento na 

política pública de educação básica. A maior é o FUNDEB. E 100% do FUNDEB é utilizado 

para pagar a folha de pagamento dos professores. O tesouro contribui com uma parte. Há 

vários convênios, e acordos, há vários instrumentos que recebem recursos do Governo 

Federal, e o Estado – para não ter que sacrificar mais o tesouro em relação à política de 

educação básica, já que existem outras políticas tão importantes quanto educação como a 

saúde, assistência social, previdência – firmou um empréstimo com o BID, ou seja, mais uma 

fonte de financiamento. Quando vossa excelência entregou o relatório de avaliação do BID e 

que o tribunal age como auditor independente analisando as demonstrações financeiras, eu 

chamei a atenção – e uma preocupação que eu tenho, já que eu estava avaliando essa política 

pública – é do Estado, nós também, tribunal, colaborarmos com o Poder Executivo ao avaliar 

questões de qualidade e não apenas a parte financeira. Porque aquele contrato de empréstimo, 

Conselheiro Nelson, está lastreado no alcance de vários indicadores, vários índices, e o Estado 

corre o risco de não os atingir. Isso acaba comprometendo, inclusive, os repasses por parte do 

BID ao Estado. Em 2015, em duas fontes de financiamento da política pública, o dinheiro 

estava previsto e não chegou. Justamente parte do empréstimo do BID não veio. Eu não 

aprofundei se foi por conta de erros, de implementação por parte de Estado, ou não, eu 

verifiquei apenas que não veio dinheiro. E vários outros convênios, acordos firmados com o 

Governo Federal, também não foram honrados pelo Governo Federal. Isso aqui a gente debate 

sempre. Apesar de haverem recursos previstos, tanto orçamentais quanto financeiros, o 

dinheiro, de fato, não chegou para cobrir. Apesar disso tudo, foi 95%, e 5% ficou descoberto 

nessa política pública. Outra situação no que tange a esse componente, capacidade de 

organização e recursos, é a estrutura de pessoal qualificado em quantidade suficiente. E aqui, 

Presidente, eu me aproveitei de dois trabalhos: um já elaborado pelo TCU, nesse assunto; e um 

trabalho elaborado pela própria área técnica do tribunal, que Vossa Excelência foi relator, 

inclusive, da auditoria operacional. No Estado do Pará, 57% dos professores que atuam no 

ensino médio não tem formação, qualificação, licenciatura específica na área em que atuam. 

Isso foi observado já no Censo Escolar de 2013. Tanto que, se os senhores perceberem, hoje 

tem uma campanha nacional que está sendo divulgada na TV para o Brasil inteiro que o 

Governo Federal vai financiar licenciaturas de vários professores porque o TCU, quando fez o 
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estudo, observou que isso ocorre praticamente em 27 unidades federadas. Alguns com maior e 

outro com menor problema. No Pará são 57% dos professores que atuam no ensino médio que 

não têm licenciatura específica na área em que atuam. Isso acaba comprometendo a qualidade 

do ensino e, naturalmente, a qualidade da política. Outra situação diz respeito, justamente, às 

instalações e materiais necessários. Na auditoria que o tribunal fez, ele apresentou vários 

problemas de infraestrutura que o Estado tinha naquela ocasião. Nós temos um problema sério 

de ampliação de escolas, de reforma das escolas, todo dia a gente vê uma matéria ou outra, 

infelizmente, na imprensa sobre escolas em que estavam previstas reformas urgentes - talvez 

não foi naquele momento por questões de orçamento e financeiro – telhado caindo, salas de 

aula sem estrutura para comportar alunos, etc. E também a ampliação, reforma e construção 

de novas escolas. Nós temos uma demanda muito grande de alunos que vêm do ensino 

fundamental cuja gestão é prioritariamente dos municípios, e o Estado precisa comportar esses 

alunos, e isso não vem – como eu falei do componente anterior – as metas físicas em relação a 

essas ações não estão conseguindo ser atingidas. O Estado não está conseguindo atingir esses 

objetivos, e isso acaba implicando a política de forma muito relevante. Tanto que o Estado 

corre o risco de comprometer uma meta que ele mesmo fixou para si: de universalizar toda a 

educação básica relativa ao ensino médio até o final desse ano. Foi o próprio Estado que fixou 

a meta para si, uma meta que foi discutida com toda a sociedade paraense nas conferências 

estaduais de educação. Outro componente que foi avaliado, que também torna uma boa 

governança na política pública, é a existência de coordenação e coerência. Os diversos atores 

que atuam na política precisam atuar conjuntamente para a obtenção de resultados de forma 

coordenada e coerente. E aqui é um problema muito sério, senhores. Do ponto de vista da 

coordenação intergovernamental, o Estado do Pará sofre dois influxos: ele recebe muitos 

alunos formados no ensino fundamental cuja gestão prioritária é dos municípios. E a gente 

sabe que os municípios têm uma carência enorme no que tange à qualidade desses alunos, 

então o Estado já sai perdendo. Os alunos regressos no ensino fundamental, que vem dos 

municípios cuja responsabilidade maior é deles, já vêm com déficit de qualidade. Isso acaba 

comprometendo a qualidade e os indicadores do Estado, principalmente o IDEB porque o 

Estado precisa demandar um esforço maior para recuperar, digamos assim, o tempo perdido 

em alguns casos de ensino por conta desses alunos. Outra situação diz respeito, justamente, ao 
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influxo do Governo Federal. A política nacional de educação, até hoje, por incrível que pareça 

desde 1988 não está normatizada plenamente. Onde os entes federativos atuariam de forma 

conjunta para a harmonia do Sistema Nacional de Educação, definindo, de fato, as 

responsabilidades de cada um, em que momentos deverão agir e a questão financeira entre 

eles. A União em relação aos estados tem ação regulatória, redistributiva e supletiva, então, 

muitos acordos, muitos convênios somados com a União, acabam não sendo honrados por ela, 

e isso acaba comprometendo o Estado porque ele prevê o recurso que, às vezes, não chega. No 

que tange à coordenação intra, hoje nós temos um problema sério no âmbito da SEDUC. Essa 

formatação SEDUC/URES (Unidades Regionais) e USES (Unidade SEDUC na Escola) não 

vem atingindo o objetivo desejado. Isso ficou comprovado naquela auditoria em que vossa 

excelência foi o relator, e que foram feitas várias entrevistas com vários atores que a gente 

chama, Conselheira Milene sabe muito bem, a expressão Stakeholders, todos os interessados 

sobre o assunto, e eles foram categóricos. A avaliação e a colaboração da SEDUC, em relação 

às URES, USES e a gestão das escolas de ensino médio, é insatisfatória. Hoje, se for verificar 

os desempenhos de gestão das escolas de ensino médio do Estado, verificar-se-á que não são 

os melhores. Outro componente para uma boa governança na política pública é o 

monitoramento e avaliação. O desenvolvimento das operações precisa ser frequentemente 

monitorado e os resultados constantemente avaliados. Hoje, no Estado, nós não temos, de fato, 

estudos, avaliação de políticas públicas com profundidade, no que tange à qualidade das 

políticas. A gente tem uma, perdoem-me a expressão, mas uma certa ilusão de que o GP Pará e 

os indicadores que lá constam seriam suficientes, mas não são, porque lá não se discute a 

qualidade, discute-se apenas quantidade, e eu fiz um comentário na sessão extraordinária que 

o Estado alcançou os limites consumais de educação e saúde, e eu frisei muito bem que, 

naquele momento, não se estava discutindo a qualidade desses números porque ali era uma 

avaliação macro. A qualidade, e aqui me permite Presidente, teria que ser avaliada nas contas 

de gestão. Mais à frente eu vou fazer até uma sugestão a vossa excelência. Outro componente 

para uma boa governança na política pública seria a gestão de riscos e controle interno. 

Aqueles responsáveis envolvidos na implementação da política pública, utilizando-se dos 

controles internos, devem ter condições de dar respostas adequadas aos riscos Nós temos 

várias ações de controle interno e, no dia da sessão, eu fiz questão de chamar atenção para 
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isso, Presidente, na presença do doutor Amoras, porque isso envolve a AGE diretamente. Nós 

temos várias ações de controle interno, mas nenhuma delas diz respeito à avaliação de riscos 

de política pública. Nós temos ações de controle interno, fiscalização da execução 

orçamentária e financeira, processos e procedimentos, e que equivale a nossa auditoria de 

regularidade. Mas os riscos de a política dar certo ou não ninguém avalia. E quando a gente 

fala controle interno, eles têm que atuar preventivamente. E atuar preventivamente é avaliar 

riscos. Inclusive, muitos dizem: “Você tem muita sorte em determinados assuntos.” Eu, na 

verdade, digo assim: “Olha, tudo na vida pode ser treinado. Um dos ingredientes do sucesso é 

muito treino.” Um exímio pianista começa a tocar piano aos 3 anos de idade, e quando chega 

a vida adulta já é exímio naturalmente. Não porque ele nasceu com dom, mas porque ele faz 

isso desde os 3 anos. O dom natural, ajuda, porque nós temos vários tipos de inteligências. 

Cada pessoa tem um tipo de inteligência. Mas quanto mais você treina, mais você elimina a 

sorte ou o azar porque você minimiza riscos. Então, em algum momento, o Estado do Pará, e 

eu acho que o Tribunal de Contas é, como indutor de políticas públicas adequadas, pode 

utilizar esse discurso em relação ao controle interno e a gente tem o exemplo de um case de 

sucesso, que é o TCU nas contas de gestão, começar a avaliar programas governamentais. 

Hoje, a AGE me parece que não consegue fazer isso com profundidade, por carência de 

pessoal, por “n” problemas, mas o Tribunal de Contas também não tem, me parece, ou quando 

faz, faz de forma tímida, uma cobrança um pouco mais enfática sobre o assunto. Exigir um 

pouco mais deles. No art. 74, inciso I da Constituição, um dos objetivos do sistema de controle 

interno é, justamente, avaliar programas governamentais. Então não se está exigindo nada 

mais do que a competência deles. Agora inclusive a CGU está dando uma polêmica, caiu um 

Ministro, etc. A CGU já dizia com 2 ou 3 anos de antecedência quais políticas públicas ela 

queria que o controle interno avaliasse e que viesse junto com as contas de gestão, para ela 

poder avaliar o sistema de controle interno e poder fazer uma avaliação, não somente dos 

números, da contabilidade, do orçamento, do financeiro, mas também avaliar de forma 

qualitativa se o Ministério “x” alcançou ou não o êxito desejado. E eles vêm fazendo isso com 

êxito já há algum tempo, Presidente. Então, penso que talvez hoje, vossa excelência e a área 

técnica sempre lembram isso, por deficiência de pessoal a gente não consiga abarcar todas as 

matérias que nos competem, talvez com um novo concurso a gente consiga, mas é um momento, 
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e eu sempre discuto tudo isso com o Conselheiro André, a gente vai botar pessoal para dentro 

da casa, mas a gente, em nenhum momento, discutiu procedimentos aqui. O Conselheiro 

Nelson lembrou isso outro dia em uma reunião. A gente precisa discutir isso e otimizar o 

controle externo. O Tribunal de Contas não consegue, por questões materiais, de logística e de 

pessoal, abarcar 100% da fiscalização. Tanto é verdade que ele se utiliza de procedimentos 

estatísticos de amostragem. Mas existem matérias que são importantes de serem percebidas e 

que ganham repercussão social. E o TCU está todos os dias na mídia com vários trabalhos de 

auditoria executiva, operacional, de governança, de outros trabalhos que eles vêm fazendo nas 

contas de gestão, ou seja, mostrando para a sociedade e fazendo a sociedade participar cada 

vez mais desse trabalho. Eu acho que é um exemplo que a gente, em um momento apropriado e 

com mais condições materiais humanas e logísticas necessárias, deva buscar como boa prática 

e internalizar na casa. A sugestão que eu faço para vossa excelência, para o plenário, é para a 

gente buscar. Nós teremos um maior respaldo da sociedade porque hoje muitos ainda não nos 

conhecem. Isso já foi constatado em pesquisas, mas também a gente não consegue, nessa 

lacuna, vencer tanto de linguagem quanto de trabalho. A gente precisa realizar um trabalho 

que a sociedade consiga perceber que é importante. O último componente para uma boa 

governança em política pública seria accountability, que é assegurar a transparência das 

ações e dos resultados da política pública para a sociedade. Nós temos, no estado, o Portal da 

Transparência do Governo. Lá são divulgados inúmeros dados, informações da gestão 

governamental. O Plano Estadual de Educação se você entrar no site da SEDUC, você vai 

encontrar lá, a lei e toda a discussão feita. Os planos plurianuais, que dão concretude aos 

programas governamentais, estão no site da SEPLAN, orçamentos, da mesma forma, desde 

1999, se eu não me engano. Contudo, nenhum desses dados e informações se discute, de fato, a 

avaliação da política pública. Eu consigo descobrir um empenho feito por uma empresa “x”, 

relativo a uma obra de uma escola. Mas o que importa para a população é se realmente 

aquelas crianças daquela comunidade de fato aprenderam. E aqui no Pará a gente não vem 

conseguindo isso. Eu também percebi na pesquisa que nós temos na ordem de 20% a taxa de 

reprovação, e a taxa de abandono é um pouquinho maior, quase 20 por cento, também. Aqui, 

também, eu não entrei em detalhes porque caberia fazer uma avaliação conjunta de outras 

políticas sociais do Estado, entre elas a distribuição de renda, que envolve aspectos 
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econômicos. De fato, o que acontece: os jovens abandonam os estudos porque precisam ajudar 

no rendimento das famílias, e depois eles acabam entrando no EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Para os senhores terem uma ideia, hoje, no Estado, o ensino fundamental e médio da 

educação de jovens e adultos é maios do que o ensino regular, e não pode ser assim. O ensino 

fundamental-regular, é 9 anos, mas ele não estudou. A partir dos 15 anos ele está autorizado a 

entrar no EJA e faz os 9 anos em 3, e, a partir dos 18, ele está autorizado a fazer o EJA do 

ensino médio, que se eu não me engano é 1 ano e meio ou 2. Os 3 viram 1 ano e meio ou 2. 

Então, é obvio que nós temos aqui alunos brilhantes que conseguem passar nas melhores 

universidades, mas também nós temos uma grande quantidade de alunos que não conseguem 

acessar o ensino superior por causa da má formação escolar, e isso acaba refletindo na 

cidadania, Conselheiro Nelson, que Vossa Excelência tem a preocupação com o TCE-Cidadão. 

E por isso que eu considero muito interessante o projeto e chama atenção da juventude para o 

nosso papel enquanto órgão institucional, de transformar a sociedade a partir das crianças, 

desde a tenra idade, para termos bons cidadãos, fiscalizadores do dinheiro que, de fato, é 

retirado deles e deveria ser devolvido em políticas públicas adequadas, atingindo toda a 

sociedade. E, para encerrar, tem um quadro resumo muito sintético desses 8 componentes. 

Dois componentes do modelo do TCU, na análise que eu fiz, não apresentam nenhuma boa 

prática de governança. E eu considero dois componentes muito importantes, que são: 

coordenação e coerência – a política pública não tem coordenação e muito menos coerência, e 

isso é grave a meu ver. Naturalmente é um trabalho acadêmico, que tem uma visão do seu 

autor, por isso pode ser contra-argumentada. E, inclusive, na banca, no dia da avaliação, tinha 

um Secretário dos Dirigentes, onde meu próprio orientador, que desde o início foi crítico em 

relação ao trabalho, dizia: “Essa avaliação não, calma que eu vou demonstrar para ti, vou 

escrever, redigir e depois tu avalias.” O doutor Eduardo Costa foi muito atuante na 

orientação. E tinha o doutor Alex Fiúza, que na minha defesa ao todo da dissertação, Vossa 

Excelência chamou de tese, não é doutorado, é mestrado, por isso é dissertação, mas eu 

preciso convencer a minha esposa a fazer o doutorado primeiro, porque isso aqui consome 

tempo, querendo ou não, Senhores, isso aqui comeu tempo e um bom trabalho necessita de uma 

boa pesquisa. A minha defesa levou 2 horas e meia, doutor Fiúza me bombardeou como 

Secretário de Tecnologia e, não digo viés do Governo, mas, naturalmente, ele fazendo a 
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imparcialidade do assunto, mas ele botava temperos, me chamava atenção, e eu consegui, de 

determinada forma, responder a todas as questões que ele abordou. O outro, que não abordou 

a governança, é monitoramento e avaliação, que eu venho desde o início conversando com os 

senhores. A política pública carece de coordenação, coerência e de monitoramento e 

avaliação. Não são adequadas as formas como o Estado vem tratando a política pública de 

educação básica nesses dois aspectos. O único componente que apresenta boas práticas de 

governança é a institucionalização. Os demais expressam boas práticas de forma parcial. 

Então o que nos permite concluir aqui é que o Estado é exímio em formular política, em 

normatizar, em fazer um projeto de lei, e ter o respaldo do Poder Legislativo para isso. Agora, 

entre pregar o que foi formulado e colocar em prática, ele apresenta uma enorme dificuldade. 

E como ele não consegue colocar isso de acordo, de forma adequada, ele também tem uma 

dificuldade enorme em avaliar. Então, senhores, aqui também como vocês percebem, esse 

modelo do TCU para avaliações de governança pode ser adotado em qualquer política pública, 

tanto que está sendo feito uma na área da saúde, fazendo os devidos ajustes, e ele pode ser 

utilizado como um, digamos assim, agregado à análise do tribunal, principalmente nas 

auditorias operacionais. Eu peço, desde já, perdão as vossas excelências por tê-los cansado. 

Não pretendi me esticar muito. No dia da apresentação eu tinha mais slides e eu tive que fazer 

em 20 minutos, pois o tempo corre. Mas aqui, como não havia o limitador tempo, eu fiquei um 

pouco mais à vontade de ter essa conversa com os senhores. Foi isso, Presidente, Senhores 

Conselheiros, senhoras e senhores, o objeto da pesquisa foi concluída pela banca avaliadora 

com excelência, segundo os avaliadores, e com sugestão, inclusive, de publicação e candidato 

a prêmio no próprio NAEA, que eu estou providenciando a inscrição. Inclusive, hoje o 

colegiado do NAEA já vai homologar o trabalho. Obrigado a todos vocês. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor Presidente, senhores 

conselheiros, achei bastante memorável, marcante, a exposição do Conselheiro Odilon e até 

quero imaginar que, assim como profundamente me instigou, me motivou, acredito que, da 

mesma maneira, tocou na mente e nos corações de cada um dos senhores conselheiros, Nelson, 

Lourdes, Cipriano, Rosa Egídia, assim como a Conselheira Milene e Julival, conselheiros 

substitutos, como com certeza também no Procurador. E acredito que é de tal forma motivante, 

estimulante, desafiador, marcante, que assim como minha fala não vai ser curta, acredito que a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 886

fala de cada um, sobre o tema, também não será, de forma que ele é delineador de novos 

procedimentos para o tribunal, como também para o Estado. Eu queria, então, sugerir que da 

mesma maneira com que foi dada ao Conselheiro Odilon esta condição de uma pauta que o 

senhor organizou mais enxuta, para que ele pudesse fazer a exposição com mais conforto, 

permitisse que o Conselheiro Julival e a Conselheira Milene tivessem, também, que são dois 

temas muito interessantes, que eu os conheço – uma maior folga para fazerem outras sessões, e 

permitisse que essa sessão não se prolongasse por muito tempo, para que ela pudesse ter a 

efetividade que precisa. Permitir, então, que o Conselheiro Nelson e cada um de nós se 

manifeste no todo do impacto que sentimos em nossas mentes e em nossos corações. 

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

momento, Conselheiro Julival, vou adiar a apresentação de vossa excelência e da Doutora 

Milene. Eu estou convencido pelos argumentos do Conselheiro André. Vossa Excelência fica 

para quinta-feira e a Doutora Milene para a próxima terça. O assunto transporte escolar é da 

maior importância. Então, doutor Julival, fica para quinta-feira e Doutora Milene para a 

próxima terça. Os argumentos do Conselheiro André Dias foram convincentes. Então agora vai 

ser o único tema que a gente vai discutir o que foi apresentado pelo Conselheiro Odilon, que 

vai franquear a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Conselheiro Odilon, parabéns. Parabéns pela escolha do tema porque neste momento 

você representou dentro da universidade uma visão que representa todos nós, Conselheiros. 

Representa este tribunal. Então, você levou para dentro da universidade uma visão não só do 

que vossa excelência está preocupada, como, de certa forma, todos nós Conselheiros estamos. 

E então eu busco um tempo pretérito, onde vossa excelência ainda não era Conselheiro, das 

primeiras conversas que eu tive com o Conselheiro Cipriano, Presidente até então, que foi 

justamente da visão de que não basta avaliação de conformidade. Foi isso, Conselheiro 

Cipriano? Nós temos que avaliar o desempenho porque durante 20 anos eu, Conselheira 

Lourdes, Conselheiro Cipriano e Conselheiro Luís Cunha propusemos, dentro da Assembleia 

Legislativa, uma quantidade de ações que foram contempladas em planos plurianuais, em 

orçamentos, e não vimos elas chegarem, Conselheiro Luís, a efetividade que nós prometemos 

aos nossos eleitores quando íamos às urnas. E isso nos causava uma profunda frustração. E 

então pensamos àquela altura, primeiramente com o Conselheiro Cipriano, mas depois foi 
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dividido com a Conselheira Lourdes, com o Conselheiro Nelson, absorvido integralmente pelo 

Conselheiro Luís Cunha na Presidência, o entendimento que vossa excelência colocou, agora, 

em forma de dissertação. E que nos compromete porque vossa excelência é uma autoridade 

pública com este poder para comprometer o tribunal com o que vossa excelência defendeu. Um 

planeja, outro executa, outro controla. Eu estudei economia e penso como economia está. O 

que eu estudei depois – Administração, Direito – foi para instrumentalizar o meu pensamento 

como economista. Eu não consigo me dissociar disso. Um planeja, outro executa e outro 

controla. Montesquieu, nos idos do século XVIII, pensou mais ou menos assim quando dividiu 

os poderes: judiciário, executivo e legislativo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Na verdade, a ideia original não é dele. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não é dele, ele 

imitou alguém? Está que nem o Edson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: É de Aristóteles. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Do Aristóteles. Quase tudo no renascimento, foi, na verdade, 

do renascimento clássico, dos mestres gregos e romanos. Em 1988 e 1989, o Conselheiro 

Nelson, Conselheiro Luís e Cipriano ainda não eram deputados. Em 1988, quando foi pensada 

a universalização e depois absorvida para a Constituição de 1989, foi pensado a partir de uma 

cultura que o Roberto Campos, eu estou em dúvida se foi o Roberto Campos ou se foi Delfim 

Neto, que disse que o Brasil era uma Belíndia. Lembra dessa história? Nós nos víamos, e em 

alguns momentos, éramos Bélgica, talvez umas ilhas de prosperidade em São Paulo, mas, na 

verdade, nós tendíamos mais para uma Índia, um certo caos, uma certa incapacidade do 

Estado se afirmar pela própria formalidade as suas leis. E essa visão Belíndia influenciou na 

nossa Constituição de 1988 porque nós traçamos metas sem pensar que nós tínhamos que ter 

mecanismos para poder cumprir aquelas metas. Para ter um exemplo, Conselheiro Nelson, 

Conselheiro Cipriano e Conselheira Lourdes acompanharam isso. Logo após a Constituição de 

1988, a então Secretária de Educação, professora Terezinha Gueiros, Vice-Reitora da 

universidade, formou uma escola para a formação de professores, onde hoje funciona a UEPA, 

ao lado do bosque, porque ela viu que não tinham professores suficientes para dar conta da 

universalização. Até então, as escolas públicas serviam, preferencialmente ou prioritariamente, 

aos funcionários públicos. E alguns poucos tinham acesso. Entendendo que faltava estrutura, 
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que ainda hoje falta, porque nós continuamos pensando que nós somos uma Bélgica, mas na 

verdade não somos. O tamanho da informalidade no nosso país é tão grande que não nos 

permite arrecadar como a Bélgica arrecada um pedaço do seu PIB. Não arrecada nada e por 

isso faltam recursos para fornecer infraestrutura para este próprio PIB possa funcionar. 

Conselheiro Cipriano andou muito nessa direção, e a lógica que ele passou a argumentar fez 

com que também - Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson, demais conselheiros - levasse 

para dentro da própria Escola de Contas, quando ele disse: “Nós temos que conhecer melhor o 

estado para poder não criticá-lo apenas conforme as suas declarações de imposto de renda”, 

ou seja, onde você diz que fez de acordo com a lei, “mas conhecer o que eles deveriam estar 

fazendo e porque eles não alcançaram os seus resultados.” E isso permitiu, com o evento 

“Sexta da Integração”, uma maior compreensão do todo para poder, nas partes, ver se cada 

parte está alcançando, Conselheiro Luís. Muito interessante o movimento que vem sendo 

construído por todos nós, cada um dividindo esses conceitos. E hoje, quando o Conselheiro 

Odilon apresenta esse trabalho, que para mim é bastante marcante, eu queria até esperar a 

Conselheira Rosa retornar. Eu posso recordar para ela, para não atrasar as nossas vidas. Eu 

diria que, talvez, fosse, Conselheira Milene, uma ideia de juntar a Escola de Contas com o 

nosso PCCR, que estimula e premia quem estuda. Que sejam desenvolvidos como esse para 

cada lógica das nossas controladorias. Nós temos que conhecer profundamente bem o Estado. 

Como o Conselheiro Odilon investiu uma parte do tempo dele e da família dele, conhecendo a 

educação. Se nós tivéssemos, Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheira Lourdes, 

na segurança, na saúde, nos transportes, um texto referencial que pudesse a partir deste texto 

cobrar metas ao Poder Executivo, seja lá qual for ele, acho que nós teríamos a condição de 

formar, e eu vou voltar um pouco atrás, Conselheira Rosa, porque vossa excelência é a 

responsável justamente pela Escola de Contas, e dizer que este trabalho que hoje o 

Conselheiro Odilon apresentou e que eu tive já a felicidade de lê-lo e comecei já a relê-lo, 

porque achei bastante interessante, passei para várias pessoas, para que elas possam entender 

uma visão que dividimos uma parte de nós, Conselheiros, e que ele, com muita qualidade, 

conseguiu colocar no papel um trabalho importante que ele fez junto à universidade, talvez 

fosse uma lógica que a Escola de Contas estimulasse. Para que cada funcionário seja 

estimulado, inclusive mostrando as vantagens que eles têm dentro do plano do PCCR, e que 
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aquilo mostra o engajamento dele com o TCE, que nós queremos amanhã, e também o Estado 

que nós queremos. Valeria a pena, talvez, avaliar isso. Para não ser mais longo, eu teria muita 

coisa a dizer porque foi muito interessante, não quero deixar sem detalhes específicos do 

trabalho que a maior parte dos senhores tem pouco conhecimento para poder ver a qualidade e 

o cuidado com detalhes, e as justificativas todas muito interessantes. Para mim foi muito 

instrutivo o texto que eu tive oportunidade de ler quando ele me forneceu, na semana passada. 

Bom, fiquei feliz muito por isso e me orgulha muito ser seu colega aqui neste tribunal, do fundo 

do coração. Não quero me prolongar mais, quero devolver a palavra ao Conselheiro Luís 

Cunha, e que fique marcado nas nossas histórias e na história do tribunal esse momento. Muito 

obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Conselheiro Odilon, eu falei aqui com o nosso secretário, já fizemos 

também uma modificação sobre o nosso aplicativo. Aliás, a transmissão encerrava na parte 

ordinária da sessão, essa parte administrativa não se gravava mais nada, mas a gente 

conseguiu salvar e vai para o aplicativo. Não está sendo transmitida mais agora nossa fala, 

mas vai para o aplicativo, depois. Falamos já com a empresa, aqui, tudo está filmado, gravado, 

e tem como a nossa fala depois ser introduzida no aplicativo no tribunal e ficar 

definitivamente. E, já para as próximas sessões, quando tiver um tema relevante, a gente vai 

fazer o mesmo. Eu acho importante a sociedade saber o que estamos falando e fazendo aqui. E 

o Conselheiro André me chamou atenção no sentido de a gente valorizar mais o assunto, o 

momento que estamos tratando, de um trabalho muito importante, desenvolvido por um 

membro da nossa corte e com um tema de grande relevância. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eminentes Conselheiros, 

Conselheiro Nelson Chaves, meu caro decano, Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro André, 

Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa Egídia, eminentes Conselheiros substitutos, Doutor 

Julival e Doutra Milene, bom dia. Bom dia doutor Felipe Rosa Cruz, seja sempre bem-vindo. 

Primeiro momento eu queria fazer o registro, obviamente de pesar à família de Auta Teixeira, 

que é a avó do eminente Conselheiro Odilon, votos de pesar pelo falecimento, e já no final 

sugerir, obviamente, que o tribunal se manifeste oficialmente no sentido de se dirigir ao 

Conselheiro Odilon e toda a sua família, transmitindo os nossos votos de pesar pelo 

falecimento de sua querida avó. Receba o nosso abraço, Conselheiro, que Deus conforte vossa 
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excelência, a família de vossa excelência e, com certeza, a abrace e a receba no paraíso divino, 

que é o lugar dela, com certeza, agora depois de falecida. Então, senhor Presidente, faço essa 

proposição, votos de pesar. Conselheiro Odilon, Vossa Excelência, mais uma vez digo com 

muita tranquilidade, eu tenho certeza que o Conselheiro que me antecedeu, com outras 

palavras disse a mesma coisa: Nos orgulha, nos dá alegria e satisfação. Nós realizamos o 

concurso público e vossa excelência veio, juntamente com o Julival, com a doutora Milene, 

com a doutora Patrícia, se destacando em um evento, em uma peleja nacional, onde todas as 

pessoas que tiveram interesse do Brasil inteiro se inscreveram e vossas excelências se 

classificaram em uma posição extremamente importante e estratégica que permitiu a 

aprovação entre os primeiros colocados. E, durante o trabalho de Auditor, como Conselheiro 

Substituto e agora como Conselheiro, tem nos dado orgulho, sempre. Muita alegria de ter 

amizade, carinho respeito por vossa excelência, e esse trabalho mais uma vez traz essa alegria 

e satisfação, não só para vossa excelência, com certeza, uma luta danada, empenho, 

dedicação, pesquisa, tempo, muitos recursos destinados e o tempo é um deles. E vossa 

excelência conclui esse trabalho de mestrado em gestão pública e, obviamente, observou no 

estudo de caso a questão da educação. Nós tivemos, aqui, não tenho certeza se foi ano passado 

ou retrasado, em 2015, não, acho que foi agora em 2016, uma resolução da ATRICON, 

Presidente, em que pediu, enviou um questionário para todos os Tribunais de Contas pedindo 

sugestão com relação à análise na área de educação, como os tribunais sugeriam, opinião com 

relação a uma boa análise de gestão. Inclusive nessa questão que o Conselheiro Odilon 

apresenta a sua dissertação de mestrado. Entre outras medidas, o Tribunal de Contas sugeriu, 

através da nossa equipe técnica na controladoria, a qual eu parabenizo e cumprimento toda a 

equipe da quinta controladoria, em nome do doutor Raphael Laredo, com toda a nossa equipe, 

obviamente ficou encarregado de fazer a análise desse questionário, porque tratava da área de 

educação, na qual eu sou o relator, pelo menos a partir do exercício de 2016 e, entre outras 

respostas que nós demos, foi exatamente essa questão de mensurar, medir e avaliar a 

qualidade dos recursos aplicados, ou seja, mais ou menos o que o Conselheiro Odilon muito 

bem colocou. Obviamente que esse trabalho da ATRICON é um trabalho que vai ter 

repercussão no Brasil inteiro, mas sem combinar ou sem estar conversando com o Conselheiro 

Odilon, existe essa preocupação nacional do Tribunal de Contas da União, da ATRICON, de 
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todos os Tribunais de Contas nessa direção. Por isso esse trabalho merece todo o 

reconhecimento, os parabéns, não só da banca examinadora como de todos nós, e nos orgulha, 

porque é um trabalho que saiu daqui de dentro do Tribunal de Contas, feito pelo Conselheiro 

Odilon, trata essa questão, definitivamente, de encontrar os indicadores, discutir e avaliar. 

Como disse o Conselheiro André, a nossa preocupação há muito tempo já é nesse sentido. Se a 

gente for analisar a questão do Estado, semana passada nós analisamos, você vai observar que 

os recursos foram efetivamente aplicados corretamente, alguns até além do que determina a 

Constituição e ao equilíbrio das contas do Governo. E a partir daí as contas de gestão são 

separadas, onde cada uma tem a sua avaliação, não é de hoje Conselheiro André e 

Conselheiro Odilon. Conselheiro Odilon que já estava envolvido com o controle externo em 

outros Tribunais sabe disto: os Tribunais vêm debatendo essa questão de analisarmos as 

contas, e então tem vários mecanismos, critérios e formas de fazer isso, mas um dos mais 

importantes seria a documentação, recurso adequado aplicado, o que determina a legislação, 

toda a situação, mas, efetivamente, vem a questão: os Tribunais, há muito tempo, acredito que 

em torno de 10 anos, um pouco menos, talvez, vêm se preocupando exatamente em não só olhar 

a nota fiscal e o recibo. Eu falo assim porque todo mundo entende. Olhar a qualidade da 

aplicação desse dinheiro e saber qual foi o resultado que ele apresentou para a sociedade. E 

todos os especialistas, juristas que estão envolvidos, que de alguma maneira foram consultados 

em relação a essa questão, falam que é competência, sim, do Tribunal de Contas avaliar esta 

qualidade. Porque no começo teve um questionamento: “Está fugindo da sua competência?”. 

Se o dinheiro foi aplicado corretamente, a prestação de contas está correta, acabou. Muitos, 

ainda, naquele momento questionaram isso, mas ficou comprovado claramente que é 

competência, sim, dos Tribunais de conta, desde muito tempo, avaliar essa qualidade da 

aplicação do recurso. Cito um exemplo simples, todos entendem: você constrói uma grande 

escola extraordinária, com tudo que você possa imaginar, gasta milhões de reais, mas você vai 

depois pegar os indicadores dessa escola e eles são péssimos. Os alunos não aprenderam, os 

resultados que a gente esperava não aconteceram. Então, pode estar até, com relação a este 

evento, a prestação correta, mas o resultado não foi alcançado. Então é o questionamento dos 

Tribunais de Contas nessa questão. Isso é muito importante, tão ou até mais importante do que 

a própria avaliação do dinheiro que foi gasto ou não foi gasto. Até porque o resultado, 
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apresentando os indicadores melhores, já se constata a correta aplicação do dinheiro, uma vez 

que o resultado veio, o que a gente esperava retornou. Então, nesse sentido, nós do Tribunal de 

Contas, da 5ª Controladoria, doutor Raphael Laredo, com toda a sua equipe, indicado por 

mim, no caso, a responder esse questionário. Então não só a equipe do meu gabinete, como a 

gente retornar para a ATRICON com relação a uma boa e melhor avaliação das contas, mas, 

principalmente, dos resultados. Então, entre outras coisas, foi a gente apresentar o estudo dos 

indicadores anteriores, atuais, e os que a gente pretende alcançar. E foi encaminhado para a 

ATRICON, que vem encaminhando esse sistema junto com outros Tribunais de Contas. Então, 

senhor Presidente, eu quero já abraçar, com certeza, vou receber esse estudo que está aqui 

conosco e a avaliação de prática de governança da política pública e do estudo de caso da 

política de educação básica relativa ao ensino médio do Governo do Estado do Pará. Eu já 

quero incluir para o meu gabinete, não só a minha equipe, em nome de todos do gabinete que 

desempenham um grande trabalho e em nome do doutor Tuffi, que está aqui presente, como 

também do doutor Raphael Laredo, que está também presente aqui, que se trata da questão 

nossa e de responsabilidade nossa. Nós estudamos essa questão que apresentou o Conselheiro 

Odilon, e tem muitas informações positivas que vai nos ajudar no relatório das contas do 

exercício que nós estamos vivendo hoje. E vamos buscar, sim, os indicadores, porque se nós 

recomendamos para a ATRICON que analise essas questões, nós temos que dar o exemplo e 

fazer logo em primeiro lugar. E a consideração que eu faço, que eu disse até ao Conselheiro 

André, que anotei, é se nós fizermos, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, outro 

Conselheiro, ou qualquer servidor do Tribunal de Contas, um estudo de caso nas outras áreas: 

educação, saúde, segurança pública, saneamento, transporte e assim sucessivamente, talvez 

nós vamos encontrar situações semelhantes a essas apresentadas pelo eminente Conselheiro 

Odilon. Então, muito importante esse trabalho, acredito que, a partir desse trabalho 

apresentado, o Tribunal pode ter uma condução talvez diferente, nos seus acórdãos, nos seus 

votos, na análise, no sentido de, efetivamente, e eu insisto com isso, a busca do resultado da 

aplicação do recurso. Não existe, senhor Presidente, eminente doutor Felipe, eminentes 

conselheiros, o tribunal julga umas contas e, por alguma razão, o responsável foi condenado a 

devolver ao erário. Vou contar um exemplo: se ele receber um milhão de reais para construir 

um posto de saúde e esse posto não for construído, ele pode devolver o dinheiro corrigido, 
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pagar todas as multas, pelo prejuízo que ele causou para o Estado, para a sociedade, na minha 

opinião é imensurável. Não tem como ele suprir esse recurso. Imagine que uma pessoa que 

estava com problema de saúde, para morrer, e não foi atendido porque não teve o posto de 

saúde e morreu. Quanto vai custar isto? Quem vai mensurar isto? Então, é importante nós 

estarmos orientando, indo ao interior, com o TCE Cidadão, reunindo a comunidade, 

mostrando que o mais importante é orientar para que o dinheiro seja aplicado e os resultados, 

efetivamente, se apresentem para a melhoria da qualidade de vida da população. Se não for 

assim, é muito difícil, é muito complicado e, na minha avaliação, não tem como devolver o 

dinheiro. Ele pode devolver aquele número, mas o e o prejuízo? E o efeito social que foi 

causado? E aí eu volto à dissertação: quantos bilhões foram gastos na educação neste ano 

passado, retrasado e em todos os anos? E qual foi a mensuração dos dados que nós temos? O 

resultado? Os alunos estão evoluindo, aprendendo, melhorando os índices? Essa questão é tão 

importante quanto a própria aplicação do recurso. Então, senhor Presidente, cumprimentando, 

parabenizando, agradecendo ao Conselheiro Odilon por este brilhante trabalho, esta 

oportunidade que ele nos dá, eu quero devolver a vossa excelência a palavra, registrando os 

meus cumprimentos. Parabéns. E se vossa excelência aceitar, com o plenário e o tribunal, 

aprove um voto de louvor e um voto de reconhecimento e agradecimento pelo brilhante 

trabalho apresentado pelo Conselheiro Odilon, que vai nos ajudar, com certeza absoluta, o 

nosso trabalho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Senhor Presidente, meu bom dia a vossa excelência, bom dia ao Ministério 

Público, doutor Felipe, bom dia aos Conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, André 

Dias, doutor Odilon, doutora Rosa, bom dia aos conselheiros substitutos Julival Silva e Milene 

Cunha. Bom dia a todos os presentes, servidores e servidoras. Doutor Odilon, em primeiro 

lugar eu quero compartilhar com o Conselheiro Cipriano no sentido das minhas condolências 

a vossa excelência. Ao me deparar com vossa excelência, hoje de manhã, estava realmente 

muito emocionado em razão da partida da sua querida avó, e até me dizia que se tivesse ido 

passar o feriado lá para a sua terra natal, com certeza, que hoje não estaria aqui, porque 

ontem ela partiu e hoje, certamente, o dia do seu enterro. Então, vossa excelência receba 

nossas condolências pela partida dela. Ela não morreu, ela partiu, mudou de lugar, com 

certeza já na esperança da ressurreição. Eu sei que não é fácil perder um ente querido da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 894

gente, não importa a idade, o importante é que o sentimento com certeza é o mesmo, porque eu 

já perdi entes queridos, como meus avós, meus pais, e não é fácil para a gente. Vossa 

Excelência está firme, forte e seguro. Eu sei que o seu coração deve estar partido nesta manhã, 

mas que Deus a coloque em um bom lugar e, com certeza, que ela já deve ter merecido o 

alcance da felicidade eterna. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer assim, Presidente, 

parabéns por ter permitido que a gente pudesse compartilhar com o doutor Odilon esse 

momento vivenciado por ele. Eu sei que não é fácil fazer uma pesquisa, um estudo, 

principalmente se tratando de uma dissertação de mestrado, e nós vimos aqui, tanto na obra 

que foi apresentada, quanto pela exposição que vossa excelência nos apresentou. E a gente 

sabe que são anos de estudo que a gente tem que apresentar em tão pouco tempo, resumi-los, 

mas que vossa excelência, nesta apresentação de hoje, com certeza, nos deu a dimensão do que 

fora essa temporada, esse período de estudos e de pesquisas. E gostaria também de dizer da 

minha felicidade de poder participar desse momento e lhe parabenizar. Com certeza que seus 

mestres que lhe avaliaram tiveram a sensibilidade, a certeza de que seu trabalho foi um 

trabalho perfeito e merecidamente a nota que lhe fora dada. Portanto, o que vossa excelência 

expôs aqui, para nós, só fez ampliar, melhorar os nossos conhecimentos sobre o assunto e, com 

certeza, nos dar um norte no sentido de que a gente muitas vezes se pergunta: “Por quê?” 

Falta de recurso? Vossa Excelência colocou aqui na sua avaliação que realmente em alguns 

momentos a falta de recurso implica no resultado um tanto negativo, mas também vossa 

excelência fez uma avaliação da falta de avaliação dos resultados, que eu acredito que essa 

falta de avaliação também implica, e eis a resposta de tudo isso que a gente muitas vezes se 

pergunta: “Por que?” O ensino no Estado do Pará, muitas vezes, em sua avaliação, chega a 

este índice alarmante, principalmente no ensino fundamental e ensino médio. E ensino médio 

que foi o foco que vossa excelência trouxe aqui nesta manhã, escolheu para sua dissertação e 

para trazer, realmente, esse compartilhamento conosco. Eu parabenizo vossa excelência por 

tudo, pelo compartilhamento, pelo resultado que vossa excelência trouxe aqui, ampliando 

nossos conhecimentos no sentido da avaliação do ensino médio do Estado do Pará, e também 

pelo sucesso que vossa excelência alcançou na universidade, mas que dividiu conosco esse 

momento que nos leva a observar que não basta só planejar, mas o planejamento envolve as 

políticas públicas, que devem ser avaliadas pelos atores. Eu acredito que um dos grandes 
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problemas do gancho de problemas é a falta de avaliação, para que se programe novas metas. 

Eu tive uma experiência como gestora municipal e nós tínhamos o orçamento do primeiro ano 

de gestão que nós assumimos a Prefeitura. Nós pegamos um planejamento, que não tínhamos 

tido a participação, mas, ao olhar aquele planejamento, nós observamos, pelo conhecimento 

que tínhamos do município todo, dos problemas do município, que não condizia com a nossa 

realidade e, no primeiro ano, para discutir o planejamento orçamentário do município, nós 

começamos a compartilhar com as lideranças e fazer um planejamento participativo. E, 

avaliando o ano anterior, esse trabalho que nós fizemos, os resultados seguintes foram 

excelentes, que até hoje, Conselheiro André, o município de Irituia tem trabalhos. Não só obras 

físicas, mas trabalhos na lembrança daqueles que compartilhavam conosco no que diz respeito 

ao planejamento e avaliação, porque, no ano seguinte, antes de se trabalhar o planejamento, se 

trabalhava a avaliação dos resultados alcançados diante daquele plano que nós trabalhamos 

para aquele ano que estava acontecendo. E isso eu acredito que é uma estratégia que toda boa 

governança deve ter. A boa governança deve, sim, planejar, executar e avaliar, para que nesta 

avaliação possa ter um resultado de melhoria na qualidade do seu planejamento. Portanto, 

parabéns pelo trabalho e que Deus lhe conforte e abençoe. Não pare por aí, eu acredito que 

esse foi um bom exemplo para todos nós, procure ir além do mestrado, está muito jovem ainda, 

e trabalhar o seu doutorado, você vai conseguir trazer melhoria na qualidade de sua vida e da 

vida de muitos. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos. Em primeiro lugar eu preciso me associar as 

condolências apresentadas ao doutor Odilon pelo falecimento da sua avó, dizer que sei como 

ele se sente, mas lembre-se que, certamente, vossa excelência foi abençoado com a convivência 

dela por longos anos e isso é uma benção, realmente. Esteja certo de que ela está, hoje, ao lado 

do Pai, intercedendo por vossa excelência e sua família. Por outro lado, também vou me 

associar aos cumprimentos a qualidade da dissertação de vossa excelência, dizer que não me 

surpreende. A sua capacidade e competência já foi longamente demonstrada. Nos anos que 

gozamos da sua presença aqui nesta corte, ela só cresceu com a sua presença aqui. Agradeço a 

sugestão do doutor Conselheiro André Dias, a Escola de Contas a recebe, e dizer que, não só 

em relação a isso, a Escola de Contas tem todo o interesse em organizar um evento para uma 

possível apresentação mais completa, talvez, da sua obra sob o formato que aprouver vossa 
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excelência, Conselheiro Odilon, se for da sua conveniência também. O convite está feito, a 

escola está à disposição para viabilizar este evento, uma vez que o estudo de vossa excelência 

tem muito a enriquecer o controle exercido por este tribunal, não apenas no que se refere à 

área da educação, mas em relação as políticas públicas de um modo geral, de modo que as 

suas análises e sugestões, com as devidas adequações, servirão de inspiração para o 

aprimoramento do desempenho deste próprio tribunal no exercício de sua missão 

constitucional. No mais, tenho apenas a dizer que meu respeito e minha admiração por vossa 

excelência só crescem a cada dia. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, desejar 

ao Conselheiro Odilon que o Senhor do universo, criador e mantenedor, lhe conforte neste 

momento de perda de um ente familiar. Em segundo lugar, quero subscrever tudo que foi 

falado a respeito do trabalho dele. Com certeza um trabalho de excelente qualidade como são 

feitos todos os trabalhos apresentados, os votos, estudos do Conselheiro Odilon, até aqui. Que 

Deus possa lhe iluminar sempre, que possa continuar sempre produzindo esse trabalho, nos 

brindando com um trabalho dessa qualidade, e, com certeza, como todos já falaram, se 

praticarmos o que foi sugerido neste trabalho, logo – em uma geração – nós teremos um 

Estado muito melhor. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Doutor Odilon, primeiramente gostaria de lamentar o 

falecimento da sua avó. Sempre é muito difícil quando a gente perde um ente querido, mas 

tenho certeza que ela se transformou em uma estrela que vai continuar te iluminando lá de 

cima. Eu não poderia deixar de parabenizar o trabalho do doutor Odilon em relação à 

monografia, que é muito propícia e muito enriquecedora em relação ao nosso trabalho, porque 

uma das coisas que eu acredito que nos dá legitimidade na nossa atuação é, justamente, 

garantir a qualidade do gasto público e, via de regra, a efetividade das políticas públicas que 

são implementadas. É isso que fará com que a sociedade nos veja, realmente, como um órgão 

legítimo na fiscalização e controle dos gastos públicos. Então, o trabalho do doutor Odilon é 

muito salutar, porque lança uma luz e analisa com profundidade essa questão da educação, 

que é um tema sensível para todos nós brasileiros. Gostaria de parabenizá-lo por este trabalho. 

Não é nenhuma novidade, até porque o doutor Odilon tem demonstrado, desde sempre, muita 

competência no exercício das suas atribuições. Então, doutor Odilon, meus parabéns, continue 
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abrilhantando sempre, com seus estudos, a casa, e continue sendo fonte de inspiração para 

todos nós. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Meu caro Odilon, queria iniciar me associando aos 

demais, externando meu sentimento pela perda de sua avó. Não há nada mais doloroso do que 

passar por essa separação, perder sague do seu sangue, enfim, de onde você veio, sua família. 

Meus sentimentos e leve meu fraterno abraço. Acerca da dissertação de vossa excelência, eu 

acho que não há um investimento de mais retorno para a nação do que o investimento em 

capital humano. E o investimento em capital humano passa, necessariamente, por uma 

educação de qualidade. Ela é a base de tudo. É ela que forma os cidadãos, que nos dá o senso 

de justiça, que nos aquilata os valores, enfim, que forma as bases de qualquer Estado. E o 

trabalho do Conselheiro Odilon veio realçar a necessidade de o Tribunal de Contas contribuir 

no exercício do controle externo para essa essencial ferramenta, que é a educação. Vossa 

Excelência disponibiliza ao Governo do Estado, à academia, à universidade, um excelente 

instrumento de estudo, de análise, que tenho certeza que vai contribuir para o aperfeiçoamento 

da educação do Estado, e já contribuiu com o seu trabalho acadêmico para o seu crescimento 

pessoal, da instituição e para o benefício da sociedade, como um todo. E eu gostaria de 

solicitar, se for do seu agrado, o envio de uma cópia, também, em PDF, para os membros do 

Ministério Público, para que possamos ter acesso a sua dissertação. Ficaríamos bastante 

agradecidos. E, no mais, é parabenizar e louvá-lo pelo trabalho. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: O Presidente cumpriu a 

ameaça que fez a mim: ele disse que nesta sessão eu ia ser o último a falar, embora eu fosse o 

mais antigo. Mas eu também quero recordar, aqui, uma figura que era – independente da 

coloração política partidária – conosco, sempre uma pessoa muito querida por nós, pela 

naturalidade, que era o Governador Hélio Gueiros. Aliás, eu já repeti isso aqui, que algumas 

vezes, quando estávamos lado a lado em alguns comícios, algumas pregações, às vezes ele, que 

era o Governador, dizia assim: “eu quero sempre falar por último, porque todos já vão dizer 

aquilo que eu pensaria em dizer, e eu me contentaria simplesmente em dizer: tenho dito.” Eu 

me albergo neste pensamento porque depois de todas as manifestações neste plenário, quero 

dizer que a primeira palavra que dirigi a vossa excelência foi com extrema fraternidade. Sei 

que não houve punição nenhuma, ao contrário, acho que até ficar por último para falar em um 
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momento como esse, eu considero até um galardão por ter tido a oportunidade de observar 

todas as manifestações que me precederam. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E foi esta a intenção, Conselheiro Nelson. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu sei de 

vossa excelência, por isso me permiti a cordialidade, até nesse momento muito expressivo para 

nós e está em um tom de bom humor, graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero me 

solidarizar como todos fizeram, e veja a dificuldade, a despeito dessa dificuldade, a beleza da 

explanação do Conselheiro Odilon. Eu sei o quanto ele pode estar sofrendo, porque nós que 

tivemos – e alguns de nós aqui temos – esse privilégio de ser avós, e tivemos o privilégio, 

também, de ter os avós, nós podemos avaliar a dor de vossa excelência, Conselheiro Odilon, 

em perder a sua avó. Nós temos a dimensão. Eu tive a graça de ter a convivência com as 

minhas avós, aquela mãe, a segunda, primeira mãe, sei lá. Tudo aquilo que o netinho queria, 

as avós, normalmente, contemplam e eu sei que vossa excelência dá um exemplo, também, de 

neste momento vir dizer do seu trabalho neste plenário. Fica com vossa excelência, sem 

dúvida, uma infinita saudade, mas com certeza a dona Auta foi para uma outra esfera, com 

certeza carregando muito orgulho do seu neto. Deveria começar, como estou fazendo, 

parabenizando o autor. Eu estava aqui observando atentamente a leitura do seu primoroso 

trabalho em que vai abordar um dos temas mais importantes para a nossa cidadania. O ilustre 

Procurador ratifica aqui o que disseram outros conselheiros. Aliás, no momento em que fui 

falar já quero me penitenciar porque não citei, nominalmente, os conselheiros. Todos estão 

cumprimentados, abraçados por mim, os servidores da casa, do MP aqui presentes, os 

jurisdicionados eventualmente ainda presentes nesse auditório. Então, exatamente por fazer um 

trabalho para nós que fala da coisa mais importante na construção da cidadania, que é o 

processo educacional. Quero dizer, para fazer um pequeno tempero, para colocar um pouco de 

mel nessas palavras iniciais e levando em conta o sentimento que, com certeza, se apossa de 

Vossa Excelência pelas lembranças, que eu, quando comecei a escutar o Conselheiro Odilon 

falar, me imaginei, Conselheiro André, como se eu estivesse sentado na poltrona de um avião 

que decola para um destino por um voo. Claro que a respeito do Conselheiro Odilon eu diria 

que me sentei na poltrona de um navio, porque, com certeza, por meio hídrico, eu iria chegar a 

um porto que ia nos acolher. Foi a explanação dele, o desenho que ele fez. Quero parabenizá-
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lo pela iniciativa, parabenizar a Universidade Federal do Pará, especialmente o Núcleo de 

Altos Estudos Amazônicos, sonhado por tantos idealistas e tantos frutos que já tem 

contemplado o Estado do Pará com os estudos, como este dele, estudos brilhantes. E dizer 

também para o Conselheiro Odilon neste momento que deve ter sido uma oportunidade de 

grande contemplação, porque nós temos um campo, doutor Felipe, tenho certeza que vossa 

excelência já conheça, a beira rio. Está na beira rio do Guamá. Eu me lembro do sonho do 

reitor Silveira Neto em colocar a universidade, quando os derrotistas, pessimistas, diziam: “O 

reitor quer levar a universidade para a lama.” Ao contrário, ele levou para um terreno fértil, 

porque se não fosse o sonho de um visionário como esse, a Universidade do Pará não era o 

que é hoje. Exatamente por essas ligações que o Conselheiro Odilon tem com o meio aquático 

ele me permite, fraternalmente, essa brincadeira, ele está ali em um dos campus mais belos do 

Brasil, porque ele está exatamente às margens do Rio Guamá. Nas nossas noitadas da 

juventude, diria o Conselheiro Cipriano, às margens, Conselheiro André, do lendário Rio 

Guamá, como a gente falava na juventude. E ele, também no meio aquático, nos dá um grande 

exemplo: nós temos o escoamento dos rios, que tem sua velocidade, eles são turbulentos ou são 

laminares. Os turbulentos nas regiões rochosas, com muita velocidade, e o escoamento 

laminar, quando ele se faz nas planícies, e temos também a condição do meio hídrico dos 

lagos, onde há aquele remanso, onde as águas ficam em repouso. Eu fui buscar nesse exemplo, 

Conselheiro Odilon, um exemplo que vossa excelência dá para todos nós. Muitas vezes, na vida 

pública e instituições como essa que, com toda honra, aqui estamos, há de um certo modo uma 

perspectiva, muitas vezes interna, e a Conselheira Lourdes que me ajudou, como o Conselheiro 

Cipriano Sabino e vossa excelência, que hoje preside essa sessão, na minha vinda para o 

tribunal. Havia alguém que dizia que eu vindo para o tribunal, eu ia me fossilizar, que eu ia 

ficar em uma prateleira e, até de um certo modo, querendo impedir que eu viesse por outros 

motivos. E eu disse que eu rejeitava aquela argumentação, porque a vida é uma continuidade 

de missões, de sentimentos, de idealismos, que nos leva à frente. Nesse sentido, eu me lembrei 

do escoamento dos rios, porque vossa excelência poderia ficar repousado placidamente no 

remanso das águas de um tribunal de contas e, ao mesmo tempo, dar um exemplo a todos nós 

que preferiu o escoamento do rio, ou seja, a busca do conhecimento. Poderia repousar na 

cadeira para todos nós, acredito, no bom sentido, confortável do tribunal de contas, em uma 
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vitaliciedade que se tem como membro dessa instituição, os servidores concursados, de um 

certo modo, assemelhassem a isso, mas não ficou. Foi em busca do meio acadêmico, no sentido 

de enriquecer o seu conhecimento e, por consequência, enriquecer a todos nós por aquilo que 

vossa excelência tão bem transferiu por esse magnífico trabalho que nos apresenta. E traz, de 

uma certa forma, a visão acadêmica, que é diferente, por mais que a gente possa tentar 

separar, da visão do dia a dia. E é importante essa integração da universidade, da academia, 

para que ela não seja um laboratório distante da realidade que atravessamos, no sentido 

absolutamente imparcial, mas, sobretudo, idealista de conseguir o melhor resultado 

diagnosticando farta e profundamente o setor, onde nós vamos exatamente aquilo que, muitas 

vezes, temos falado nesta casa, os planejamentos serem feitos, os recursos serem alocados e, na 

maioria das vezes, nós não temos o resultado apropriado. Vossa Excelência, no seu trabalho, 

falou na questão das instalações das escolas, na qualificação indispensável da formação do 

professor. E eu quero também, em louvor e lembrança a Professora Terezinha Gueiros, quando 

foi Secretária de Educação, que construiu onde hoje está a faculdade de medicina, na 

Almirante Barroso. Ali, realmente, foi projetado. Eu era Vereador e Presidente da Câmara de 

Belém. Foi projetado um instituto para formação dos professores em um projeto grandioso do 

Professor Pedro Demo, que veio a assessorá-la nesse sentido de dar qualidade ao professor da 

rede de ensino estadual. Nós vemos que nas nações mais desenvolvidas, mais democratizadas, 

com um índice de desenvolvimento humano elevado, a profissão de professor é a mais 

qualificada, é a mais desejada por todos. Não vai ser o professor aquele que, eventualmente, 

não deu certo em uma outra profissão. Ele vai pela vocação, mas ele vai, sobretudo, pelo 

plenário. E o Conselheiro Odilon, nessas palavras que disse aqui, eu atento, ele dissecou o 

problema, falou nas instalações, na qualificação, na quantificação e na qualidade do professor, 

foi a ambiência da escola, lembro-me do relatório de vossa excelência aqui, Conselheiro Luís 

Cunha, quando nós discutíamos o ambiente para essa aula ser ministrada, a temperatura, a 

iluminação, a manutenção que no Brasil, lamentavelmente, é praticamente esquecida pelos 

administradores, porque o importante é a inauguração, às vezes dá a festa, e quem sabe 

alguma vezes a banda de música, mas a manutenção normalmente é deixada de lado. E hoje 

nós vivemos, quer no discente, quer no docente, um outro item extraordinariamente importante, 

que é o item da segurança pública. Muito do que o Conselheiro André falou e o Conselheiro 
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Odilon, da desistência, do abandono, e até da reprovação, é pela ausência diária do aluno, 

pelo medo dele e das famílias, e, às vezes do professor, para cumprir o calendário escolar 

porque as nossas escolas, lamentavelmente, aqui não vai nenhuma crítica fotografada a quem 

quer que seja, porque é um problema do país, o professor tem medo, o aluno tem medo, os 

familiares ficam assustados para saber se o menino volta em condição. Estamos vendo a 

barbárie tomar conta dos nossos dias e, muitas vezes, vitimando as crianças dentro da escola. 

Quero me recordar que não está tão longe ainda a época que eu estudava, a escola era uma 

espécie de uma situação em que o menino ficava lá em total garantia. As famílias deixavam 

seus meninos na escola sabendo que não iam ser pressionados, violentados, dava segurança 

para a família. Era a segunda casa. E nós estamos vendo uma sociedade revolta como a nossa, 

que os meninos vão para a escola e não sabem se voltam. Tanto faz uma escola de centro como 

uma escola de periferia. Essa é a realidade brasileira e, quando se discute uma realidade 

brasileira, e nós vemos o momento tormentoso que o Brasil passa, é o problema, exatamente, 

que busca nesse trabalho a ida, por exemplo, do controle externo, Ministério Público de 

Contas, o Tribunal de Contas, em busca da sociedade, porque ele fala e diagnostica lá. Ele fala 

das instalações, mas diz que o fundamental, exatamente o controle social, e todos nós aqui, 

acho que devemos estar felizes, porque essa casa, penso que nos últimos 10 anos não tem feito, 

em certas direções, ou coisa que não seja fomentar o controle social, os indicadores. Nós 

víamos aqui, não com demérito para o Governo do Estado, a gente sabe das agruras disso, um 

decréscimo no serviço de infraestrutura e de saneamento, o percentual está caindo ano a ano. 

Há investimentos, por exemplo, condição de bancos internacionais, eles são rigorosos, então 

nós temos que tirar e exercitar nossa função de impedir, e chamo atenção muito aquilo que ele 

falou repetidas vezes: não é a quantidade do recurso aplicado, mas é a qualidade do serviço 

que vai ser. E vai em direção às palavras do Conselheiro André, tantas vezes repetidas, que é a 

questão dos indicadores. Muitas vezes cumprimos as determinações legais para os percentuais 

a serem aplicados e, ainda assim, vemos que a qualidade não consegue corresponder, e o 

Tribunal de Contas, Controle Externo, Ministério Público, nos ajudando lado a lado, 

irmãmente, nós temos que ir em busca desta situação. De maneira que o tema, Conselheiro 

Odilon, ele é apaixonante. Falar de educação é uma coisa que ultrapassa os nossos limites. Os 

tribunais, por um trabalho do Conselheiro Odilon, no meio acadêmico se mostram para a 
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sociedade. Quantos companheiros nossos, e toda vez que tenho conhecimento disso eu fico feliz, 

alegre, que interagem com a sociedade em conferências, conselhos, simpósios, congressos. Isso 

precisa fazer parte de nós. Eu me lembro, Conselheiro Cipriano e Conselheira Lourdes, um outro 

mestre nosso quando atuávamos na vida política dizer que o dirigente público tem que sentir o 

cheiro do povo, e ele não sente o cheiro do povo se ele não sair da sala de ar condicionado dele. 

Ele tem que sentir as agruras da população para saber decidir melhor. Essa é uma verdade que 

todos nós conhecemos, seja os Procuradores, seja os Conselheiros, os nossos servidores. Razão 

dessa “Sexta de Integração” que quero dizer a vossa excelência, a Conselheira Rosa, que dirige a 

escola com assessoria da Conselheira Milene, que é ótimo que esse tema, por exemplo, como o 

Conselheiro Cipriano falou para mim aqui e eu comungo com isso, que ele seja colocado à 

disposição, embora tenhamos hoje essa transmissão aos servidores da casa, para discutir os 

problemas da educação, da saúde pública, do transporte, da segurança, de forma que eu queria 

falar, Conselheiro Odilon, mas iria me delongar muito e o horário está avançado e eu ia cansar os 

ouvidos dos que me ouvem. Eu penso, Senhor Presidente, que nós deveríamos ofertar o trabalho do 

Conselheiro Odilon como uma expressiva consultoria ao Governo do Estado. Trabalho que seja 

oferecido à Secretaria de Educação, ao Governo do Estado, porque há informações extremamente 

importantes no sentido da orientação de uma avaliação daquilo que foi constatado a partir de 

dados oficiais. Então, mostrando qual é o rumo desse caminho que nós estamos aqui, felizmente, 

podendo nos utilizar de um trabalho como este para dizer: “Olha, a situação precisa modificar, 

precisa ir por aqui” Eu acho que seria recolhido com grande alegria o tribunal na pessoa do 

Conselheiro Odilon faria a oferta, e vossa excelência caminhando como Presidente ao Governador 

do Estado, à Secretaria de Educação, porque é um trabalho de grande importância para que todos 

nós tenhamos esse conhecimento e seria até, na minha visão, um egoísmo, embora esteja a 

disposição de todos, mas eu penso que de uma maneira especial sendo ofertado ao Governo do 

Estado essa colaboração, que eu espero que ela possa vir, também, em outras direções. Tanto faz, 

na área da saúde. Já vejo que o Conselheiro Julival vai apresentar trabalho aqui, Conselheira 

Milene também, ainda decorrente na parte do transporte, da educação. Eu acho que isso 

engrandece esta casa. Então, nós todos temos que ficar felizes por podermos ter participado desta 

sessão. Meu abraço, Conselheiro Odilon, meu elogio. E eu desejo que vossa excelência cada vez 

mais prossiga nessa atividade que abrilhanta o tribunal, que contribui com a nossa sociedade. E 

queria dizer que fiquei muito feliz, alegre, e posso até dizer que aprendi bastante, no sentido em 
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que lhe ouvindo e os dados que iam, automaticamente, aflorando, e a gente aqui fazendo uma 

reflexão de quanto é importante para o Estado ter também, não sei se isso se repete, trabalhos 

como este, dentro de um tribunal, para serem ofertados ao poder executivo para melhorar a nossa 

cidadania e a construção dessa sociedade melhor que todos nós almejamos. Parabéns a vossa 

excelência, e muito obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu quero me valer da fala de todos os nossos 

conselheiros e também do Procurador Geral de Contas para reforçar o que eu disse, Conselheiro 

Odilon, no início da apresentação, na minha introdução que eu fiz antes de vossa excelência 

começar a falar. Aquilo era o que eu pensava, e concordo com tudo o que foi dito aqui. Então, 

neste momento, parabenizando vossa excelência, não é necessário eu acrescentar mais nenhuma 

palavra. Eu acho que vossa excelência está emocionada, porque o que aconteceu hoje, aqui no 

nosso pleno, foi um reconhecimento do esforço e dedicação de vossa excelência em produzir um 

trabalho tão grandioso para a instituição e para vossa excelência, porque foi um estudo, uma meta, 

um desejo pessoal de buscar uma maior qualificação e, com isso, acabou contribuindo para a 

instituição e para o Estado. Por conta disso, eu quero colocar em votação três proposições, sendo 

duas do Conselheiro Cipriano Sabino e uma do Conselheiro Nelson Chaves. Primeiro, votos de 

profundo pesar pelo falecimento da avó do Conselheiro Odilon Teixeira, senhora Auta Teixeira. A 

segunda proposição que o Conselheiro Cipriano Sabino propõe é que se faça as congratulações ao 

Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: De louvor, congratulações, parabéns, a todos os familiares do Conselheiro. É uma 

proposição minha, mas se eu não falasse, qualquer um iria falar, com certeza, um de nós em nome 

de todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Entendi. Conselheiro Odilon, eu acho que o Conselheiro Cipriano foi muito feliz. De repente vossa 

excelência apresentou o trabalho e não caberia mais isso. Mas eu acho que cabe sim. É a 

instituição reconhecendo o seu esforço e o seu trabalho de trazer a público. Vossa excelência 

poderia apenas concluir o trabalho e ficar com ele, ficar quieto, não dar repercussão. Vossa 

excelência quis compartilhar com todos nós o trabalho, e eu percebi aqui a unanimidade, incluindo 

o Ministério Público, que valeu a pena, todos concordaram, então nós vamos colocar em votação 

essa proposição de congratulações, votos de louvor a vossa excelência pela iniciativa. Como eu 

disse no início da minha fala, é um exemplo, é um referencial para todos nós. Na nossa vida de 

muita movimentação e, de alguma forma, até enfadonha, a gente não consegue construir sempre 
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essa solução, ter o tempo para focar nos estudos, pelo cansaço ou por pensar que já passou da 

hora. Mas eu acho que o magistrado tem que estar estudando sempre, assim como o professor. E 

vossa excelência dá esse exemplo. Há pouco tempo tivemos a Conselheira Lourdes Lima, que 

entendeu a necessidade de se qualificar mais, fazendo o curso de bacharel em Direito, e vossa 

excelência, hoje, evolui um pouco mais fazendo mestrado. E, se Deus quiser, virá o doutorado. E 

serve de estímulo para todos nós aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, rapidamente sobre esse assunto. Eu acho que eu 

poderia, se o plenário concordar, até também ver a opinião do Conselheiro Odilon, mas 

encaminhar este voto, uma cópia, para dar ciência à Universidade Federal do Pará e aos três 

professores que participaram da banca examinadora. Uma manifestação informando que o 

plenário aprovou este voto de louvor, congratulações, pelo trabalho. Dar conhecimento a eles, aos 

três e à Universidade Federal do Pará. É uma sugestão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Eu concordo com vossa excelência, acho 

que todos estão de acordo, muito importante. Então, a Secretaria que tome as providências. Eu 

acrescento aqui o que propôs, a pouco, o Conselheiro Cipriano, na proposta dele original, que se 

dê conhecimento aos professores que fizeram parte da banca e à instituição Universidade Federal 

do Para. E à família, que especialmente seja dirigido um documento à esposa e aos filhos do 

Conselheiro Odilon Teixeira, que, certamente, sentirão muito orgulho de tudo isso. Terceira 

proposição é do Conselheiro Nelson Chaves. Eu achei, também, oportuno que a gente encaminhe 

esse trabalho ao Governador do Estado e à Secretaria de Educação. Eu acho muito importante, 

porque já determinei, da nossa parte aqui, que fique esse exemplar de capa dura na biblioteca. Irá 

para a biblioteca hoje, e o outro, nós vamos dar encaminhamento para a Secretaria de Controle 

Externo, que depois, associada à controladoria que está aqui, o doutor Rafael Laredo, controlador 

sob o comando do Conselheiro Cipriano Sabino, fazer um trabalho de monitoramento, 

acompanhamento, porque eu acho que a gente tem que contribuir decisivamente para influenciar, 

induzir, alterar esse resultado da educação no Estado do Pará. Ficou muito claro para mim uma 

coisa: o Estado do Pará que tem a competência condicional de cuidar do ensino médio, já recebe 

uma herança dos municípios, que cuidam do ensino fundamental, isto é, recebe um aluno que não 

vem preparado o suficiente, não recebeu boa formação. O Estado, pelas suas dificuldades, não 

consegue trabalhar bem esse aluno, também não entrega bem esse aluno para a universidade. 

Conclui o ensino médio e entrega um ser humano também despreparado para a universidade. É a 
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realidade que eu pude constatar no trabalho do Conselheiro Odilon Teixeira. E a gente vai 

encaminhar, discutindo o assunto, propondo melhorias para que a gente possa, realmente, alterar 

essa base educacional no Estado do Pará. E é nossa competência. Então, acho que todos 

concordam, Conselheiro Nelson, a proposição de vossa excelência para se encaminhar ao 

Governador e à Secretaria de Educação este trabalho. Foram, então, colocadas as matérias em 

votação que, aprovadas unanimemente, ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 066, 067, 

068, 069 e 070/2016-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, só para lembrar a todos e convidar que 

amanhã eu estarei no Senado Federal fazendo um debate sobre ética e boas práticas de combate à 

corrupção na administração pública. Vai ser transmitido ao vivo, às 10 horas da manhã, pelo 

www.interleges.leg.br e depois vai estar disponível no Youtube e no link dentro do site. Também, na 

TV Senado vai ter uma matéria a respeito. Então, convido a todos. É isso, obrigada. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Doutora, que Deus lhe 

abençoe, muita sorte para vossa excelência. Vamos estar acompanhando, amanhã, Vossa 

Excelência que nos representa, tenho certeza, à altura. E a senhora vai estar em um colegiado de 

nível muito elevado, apesar de toda a situação política crítica, mas ali é um local de grandes 

debates. É o Senado da República. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Eu queria, em tempo, fazer uma correção, como foi permitido pelo Conselheiro 

Odilon, quando eu fiz referência a Montesquieu e a repartição de poderes, que ele disse que, na 

verdade, Montesquieu se inspirou em visões anteriores que era a de Aristóteles. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aristóteles idealizou, Montesquieu 

sistematizou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: O termo 

“Belíndia” já foi corrigido online, real time. Ele foi criado pelo economista Edmar Bacha, em 

1974, na fábula “O Rei da Belíndia”. Não tinha conhecimento. Ele foi talvez repetido através de 

Roberto Campos ou de Delfim Neto, não guardo memória. Mas, para fazer justiça e marcar as 

pessoas que realmente tem essa capacidade de criar informações e referências, queria deixar 

registrada essa correção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente, apenas para agradecer as palavras generosas de todos à minha família. Meu 

pai é que está segurando a barra agora, mas com o tempo a gente resolve essas coisas todas. 

Obrigado pelo reconhecimento de vossas excelências. O objetivo é sempre esse: o aprimoramento, 

não apenas meu, mas da instituição, como um todo. Eu acho que o caminho é esse mesmo, a 
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sociedade espera muito da gente e a gente deve retribuir de acordo. Desejo muita sorte, doutora 

Milene, amanhã lá. É um momento muito interessante, e o nosso tribunal, do ponto de vista 

institucional, terá um representante, um membro contribuindo para o debate a nível nacional, em 

uma praça que é totalmente de acordo para isso, que é o Senado Federal. Então, eu desejo boa 

sorte à doutora Milene, tenho certeza que ela desempenhará a contento esta função. Agradeço a 

todos as palavras generosas e obrigado pelas referências à minha família. Muito obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Encerrando esta sessão, digo o seguinte: fizemos uma sessão maravilhosa, diferente, com um 

aprendizado muito grande para mim. Levando em conta a experiência de hoje, a gente vai 

aprimorar outras sessões que acontecerão nesta casa, destinando um tempo, fora o julgamento de 

processo, para que a gente possa fazer o que fizemos hoje. Fizemos uma grande sessão, parabéns, 

a todos. 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 um minuto (12h01min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

Belém, 31 de maio de 2016. 
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