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ATA Nº 5.394 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de junho do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

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

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia trinta e um (31) de maio de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do 

artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência 

submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do 

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

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

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

Aprovo-a. 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 Processo nº 2013/50426-2, 

que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 
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Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Maracanã, 

responsável Ângela Maria Costa Moraes Tokumitsu, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50574-2, que trata da Prestação de Contas 

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

dos Pequenos Produtores da Comunidade de Nossa Senhora do Livramento, responsável 

Raimunda do Socorro Espindola da Piedade, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

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

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

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, e aplicação da multa regimental 

à responsável extensiva ao Senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que à responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, ficando à senhora Raimunda do Socorro Espindola da Piedade em 

débito com o erário estadual na importância de R$7.000,00 (sete mil reais), aplicando-lhe a 

multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito apontado. 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 2009/53357-3, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, responsável Dilza Maria Pantoja Corrêa, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52406-6, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Apicultores do Município de 

Santarém Novo, responsável Oziel Monteiro de Souza, cujo Relator foi Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, 

sem prejuízo da aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 
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e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

irregulares, ficando o senhor Oziel Monteiro de Souza em débito com o erário estadual na 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$2.000,00 (dois mil reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais), pelo não 

encaminhamento da prestação de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

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

2012/50879-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Ulysses Pereira, responsável Wallace Pereira 

da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

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

regimentais e expedições de determinações ao responsável e à Associação Ulysses Pereira 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o senhor Wallace Pereira da Silva estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a todos. Desculpem, eu estou muito afônico 

em virtude de um resfriado muito forte. Então, a questão da condição do fornecedor, 

infelizmente eu não tomei as devidas precauções no momento. Mas, eu quero ressaltar que, 

diante do inventário feito pela concedente que atestou a compra do material e em função da 

ausência do que representa a falta de material, esse material é usado em um projeto social 

nosso, que lidamos com atletas em risco social e pessoal. Esse material é destinado à utilização 

deles. Foram luvas e protetores de cabeça, e na medida que há necessidade de utilização, é 

repassado para eles. Então, não é que não foi adquirido, foram adquiridos, e, na medida da 

necessidade, são repassados aos atletas para a sua utilização. Esse material também tem um 

tempo de vida útil que nós temos que estar sempre procurando renova-los. Então, eu peço a 

todos que levem em consideração isso. Estou ciente que não tive a devida preocupação com o 

fornecedor, apesar de que, depois de verificado, eles têm lá comércio em geral, são 

representantes de vários outros – como eu fui atestar depois que vi a nota do Ministério 
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Público – que eles comercializam móveis de escritório, alimento, enfim, eles têm uma gama de 

negócio muito grande. Portanto eu acho que não deva ser penalizado por isso, até porque 

como a concedente esteve lá, registrou, inclusive com fotos, como está no processo, verificou 

que foi comprado, então, o objeto foi totalmente cumprido. E peço aos senhores que julguem 

por esse lado. Se for o caso de me dar a oportunidade de ir buscar em meus arquivos o 

relatório que nós temos quando repassamos para os atletas, eu tenho como identificar isso com 

algum tempo. É somente. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Perguntei, como ele 

pediu na tribuna, no microfone, se ele pode, inclusive, comprovar o que está dizendo, o senhor 

Wallace Pereira da Silva, com relação à cessão desse material aos atletas. Eu queria, aqui, no 

momento de discussão, colocar aos meus colegas Conselheiros a seguinte questão: primeiro: 

quando fala da atividade principal da empresa que vendeu o produto, em consulta na JUCEPA, 

onde se olha os dados, contrato social da empresa, contatou-se que a atividade principal dela é 

de comercialização de produtos farmacêuticos, e a atividade secundária, que pode ser uma e 

outras alternativas, também está constatado que ela pode exercer a comercialização de 

produtos varejistas, artigos de vestiário e acessórios. Então há uma possibilidade da empresa, 

na sua própria constituição detectada pela JUCEPA, de ter atividade principal como produto 

farmacêutico, eu posso colocar como exemplo a Big Ben. Você entra em uma loja da Big Ben, 

ela vende farmácia, mas também vende energético, celular, outros produtos, e é uma atividade, 

vamos dizer assim, secundária. E o contrato social desta empresa fala que atividade principal é 

produto farmacêutico e atividade secundária o comércio varejista de roupas, vestuários e 

outras coisas mais. Então eu acho que, com esta aferição feita, sanamos a primeira parte, que 

é a questão da principal atividade da empresa, mas a secundária pode, então, sanamos. O que 

fica pendente seria essa justificativa que ele deu, que nós sabemos que isso é verdade. O atleta 

que está em preparação para algum tipo de campeonato, atividade estadual, interestadual, 

nacional ou internacional, muitas vezes leva o equipamento para casa, traz no outro dia, isso é 

comum, corriqueiro. Ele não tem condições de ter o material próprio. Ele usa o material 

coletivo. Então, uma hora ele usa, outra hora é outro atleta que usa e, assim, sucessivamente. 

Então, senhor Presidente, se o plenário concordar, nós suspenderíamos esse projeto, retirava 

ou só obstava a matéria por 15 dias, acredito que seria o suficiente, para dar a oportunidade 
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para que ele possa exercer ampla defesa e nós não sermos injustos em condenar-lhe a devolver 

um percentual do valor, uma vez que foi comprado e utilizado. Então, eu queria dar essa 

oportunidade, queria pedir a vossa excelência, Presidente, que consultasse o plenário, se assim 

for regimentalmente possível e o plenário concordar, que a gente concedesse o prazo de 15 

dias para que o eminente Presidente da Associação, Wallace Pereira da Silva, apresentasse os 

documentos. Se caso apresentar, estaria sanada a documentação. Claro que a gente encaminha 

ao Ministério Público, obviamente, para analisar. E se caso sanar a dificuldade, estariam as 

contas regulares. Por enquanto está em aberto. Com essa manifestação muito bem feita pelo 

Wallace, eu acho que essa possibilidade seria possível. Consulto vossa excelência nesta fase de 

discussão e faço essa proposição. Logo após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu 

seu voto para conceder o prazo de 15 (quinze dias) para apresentar a documentação e nessa 

hipótese, ser reaberta a instrução processual. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2015/50248-3, que trata do Pedido de Rescisão requerido por Eslon Aguiar Martins, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e provimento para regulares com 

ressalva, nos termos regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o requerente, 

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

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

Excelência proferiu proposta de decisão para negar provimento ao pedido de rescisão, 

mantendo-se a decisão em todos os termos. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

inteiramente, de acordo, exceto a Sua Excelência Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes declarou impedida, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, 

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 pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/53070-6, que trata do Ato de Aposentadoria de Franco Pereira de Almeida 

Filho, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vista pela 
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Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha, em sessão de 05/04/2016, que 

solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51595-6, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 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 indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental ao responsável 

pelas contratações e determinações à SEDUC e à Casa Civil da Governadoria do Estado 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir  os registros. Consultado o 

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

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

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 André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50781-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Raimunda Silva Bontá, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

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

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

pelo deferimento do registro com a recomendação ao Igeprev, dando-se ciência à interessada da 

conclusão do presente parecer e do r. Acórdão a ser exarado (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro, dando-se ciência desta decisão à interessada do 

parecer do Ministério Público de Contas Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/51879-4, que trata do Ato de Aposentadoria de Antonio Vicente 

Soares, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 
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parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

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

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 

247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que 

foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero, antes da apresentação 

do relatório de viagem pelo Conselheiro Julival Rocha e depois a apresentação que fará 

também a Conselheira Milene, eu gostaria de registrar que a Escola de Contas está nos 

encaminhando o relatório das suas atividades do mês de maio. Eu quero, em nome da casa, 

agradecer a Escola na pessoa da sua dirigente, ou das suas dirigentes Rosa Egídia e Milene 

Cunha, assim como toda a equipe que integra a Escola de Contas. Uma programação muito 

boa, parabéns a todos. Que a gente continue entusiasmada para fazer este trabalho. Também 

recebi um convite do nosso coral, que fará uma apresentação nos dias 9, 10 e 11 de junho, às 

19 horas, no Teatro Margarida Schivasappa. É o Segundo Festival Amazônico de Corais, no 

comando do maestro Jeremias Progênio, então, todos estão convidados. Eu já confirmei a 

minha presença na sexta-feira. Fica aqui o convite aos servidores, aos conselheiros, extensivo 

também ao Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, importante o registro que vossa excelência faz 

agora, neste momento. O Segundo Festival Amazônico de Corais, e aí vem a lembrança, 

obviamente, da constituição do apoio para que o coral existisse, do eminente Conselheiro 

Nelson Chaves, que lutou por isso, Conselheira Lourdes Lima, também na sua presidência. 

Dizer que é com muito orgulho, senhor Presidente, que a gente assiste, mais uma vez, uma 

apresentação do nosso coral Eva Andersen Pinheiro, do Tribunal de Contas do Estado. E as 

notícias que a gente tem é que todas as apresentações do coral sempre são elogiadas. O 

reconhecimento que nos orgulha, que nos dá a maior satisfação e alegria. Eu cumprimento 

todos os integrantes do coral, que são servidores da casa. Cumprimento o Conselheiro Nelson, 
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uma ação importante para a instituição Tribunal de Contas e também para os servidores. 

Cumprimento a Conselheira Lourdes Lima e vossa excelência, que também tem dado todo o 

apoio ao coral. O evento, como vossa excelência disse, Presidente, 9, 10 e 11, às 19 horas no 

Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Conversando com os integrantes do coral, eles 

falaram que a apresentação do coral Eva Andersen Pinheiro será efetivamente 10 e 11, são 

três dias de evento, mas o coral do tribunal, dos nossos queridos servidores, terá apresentação 

em dois dias: nos dias 10 e 11. Então, vão aqui os nossos cumprimentos, os nossos parabéns à 

equipe de todos os servidores do coral e a toda Presidência, Conselheiro Luís Cunha, pelo 

apoio que tem dado, certo de que o coral tem sempre nos dado orgulho e satisfação por onde 

passa. Senhor Presidente, era esse registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. 

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

gostaria de me associar às palavras de vossa excelência e do Conselheiro Cipriano Sabino no 

que diz respeito à apresentação do coral. Realmente, o nosso coral tem um destaque muito 

especial e eu gostaria de dizer que todos nós, servidores e Conselheiros, que pudermos 

participar desse momento da apresentação do coral Eva Andersen Pinheiro, do nosso Tribunal 

de Contas, será importante assistir e participar da apresentação do nosso coral. E são peças 

que eles irão apresentar através da música. Peças de acordo com o que foi apresentado no 

último fórum do Tribunal de Contas e Jurisdicionados, em maior perfeição do que aquele. 

Então, segundo informação dos membros do coral, os funcionários que participam do coral já 

ampliaram a apresentação, até em um melhor estilo daquele que foi apresentado, Conselheiro 

Nelson, no fórum TCE Jurisdicionados. E eles vêm se apresentando em diversos locais e 

momentos, e estão com uma grande atração, uma grande peça para ser apresentada lá no 

Centur, nos dias 10 e 11. Portanto, nós queremos antecipar nossos parabéns e desejar sucesso, 

também, ao nosso coral do Tribunal de Contas do Estado, e parabenizar a brilhante ideia. 

Mais uma ideia do Conselheiro Nelson que nós tivemos a oportunidade de reativar e vossa 

excelência também a brilhante ideia de colocar o nome da doutora Eva Andersen Pinheiro no 

nosso coral, que muito bem representa. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, eu vou primeiro justificar neste 

preâmbulo, aqui, que estou – como todos os outros – desejoso de assistir e escutar a palavra 

dos Conselheiros Julival e Milene, de forma que serei extremamente breve naquilo que vou 
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fazer. Mas como não me foi dada hoje a oportunidade de relatar qualquer processo, eu quero 

desejar bom dia à Conselheira Lourdes, ao Conselheiro Cipriano e Conselheiro André Dias. 

Quero exatamente fazer o registro especial do meu agradecimento pelas palavras de vossa 

excelência, que, aliás, se caracteriza ao longo desses anos que nos conhecemos. A 

característica de vossa excelência é a cordialidade, a educação e a generosidade com que trata 

seus amigos, e eu fui alvo destes nobres sentimentos de vossa excelência, hoje. Muito obrigado. 

Quero dizer que os sentimentos são recíprocos. Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, 

Presidente, o ilustre Procurador doutor Felipe, nossos Conselheiros Julival e Milene, nossos 

servidores jurisdicionados. Eu não iria exatamente nem falar nada sobre qualquer assunto 

hoje, mas fiquei pensando que algumas coisas a gente têm que falar. Primeiro quero ratificar 

os conceitos sobre o coral, que aqui fizeram os Conselheiros que me antecederam no uso da 

palavra, e dizer que, de fato, foi alguma coisa que me deixou extremamente feliz com a 

colaboração e com a aceitação do plenário de então criarmos o coral do Tribunal de Contas, 

que, depois da nossa presidência, ficou como os ursos hibernam durante o inverno. Ele ficou 

meio hibernado depois da nossa presidência, mas depois a Conselheira Lourdes resgatou o 

coral e o Conselheiro Cipriano, em uma feliz iniciativa, deu-lhe o nome de Conselheira Eva 

Andersen Pinheiro, nossa ex Presidente, saudosa Conselheira, e o Conselheiro Luís Cunha vem 

dando todo o apoio para que essa atividade, que abrilhanta, sem dúvida nenhuma, os 

acontecimentos do tribunal em todos os momentos. Todas as nossas sessões, especialmente 

aquelas que são no fórum ou sessões solenes, seriam bem diferentes se nós não tivéssemos a 

presença sempre alegre e muito confortadora do coral, que eu sempre digo que é a maneira 

sonora de dar as boas-vindas a quem nos visita, e essas boas-vindas tem sempre sido dadas de 

maneira muito alegre e muito bonita. O outro assunto que eu queria abordar, exatamente em 

direção à Conselheira Rosa e à Conselheira Milene, é a estrutura da Escola de Contas, é o 

recebimento de um mapa do desempenho da Escola, que tem na direção, hoje, a presidência da 

doutora Rosa, que dá com brilhantismo, eficiência, talento, conduz tão bem a rota da Escola de 

Contas, e também dizer, Presidente, que algumas coisas, e por isso eu me preocupei de fazer o 

registro aqui, agora, que acontecem na vida da gente, se a gente deixar passar aquele 

momento, é tipo a fruta que não se pode colher verde mas também não se pode deixar ficar tão 

madura porque fica inviável ao paladar. É que, ontem, eu tive a alegria de receber a ligação 
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da Conselheira Lourdes, que já é uma redundância toda vez que ela liga pra mim, claro, 

sempre é motivo de muita alegria. Mas ela extrapolou, multiplicou, Conselheiro André, a 

alegria que tive porque penso que ela se estende a todos nós. Ela fez por uma gentileza, que é 

também peculiar ao trato dela, eu não nego que, eventualmente, eu assisto novela. Muitas vezes 

não, mas não sou dos contumazes assistentes das novelas. Mas gosto muito quando são as 

séries, ou quando são novelas que retratam uma época do Brasil, misturando a ficção com a 

realidade e, de um certo modo, isso nos aproxima muito. Eu estava ontem esperando a hora do 

futebol acontecer, como diz o Chico Buarque, que também é um tricolor, como eu. O radinho 

cantando a vitória do meu tricolor, que não veio, mas foi um empate, já foi de bom tamanho, e 

eu fiquei ali observando, antes do futebol, essa novela que mistura exatamente a ficção com a 

realidade, mas que traduz para mim com muita maestria, que se chama “Velho Chico”. E 

houve uma cena da novela ontem, foi por isso que a Conselheira Lourdes me ligou, para ver 

como o pensamento da gente fica antenado. Isso vai voando e chega em situações até sem 

limite. Eu queria, aqui, dizer rapidamente, porque tem uma série de motivos que se congraçam, 

que se juntam a respeito do tema que a gente aborda. Primeiro, que é uma novela que se 

desenvolve a respeito de uma evolução do Brasil. A gente vai dar tratos a nossa vida, ao 

passado e aquelas primeiras leituras que vêm com o Euclides da Cunha falando dos sertões, e 

vem a “Casa Grande e Senzala”, do Gilberto Freire, e vem a “O Povo Brasileiro” do Darci 

Ribeiro e as “Raízes do Brasil” do Sérgio Buarque. E ela retrata esta fase, e a mistura, de um 

certo modo, porque a gente vai ver que o Brasil que se tornou um país urbano, e era rural, 

então essa evolução da sociedade brasileira trouxe, além das situações positivas, as mazelas 

existentes nesse nosso cotidiano. E o tema da novela, como ele fala, o “Velho Chico”, aborda, 

exatamente, o drama daquelas pessoas daquele rio da integração nacional. Um país que se 

transforma rapidamente, que a gente falando isso em termos de meio século é rapidamente, em 

termo do infinito, nós saímos da condição do país rural para um país urbano. E um rio que era 

da integração nacional está morrendo pela poluição e pelo mal-uso. Se fala na transposição 

das águas e a questão da poluição e, por isso, eu fiquei alegre, vou chegar no momento da 

novela que ela ligou para mim. A poluição é tipo as serpentes, Conselheiro André, Conselheiro 

Odilon, que tão bem conhecem esse tema, também. Ela pode, por uma espécie, matar 

imediatamente com o veneno da sua mordida a sua vítima, como ela pode sufocá-la nas outras 
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espécies que matam a vítima pelo aperto. Eles vão lentamente matando a sua vítima com a 

percepção, muitas vezes, de todos, e é o que está acontecendo conosco. E por que eu me 

relembrei disso, aqui? Nós fizemos uma auditoria operacional, no que se refere ao meio 

ambiente, e no dia 5 nós vamos comemorar o meio ambiente. Eu fico pensando e sugerindo 

para a Conselheira Lourdes. Esta Amazônia riquíssima, a maior bacia hidrográfica do mundo, 

se nós não pudéssemos ter como tem o levantamento dos nossos rios que morrem, porque nós 

só nos damos conta que estão morrendo quando muitos, efetivamente, já estão mortos, como 

produzindo energia que vai para o Brasil inteiro, estamos, quem sabe, assistindo a morte do 

Xingu, como o programa Fantástico revelou no último domingo. Então, quem sabe um tema 

para que essa auditoria ambiental tão positiva que se aprofunde, não seja, por exemplo, um 

trabalho a respeito dos rios que sofrem com os destinos, porque quando se faz o progresso não 

se pensa na preservação do recurso natural, que é invalidado pelos despejos industriais, pelo 

material dos esgotos, da cidade, que para a matéria orgânica se tem uma boa solução, mas 

para o envenenamento é difícil. Nem os tratamentos mais especializados são capazes de retirar 

a toxidez da água. Está aí a questão do mercúrio no mal de Minamata, no Japão. Nesse 

sentido, ontem, eu naquele momento do pré-futebol, com uma esperança porque anteontem o 

destino para nós, Conselheira Rosa, não foi tão generoso, Conselheiro Odilon. E eu via 

exatamente a cena da novela. E ali a gente vê o retrato do Brasil que se transporta do, entre 

aspas, coronel do campo para a permanência dos dias de hoje. Eu vi o momento em que isso 

motivou a minha querida Conselheira, minha amiga Lourdes de ligar para mim, quando, na 

comunidade onde se desenvolve essa novela, há uma figura extraordinariamente importante na 

história, que é a Professora Beatriz. Ela é vivida por uma extraordinária atriz paraense, de 

grande talento, bonita, jovem, que é a atriz Dira Paes. E ela vai levando unidos os meninos da 

escola a um Vereador. É uma lição que essa novela está trazendo para a cidadania. É a busca 

pelo lucro irresponsável do dono da terra, que tutela os mais desvalidos, querendo apressar a 

colheita utilizando agrotóxico, porque o objetivo dele é o lucro, se chocando com a 

mentalidade do neto que vem especializado da Europa, dizendo que ele não invalide e terra, 

que ele lute para que aquela terra possa produzir a melhor condição de vida entre as pessoas, 

que ele possa poupar a terra de um lucro imediato, egoísta, para que ela possa vicejar e possa 

servir à população do futuro. E a professora vai em um agrupamento urbano, que é 
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influenciado pela potência do dinheiro, do insensato, e ela vai em direção ao Prefeito da 

cidade levando com ela um vereador, que na trama da novela é namorado, eu não sei o nome 

do ator, também um grande ator, quero me referir a atriz ali do baixo Tocantins, da gloriosa e 

linda Abaetetuba, que brilha em um cenário regional, graças a sua interpretação, ao seu 

talento. Ela vai e reivindica ao Prefeito, na companhia dos alunos, que aquela escola não pode 

mais funcionar porque ela não tem aquilo que o majestoso trabalho do Conselheiro Odilon 

reclama da educação básica, as mínimas condições, as qualificações que, no caso, a 

professora tem neste aspecto, felizmente. E ali ela vê, Conselheiro Julival e Conselheira 

Milene, a marca do Brasil de hoje. É aquele que se honra com o mandato obtido ou com a 

função exercida para que faça isso exclusivamente em benefício da sociedade. E do lado, o 

malandro, que quer exibir uma obra que apenas conste que é uma obra, mas que ele não luta 

pela qualidade dela até que seja feita. Então, foi neste momento que a Lourdes ligou para mim 

e eu vi como vai longe, Conselheira Rosa, Conselheira Milene, e tomem conta que não se deixe 

parar, porque a cidadania é um projeto de todos nós. É a sociedade civil se levantando, como 

essas magníficas atitudes do Ministério Público, que se afirmou a partir da Constituição de 

1988, no sentido de trazer e despertar essa sociedade para que imprense, no bom sentido, na 

parede os dirigentes e diga: “Você não está corretamente sentado. Você tem uma obrigação. 

Esse dinheiro público não é seu, ele é nosso”. E essa é a questão mais legítima, mais 

importante, porque, em grande parte desse Brasil, se alguns da vida pública tivessem, por 

exemplo, se interessado pela atividade agrícola, com certeza seriam grandes plantadores de 

cítricos. Quero me referir às laranjas que utilizam para consecução muitas vezes de seus 

parcos e inconfessáveis objetivos. Então, na medida em que a Conselheira Lourdes, na 

generosidade dela, diz: “Eu me lembrei do nosso TCE-Cidadão”. E é isso que nós estamos 

buscando, juntamente com o Ministério Público. Nós, conselheiros, nossos servidores, os 

multiplicadores, a gente vê no papel que vamos a Itupiranga, nós estamos chegando lá naquela 

área do Sul do Pará, ali pelo baixo Amazonas, na periferia das nossas cidades, e vejam como a 

trama da televisão representa essa realidade de um Brasil que se transforma. E o Brasil só vai 

sair deste caminho se nós tivermos exatamente o controle social ativado. Eu recebi de uma 

pessoa amiga que prezo e admiro muito uma obra que se chama “A Democracia Sem 

Mordomias e Sem Corrupção”, mais ou menos nesse sentido. É de uma jornalista brasileira 
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que mora na Suécia, casou com um sueco. Sem mordomias nesse sentido, nessa direção, e sem 

excelências, onde a grande condecoração das figuras públicas é sentir que a sociedade se 

espelha neles. Uma nação rica, no exercício da função pública, o privilegiamento da profissão 

de professor, e onde o cidadão se rebate na figura do Deputado, do Senador, do agente de 

distrito, mostrando cada um deles. Ele exerce aquilo não como um privilégio, mas como uma 

missão. E o Brasil só sairá desta crise se realmente a cidadania for despertada. Vejo, no que se 

refere ao meio ambiente que se comemora dia 5, conselheiro, e vossa excelência, que dirigiu 

tão bem aquela condição da nossa avaliação ambiental, que a Escola de Contas me permita a 

inusitada sugestão, quem sabe, Conselheira Rosa, que não deixe de trazer aqui na “Sexta da 

Integração” o Secretário do Meio Ambiente para dizer o que é que o Pará pode esperar de 

tudo isso que está acontecendo nas suas enormes riquezas, nos nossos rios que estão morrendo, 

e aquilo que nós estamos fazendo para impedir que o Pará seja mais um a lamentar a 

degradação de seus recursos naturais em razão de uma fobia, de uma riqueza antecipada que 

não leva em conta o que pode trazer de prejuízo a gerações futuras. Conselheira Lourdes, 

queria agradecer a vossa excelência pela noite de ontem em poder ter vinculado uma coisa tão 

grandiosa e que, para nós, também de uma maneira muito feliz, situa nesse despertar da 

cidadania a presença de uma das grandes atrizes brasileiras, mas que nasceu no estado do 

Pará, onde, com a graça de Deus, também nasceu o TCE-Cidadão. Obrigado a vossa 

excelência e obrigado a todos. E pedindo desculpa aos dois Conselheiros por esse intervalo 

que eu acho que ninguém gostaria de escutar, mas eu me senti, pelo sentimento da 

redundância, mas a obrigação de comentar com uma mostra contemporânea de um brilhante 

autor, que consegue simbolizar isso que todos nós vivemos. Muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só para reafirmar, eu 

pedi um aparte e ele não me deu. Vossa excelência traz aqui, nesta manhã, aquilo que 

realmente me chamou muita atenção quando eu vi aquelas cenas que retratam um pouco, ou 

bastante, do que vossa excelência pensou há algum tempo atrás, e que este plenário e tribunal 

vem dando atenção a um assunto que se aflora pelo Brasil, inclusive quando demonstra nestas 

cenas que nós estamos no rumo certo. Aquela passagem ali nos chamou muita atenção e eu me 

lembrei bastante, inclusive, da iniciativa, da ideia deste projeto nosso do Tribunal de Contas 

que vossa excelência trouxe, como outros projetos que tem trazido, mais iniciativas e ideias. 
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Essa ideia que, para mim, se refletiu muito naquelas cenas e vem se refletindo nessas cenas e, 

principalmente, na de ontem à noite, me chamou atenção e que eu quis compartilhar para lhe 

dizer que, realmente, ideias como essa que a gente trabalha hoje. Ela vai se refletir em um 

futuro porque a gente sabe que em nosso ambiente é oportuno o momento que traz a “Semana 

do Meio Ambiente”, em que nós vamos estar comemorando nesta semana o “Dia do Meio 

Ambiente”, dia 5 de junho, portanto, muito oportuno que fique registrado nesta manhã essa 

reflexão e a ação que o nosso tribunal vem já trabalhando, não só na auditoria operacional, 

mas nesse projeto, que é projeto TCE-Cidadão, que leva cidadania aos jovens, aos 

adolescentes, aos estudantes das escolas e, certamente, isso é uma semente que está sendo 

semeada, plantada no coração dos nossos futuros homens e mulheres deste estado e desta 

nação. Portanto, eu agradeço pela referência de vossa excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: No final da cena ela diz ao 

Vereador que ele proporcionou naquela tarde uma grande lição de cidadania. Ao mostrar aos 

meninos a necessidade e o direito que ele tem de cobrar que o poder público corresponda com 

eles. Então, está tudo dentro desse tema em que nós vamos, pelo TCE-Cidadão e agora com a 

majestosa ajuda da ouvidoria que foi implantada em direção do Conselheiro Odilon, é que nós 

somos um vetor de chegada, mas eu tenho dito, ao mesmo tempo, um vetor de recolhimento das 

reivindicações, porque você se põe em uma escola, Presidente, no interior do nosso interior, e 

não precisa ir muito longe: na periferia das cidades. Eu sempre digo: “Esse TCE pode ser a 

voz dos desvalidos, a voz dos que não tem voz”. Porque nós temos, inclusive conversei com a 

diretora, Conselheira Rosa, estou agoniado porque eu sei que o Conselheiro Julival e a 

Conselheira Milene precisam falar. Mas dizendo que, a cada vinda nossa de cada escola, é 

desejável que os nossos multiplicadores, quem lá for, tragam um recolhimento do depoimento 

das crianças e dos professores que lá estão, para que a gente possa encerrar o ciclo da 

participação informando e, no bom sentido, pressionando as autoridades governamentais, 

especialmente na área da educação, das deficiências que nós encontrarmos na escola. Nós não 

estamos ali para dedurar ninguém, fora disso. Mas é uma hora em que nós temos servidores, 

colegas nossos, pode ser os conselheiros, os procuradores, indo à escola. E, simplesmente, 

vamos dizer lá o que pretendemos, ampliando a conscientização para os direitos a serem 

exigidos por eles, pelos pais e pelos conselhos escolares. Mas, sobretudo, poderemos passar a 
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ser uma ferramenta de feedback, ou seja, de retorno para as autoridades educacionais, no 

sentido que esta transcrição daquilo que nos pedem, eles vêm por um meio limpo, sem 

contaminação, sem imparcialidade, sem viés político ou partidário. E isso poderá ser, para 

uma Secretaria de Saúde, uma amostragem em todas as regiões do Pará na medida em que se 

amplie. Eu, quando vejo, especialmente em Marabá, que o nosso representante tem esta 

vocação de levar esse programa a vários municípios, ele pode trazer na indicação do relato 

dele o que encontrou pelo depoimento das crianças e dos professores, diretores e pais. Um 

retrato da educação que muitas vezes, aqui, a gente não tem. Então, isso consagra exatamente 

aquilo que o Presidente se referia, que foi a aula de cidadania, por isso que acho a ligação e a 

nossa extrema felicidade, quer dizer, aquilo foi identificado como nosso objetivo. E nós todos 

estamos fazendo isso, e isso é que é importante. Então, quando ela falou, não falou para mim, o 

Nelson. Eu me senti na nossa coletividade porque isso se anda pelo apoio que o plenário dá, 

pela equipe que a Escola de Contas tem, pelo desejo voluntário dos multiplicadores, porque 

ninguém vai lá obrigado. E eu acho que isso, de um certo modo, Conselheiro André, alegra o 

coração da gente. Poxa, nós estamos fazendo aquilo que é importante ser feito, como diz na 

fábula, muitas vezes repetida aqui: “Estamos fazendo como o beija-flor: o ensejo é grande, as 

nossas peninhas estão encharcadas e nós estamos jogando essa água sobre eles”. Se é muito, 

se é pouco, eu não sei, mas estamos fazendo a nossa parte. Isso dá uma enorme alegria e uma 

leveza de consciência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, é esse o sentimento nosso. É que nós estamos fazendo a 

nossa parte, e quando a gente vê que as ideias florescem, com certeza os frutos virão no futuro. 

Muito obrigada, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheira Lourdes Lima e Conselheiro Nelson Chaves. Eu assisti a 

cena porque sou um assumido noveleiro. Gosto de novelas. Muito interessante. Realmente, é 

exatamente o que aconteceu. Naquele momento, o Vereador, que está interessado na 

professora, foi lá. Mas, na verdade, um aluno perguntou se ele tinha ido lá para namorar a 

professora, e ele disse: “Não. A senhora me permite, professora, que eu possa falar com os 

alunos?” E ele se dirigiu aos alunos, crianças e deu uma aula de cidadania, de democracia, de 

eleição, de voto, de legitimidade, dos direitos deles, e as crianças prestando atenção. Em 

determinado momento, ele até perguntou: “Vocês estão cansados? Posso continuar?” “Pode”. 
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Isso é um tema que não é tão simples mas chamou atenção e prendeu a atenção das crianças. 

Então, Conselheiro Nelson, é exatamente o que estamos fazendo, acho que estamos no caminho 

certo. Fiquei muito feliz em ver uma publicação essa semana, da unidade nossa de Marabá, à 

frente o Antônio Carlos, em que ele foi ao município de Nova Ipixuna, próximo de Marabá, no 

Sul do Pará, e, em uma escola, ele reuniu 200 alunos no projeto TCE-Cidadão. Realmente, o 

trabalho que esse servidor nosso está fazendo, é um trabalho extraordinário, elogiável. Porque 

ele está tomando a iniciativa, não está esperando o comando. Ele é proativo. Então, tem tudo a 

ver. É uma venal interessante porque retrata essa situação. Retrata o problema da terra 

cansada necessitando de cuidados. Fala do rio que não tem mais peixes, ou tem poucos peixes, 

porque o agronegócio está contaminando os rios, destruindo a floresta e, contudo, a novela é 

muito interessante.  Como também a anterior. Eu não sei, também, se vossa excelência dorme 

cedo. “Liberdade, liberdade”. Porque essa outra retrata um momento importante da história. 

A derrubada do império e a ideia da República. Meus amigos, coincidentemente o assunto 

levantado pela Conselheira Lourdes e Conselheiro Nelson, o doutor Felipe Rosa Cruz me 

entrega um livro, e o Conselheiro Julival acaba de me dizer que vai falar disso na palestra 

dele, mas eu recebi um livro para a instituição. Esse livro vai fazer parte do nosso patrimônio, 

da biblioteca do TCE. Tem uma dedicatória para a instituição. É um Procurador de Contas do 

Rio de Janeiro, doutor José Ricardo Parreira de Castro, o nome do livro, que tem tudo a ver 

com o que vossas excelências falaram: “Ativismo de Contas: Controle das Políticas Públicas 

pelos Tribunais de Contas”. Recomendo a leitura. Quem sabe, Conselheiro Odilon, vossa 

excelência pode ser o primeiro. Tudo a ver com o trabalho que vossa excelência fez 

recentemente. Vai estar à disposição na biblioteca para quem interessar ler. E obrigado ao 

doutor Felipe, que foi o porta-voz dessa mensagem do Procurador do Rio de Janeiro, que o 

Doutor Julival vai falar também. E agora, senhores, vamos para mais dois momentos da nossa 

reunião de hoje: um com o Conselheiro Julival Rocha, que vai apresentar o trabalho de sua 

viagem à Rondônia e, em seguida, a doutora Milene vai falar de transporte escolar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Eu 

agradeço profundamente porque tive o privilégio de representar o nosso tribunal no evento 

“Quinto Fórum de Direito Constitucional e Administrativo”, falando sobre sustentabilidade. O 

tema central de todas as palestras. Mas, o fato é que tive a grande honra de voltar à Porto 
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Velho, capital de Rondônia, pela quarta vez, e fiquei alegre porque a cidade se encontra cada 

vez melhor e o evento fez jus ao tema, ou seja, compareceram muitas pessoas dos tribunais da 

região Norte. Então eles se fizeram presente e eu tive o privilégio de representar o nosso 

tribunal. A primeira palestra foi proferida pelo doutor Juarez Freitas, que é um dos papas da 

sustentabilidade no Brasil, e ele falou sobre controle de políticas públicas e os Tribunais de 

Contas. Ele deu um conceito que entende por políticas públicas, como programa de Governo 

com envolvimento do Estado, todas as instituições e da sociedade. Ele abordou as dimensões 

da sustentabilidade, que são: ambiental, econômica, social, ética e jurídico-política. Aduzindo 

que o Tribunal de Contas tem o dever constitucional de fiscalizar cada uma dessas áreas. Em 

seguida, foi proferida a palestra da avaliação estratégica como forma de alcance da 

sustentabilidade, pela doutora Denise Schmitt Siqueira Garcia. Ela falou sobre a 

sustentabilidade, no seu entender, um princípio global. Fez um histórico do direito ambiental, 

as suas gerações: primeira, segunda e terceira. Abordou a pobreza, segundo ela, como um 

fator que diz respeito à sustentabilidade, principalmente, ela colocou a pobreza como, também, 

uma questão ambiental. A pobreza gerada por falta de conhecimento e, principalmente, de 

conhecimento no que diz respeito à sustentabilidade. Uma família destituída de conhecimento 

não se preocupa com a degradação em volta de si. Falou, também, sobre a formação do 

caráter solidário, o dever que cada um tem, e aí eu me lembrei, mais uma vez, do nosso TCE-

Cidadão, de colocar na mente das crianças esse caráter solidário. E falando da avaliação 

ambiental estratégica, o dever que o tribunal tem de ir em cada um desse atos, cada prestação 

de contas, avaliar também a questão da sustentabilidade nessas cinco dimensões abordadas, 

anteriormente, pelo doutor Juarez Freitas. Em seguida, nós ouvimos uma palestra proferida 

pelo mestre Thiago Freitas, sobre contratações públicas sustentáveis não ambientais. Um 

colega do Conselheiro Odilon, inclusive, mandou um grande abraço lá do controle interno de 

Santa Catarina. Ele fez esse mestrado na Espanha aos pés do grande Gabriel Real Ferrer, que 

também proferiu uma palestra nesse evento. E ele falou da licitação do Concurso Público, das 

parcerias como atos que nós devemos zelar para que haja sustentabilidade, e ele fez questão de 

dizer que não apenas a sustentabilidade ambiental, que não foi abordada nesta palestra dele, 

mas a econômica, a social, ética e jurídico-política. E ele fez uma apresentação de alguns 

estudos de casos. Apresentou hospitais de Santa Catarina, uns que eram administrados pela 
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administração direta e outros por parcerias. Ele mostrou, ali, a diferença do custo-benefício de 

cada um desses, provou por “A mais B” que aqueles que eram geridos por parcerias públicas 

estavam em uma situação muito melhor, em todos os aspectos, em relação aqueles que eram 

administrados diretamente pela administração direta. Ele apresentou, também, os casos de 

alguns aeroportos que tinham obras feitas por parcerias públicas e outros com o dinheiro 

público empregado diretamente e, ele provou, também, nesse estudo de caso, o quanto as 

parcerias eram mais vantajosas. Em seguida, nós tivemos a palestra do doutor José Ricardo 

Pereira de Castro, que é membro do Ministério Público de contas do Rio de Janeiro. O livro 

que o Presidente acabou de apresentar, o tema é o mesmo: ativismo de contas. É um livro que, 

com certeza, todos nós deveríamos ler e, se for possível, antes de levar para a biblioteca que vá 

para o gabinete para dar uma apreciada. Brincadeira. Bom, ele falou nesta palestra que o 

nosso tribunal, a semelhança do judiciário em muitas decisões, também deve ser proativo na 

questão da sustentabilidade nas suas cinco dimensões. Primeiro, dar o exemplo, depois induzir 

que os órgãos, os jurisdicionados, também apliquem todos os seus recursos na questão, 

também, da sustentabilidade nas suas cinco dimensões. Ele apresentou algo interessante. Ele 

falou alguns obstáculos para que isso não aconteça e para que o ativismo dos tribunais não 

ocorra. Ele colocou a dificuldade do modelo legalista de controle, da legalidade estrita, sem 

levar em consideração a Constituição Federal, principalmente os princípios constitucionais; a 

ineficácia do processo das auditorias de avaliação; o exame incompleto das políticas públicas; 

a politização do controle e valor simbólico das avaliações, ele disse como isso poderia ser 

superado, para maior eficácia, eficiência das decisões do Tribunal de Contas; utilização das 

competências corretivas; o Tribunal de Contas como espaço público de debates, e eu lembrei 

da nossa “Sexta-feira da Integração” e demais atos que nós promovemos aqui no nosso 

Tribunal; o Tribunal de Contas como instância substitutiva do judiciário para questões 

financeiras orçamentárias, ou seja, é uma visão avançada mas que, com certeza, é possível. 

Ainda devem fazer tudo para que, na dúvida, a nossa competência seja ampliada, e que o 

judiciário seja provocado para dizer se isso é correto ou não, ou seja, devemos ser proativos. 

Em seguida, houve uma palavra sobre sustentabilidade e o direito transnacional, proferida 

pelo doutor Paulo Márcio Cruz, também um dos papas da sustentabilidade no Brasil. Ele, na 

verdade, não apresentou slide, ele fez um grande discurso sobre a situação que nós vivemos e 
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colocou algumas frases, que achei importantes. Ele disse: “É preciso uma reforma profunda e 

séria do Estado, sob pena de sua falência em duas décadas”. Ele disse que se não voltarmos a 

atenção para a sustentabilidade nessas 5 dimensões, em duas décadas, ou seja, em uma 

geração, apenas, o Estado sucumbirá, perecerá. A situação será pervertida de tal forma que 

será impossível nos manter em pé. Ele disse: “Precisamos usar a crise para efetivar as 

correções necessárias”. Um ditado popular: “É na queda do rio que a água ganha força”. É 

no momento de crise que nós, órgãos de controle, devemos nos fortalecer. Nosso principal 

valor, segundo ele, é a República. E, na República, segundo ele, o conceito dele, o interesse de 

todos ou de muitos suplanta o direito de alguns, ou de poucos. O direto de todos, ou de muitos 

suplanta o direito de alguns ou de poucos. E o interesse de todos, ou de muitos suplanta o 

interesse de alguns, ou de poucos. Segundo ele, nas suas aulas, ele questiona os alunos do que 

significa o princípio republicano, e todos não conseguem ser precisos. E ele fez questão de 

apresentar para nós que esse conceito de república está sendo esquecido: “O direito público 

existe para impor limites ao Estado”. Foi uma outra frase também grandiosa dele. Ele disse 

que o direito público não existe para o servidor ou o gestor público se prevalecer o interesse 

público não prevalece ao interesse privado, simplesmente. Não. O direito público, segundo ele, 

foi para impor limites ao Estado. Em seguida, nós tivemos a palestra proferida pelo doutor 

Gabriel Real Ferrer, em Espanhol. Ele acreditava que estava falando um português muito 

claro, mas, na verdade, ele estava falando um portunhol. Mas foi possível compreender 

exatamente o que ele falava. Ele falou dos controles tradicionais, judiciário, o controle 

político, social, e falou que a sustentabilidade exige o fortalecimento da transparência, do 

controle social forte do Tribunal de Contas com nossa sensibilidade, e apresentou um modelo 

de gestão sustentável como um processo permanente, cíclico e permanente. Ele coloca ali o 

ciclo, como é? Identificar o modelo possível de se implantar, visando a sustentabilidade, 

avaliar esse modelo, é possível de implantação, fazer todas as avaliações, se fazer uma 

comunicação em rede de todos os órgãos e melhorar cada vez mais a sustentabilidade. Isso foi 

o que apresentou, em síntese, o doutor Gabriel Real Ferrer. Em seguida, nós tivemos a palestra 

de sustentabilidade nas contratações públicas, enquanto que o doutor Thiago Freitas fez mais 

um estudo de caso. A doutora Cristiane apresentou mais a parte teórica. Ela colocou a 

licitação como a nova concepção, não apenas o poder de compras, mas também a indutora do 
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Poder Público, visando a sustentabilidade. A função social, primeiro, fomentar determinada 

prática, induzir comportamentos, estimular determinadas condutas. Discorreu sobre instruções 

normativas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, decreto Federal 7.746/2012 e 

acórdãos do TCU, todos de vanguarda. Após ela, tivemos a palestra da renomada jurista 

doutora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que falou sobre a evolução do controle da 

administração pública. E ela se mostrou um tanto, com aquele jeito carismático dela, 

pessimista. Ela já começou pedindo desculpas para os órgãos de controle, principalmente para 

os Tribunais de Contas e para o Controle Interno, e disse: “Os órgãos de controle são os mais 

ineficientes do Brasil”. E disse mais: “Se fossem eficientes, não estaríamos passando por esta 

crise que estamos passando”. Se todos os atos fossem verificados em cada um de tudo isso que 

nós vimos da Petrobrás, e todos esses atos, com aqueles desatinos todos de corrupção, segundo 

ela, se houvesse um controle em cada um daqueles atos, com certeza teria sido evitada toda 

essa crise, todos esses danos. Ela disse mais: “A lei das licitações é um convite à corrupção, 

pois oferece aos corruptos todas as facilidades.” Ela disse que é preciso uma nova lei de 

licitações. E ela falou de uma maneira um tanto carismática e, ao mesmo tempo, irônica: 

“Deveria existir um tipo de controle sobre as licitações”. E apresentou, em seguida, o histórico 

do controle de Administração Pública no Brasil, partindo da irresponsabilidade, praticamente, 

do gestor público até o momento em que nós nos encontramos, segundo ela muito frágil ainda 

porque a Constituição nos dá respaldo para que fôssemos muito melhores. Após, tivemos a 

Administração Pública Antifrágil e a Sustentabilidade, apresentada pelo doutor Rodrigo 

Pironti. É um termo interessante e novo. Ele baseou isso no livro “Antifrágil”, de Nassim 

Nicholas Taleb, um americano que escreveu esse best-seller. Com base neste livro, ele 

elaborou o termo “Administração Pública Antifrágil”, e quando ele passou essa palestra eu 

estava pensando: “Mas o que é o contrário de frágil? Não é resistente?” Mas ele diz que não é 

simplesmente esse o antônimo. Segundo ele, é antifrágil. Ele apresentou algumas hipóteses do 

que seria o antifrágil simbolizando. Ele apresentou, primeiro, uma taça. Por exemplo, você 

manda uma taça de cristal para um determinado país, do outro lado do continente. Deve 

embrulhar, colocar muitas caixas e, mesmo assim, ela não continua antifrágil, ela continua 

frágil. Apesar de você cercar de tudo, ela continua frágil. Então, o sistema não seria 

simplesmente resistente, mas esse termo antifrágil. Uma antifragilidade. E se valendo, 
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inclusive, segundo ele no livro “Antifrágil”, do americano, que ele baseia esse termo 

“antifragilidade na mitologia, também, mitologia greco-romana, que apresenta Dâmocles 

como o frágil, que é aquele que está com uma espada pendurada apenas por um fio de cabelo 

de cavalo. A espada pode despencar, cortar o seu pescoço e pronto. Apresenta, também, a 

Fênix como neutro, ou seja, a Fênix, que é aquela ave que quando morta ressurgia das cinzas, 

mas não melhorava, continuava mortal. Ou seja, era o neutro. E, segundo ele, a hidra seria o 

antifrágil, que é aquela serpente das águas que, quando cortavam a cabeça, aparecia duas 

cabeças. Ele disse que a administração pública antifragil é assim: no momento de crise, ela 

ressurge mais forte ainda, semelhante a hidra. Ele apresentou os meios para se promover uma 

administração pública antifrágil: a profissionalização da função pública; a valorização do 

Concurso Público em todas as suas fases, já no edital cobrando o que se espera de cada 

candidato, e, depois de aprovados, tem um curso de formação voltados para aproveitar o 

máximo possível da capacidade do talento de cada um. Apresentou um termo novo, também, 

em inglês, que, no conceito dele, nada mais é do que a conformidade com as normas internas e 

externas, evitando-se o nosso jeitinho brasileiro que, na verdade, é uma apologia ou uma 

nutrição do sistema de corrupção. Devemos evitar esse tipo de coisa, simplesmente não se 

adaptando, não se conformando com as normas. A legalidade como justiça social ao interesse 

público. Ele disse que a noção de legalidade deve primar pelo postulado da justiça social e do 

atendimento ao interesse público primário, em detrimento da interpretação literal da lei, ou 

seja, não basta a interpretação literal da lei, deve ser analisado se ela está em conformidade 

com os princípios constitucionais, porque a sustentabilidade também leva em consideração a 

economia, o social, o ético, o jurídico-político. Falou também sobre o controle interno 

fortalecido, como um meio de promover esta Administração Pública antifrágil. Em seguida, 

tivemos uma palestra, que foi a final proferida pela doutora Fernanda Marinela, que discorreu 

sobre lei anticorrupção, falou sobre a lei, propriamente dita, a medida provisória 703 de 2015; 

falou sobre o decreto federal 8.420/2015, as portarias 909 e 910 da CGU, as instruções 

normativas 1 e 2 da CGU, instrução normativa 74/2015 do TCU. Em suma, participamos de 

um evento grandioso. Esse fórum, na verdade, não deve ser nunca interpretado como meros 

termos programáticos, algo que nós devemos programar e nunca aplicar. Muito pelo contrário, 

chamou a atenção de todos os órgãos de controles ali presentes para que possamos ser 
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proativos na aplicação da sustentabilidade, porque só dessa forma nós vamos manter o Estado 

forte, e vamos conseguir sobreviver, porque, segundo o doutor Paulo Márcio da Cruz, se não 

fizermos em duas décadas, nós sucumbiremos, pereceremos. Eu me lembrei, mais uma vez, de 

um versículo bíblico que está em Apocalipse 11:18, que diz, ao final que Deus virá para fazer 

justiça, para julgar os infratores e para destruir os que destroem a terra, ou seja, leva-se em 

consideração, também, a questão ambiental, a sustentabilidade. Que possamos, então, pôr em 

prática tudo isso que nós acabamos de ouvir e, principalmente, o que está escrito aqui nesse 

livro “O ativismo de contas”. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Quero agradecer ao Conselheiro Julival Rocha, 

pela explanação que faz da sua viagem. Ele foi, na verdade, representando a nossa instituição. 

Eu acho muito importante poder compartilhar com todos o conhecimento adquirido em um 

evento como esse. Muito obrigado. Quem sabe até, em um outro momento, a gente possa 

conversar um pouco mais. Agora vamos oportunizar a Conselheira Substituta Milene Cunha, 

que faça a sua apresentação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Convocada Milene Dias da Cunha: Bom dia, novamente, a todos. Senhor Presidente, senhores 

Conselheiros, todos que nos ouvem. Há algum tempo a gente vem realizando um trabalho no 

gabinete de um estudo em relação à questão do transporte escolar, principalmente após a 

redistribuição dos processos da SEDUC, que foram realizados anteriores ao exercício de 2015, 

foram redistribuídos entre mim e o doutor Julival. A partir de então, analisando esses 

processos, a gente viu a necessidade de buscar uma certa uniformidade no tratamento dessa 

política pública, principalmente agora, após a Emenda Constitucional número 90, que elevou o 

transporte a um dos direitos sociais, apesar de que antes também já estava previsto na 

Constituição Federal a obrigatoriedade dos estados e municípios a prestação desse serviço. 

Então nós fizemos esse estudo e, a partir da análise dos processos que eram encaminhados 

para o nosso gabinete, a gente percebe que na questão do transporte escolar a gente tem o 

artigo 211 da Constituição Federal, que estabelece essa obrigação com os estados, assim como 

para os municípios, de se articularem e, em cooperação, oferecer essa política pública. Então, 

essa política tem que ser feita em cooperação entre União, Estados e Municípios, de forma a 

garantir o acesso dos alunos à escola, evitando, assim, o aumento do índice de evasão, até 

porque educação está estritamente ligada com a própria dignidade da pessoa humana. Então, 
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aqui eu só trago algumas normas. A própria LDB, que trata das diretrizes de base da 

educação, estabelece nos seus artigos 10 e 11 a obrigatoriedade de se fazer articulação e 

cooperação entre os entes para o fornecimento desse serviço público. E quando a gente 

resolveu fazer esse estudo, a gente partiu de dois pontos cruciais, e dois pilares foram 

considerados. O primeiro: como buscar otimizar o nosso trabalho interno aqui no tribunal, 

tendo em vista que a gente tem processos do passivo desde 2007. Ou seja, a gente também não 

está conseguindo cumprir o que manda o artigo 5º da Constituição, que fala da celeridade 

processual e da efetividade, realmente, das nossas decisões. Então, a gente partiu desse 

pressuposto de buscar otimizar e uniformizar os nossos procedimentos, de modo a garantir 

uma maior efetividade na avaliação dessa política, e também, por outro lado, permitir ao 

Estado uma análise mais acurada na prestação desse serviço, na medida em que, ao 

desburocratizar o repasse de recurso, o Estado pode centrar esforços para poder avaliar 

melhor e ir criando indicadores, uniformizando e otimizando seus procedimentos em relação à 

prestação destes serviços conforme a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, conforme o 

levantamento que foi feito pelo gabinete, a gente teve, por exemplo, em 2015, uma média de 

132 processos de convênio que ingressaram no Tribunal de Contas. Isso é um fluxo contínuo, a 

gente só tem um parâmetro, que a gente trouxe para exemplo, de 2015. E no passivo processual 

também, conforme um levantamento feito na 5ª controladoria, nós temos aproximadamente 565 

processos de transporte escolar desde o ano de 2007, ainda em tramitação na casa. Ou seja, a 

gente tem até um volume considerável. E qual é o principal problema que a gente percebe aqui 

em relação a essa política em específico? Quando a gente analisa esses processos em 

separado, isso não nos permite avaliar a efetividade dessa política pública, porque a gente 

acaba analisando os montantes que são repassados separadamente para cada processo, sem 

avaliar a efetividade com que esses recursos tem sido aplicados nessa política, até porque 

quando a gente analisa, a gente acaba fazendo mais uma análise de conformidade em relação 

aos documentos que são apresentados, sem verificar se aqueles números realmente dizem 

alguma coisa a ponto de dizer se realmente atingiu a finalidade, o objetivo. Porque os números 

por si só, em cada processo separado, não nos dizem muitas coisas quando não são 

comparados com os demais processos, e fica muito difícil analisar separadamente o processo e 

ter essa visão macro e holística de como essa política tem sido executada. Então, a gente 
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percebe que hoje o Estado do Pará firma convênios com transportes escolares com 

aproximadamente 133 municípios, os demais não firmam convênio. Então é feito conforme 

repasse do próprio do Governo Federal, e isso obriga o Estado a efetivar licitação nos 

municípios que não fazem convênio, que não resolvem entrar nessa rede de articulação e 

colaboração para a execução dessa política pública. E diante desse aspecto, quais são os 

principais pontos negativos que a gente levantou? Está nesse aspecto que eu já mencionei, na 

impossibilidade de análise efetiva da própria política pública de transporte implementada no 

âmbito do Estado, a falta de padronização do serviço prestado, porque ao analisarmos 

separadamente os processos, a gente não tem como verificar se aquele meio utilizado para 

fazer o transporte escolar realmente era o mais adequado para aquela região, para aquela 

localidade, para aquela necessidade específica. A ausência de critério também quanto aos 

valores repassados. Eu vou mostrar uma tabela ali, não sei se vai dar para ver no telão, mas 

no material que eu pedi para distribuir para os senhores, consta essa tabela de um 

levantamento simples que a gente fez, apenas do período mais recente, em relação a isso, 

porque o FNDE estabelece, com base no censo escolar, uma média per capita, um valor que 

deveria ser utilizado para fins de valores a serem repassados para os municípios para ofertar o 

transporte escolar das pessoas da rede rural. E quando a gente confronta esse valor per capita 

com o valor per capita que, de fato, é repassado para o estado, a gente percebe uma 

dissonância, ou seja, uma discrepância muito grande desses valores. Esses valores, por si só, 

não nos dizem grandes coisas, não dá para a gente dizer se os valores estão excessivamente 

elevados, ou se eles estão de acordo com aquela realidade, ou mesmo se o valor per capita do 

FNDE também é coerente com as necessidades daquela região. Mas quando a gente analisa 

isso separadamente, fica difícil a gente perceber e chegar a um valor porque não há um 

levantamento de custo no âmbito do Estado, em relação a isso. Então, o que a gente busca 

propor aqui é justamente a criação de uma ruptura desse paradigma para, a partir daí, 

podermos realmente avaliar com mais efetividade essa política. Então, a gente não tem 

critérios muito estabelecidos sobre como esse recurso é repassado e às vezes até em 

descompasso com o que o próprio FNDE estabelece em termos de per capita por região. E, 

além disso, eu já falei aqui a impossibilidade de retificação dos motivos que levam a essa 

avaliação per capita, principalmente no âmbito do Estado do Pará, que a gente tem o 
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transporte fluvial como uma característica diferenciadora dos demais entes da Federação. 

Então, aqui eu trago, só para os senhores terem a título de exemplo, quando a gente pega, por 

exemplo, o município de Santana do Araguaia e a gente analisa pelos valores do censo escolar 

de 2016, conforme o FNDE, o valor per capita para essa região seria de, aproximadamente, 

R$157,16 para repassar, por aluno matriculado, os recursos para a execução desse serviço. Só 

que quando a gente verifica o per capita efetivamente efetuado, foi de aproximadamente 

R$6.159,44. Seriam R$157,16 por aluno. Claro, existem particularidades da região que 

precisam ser verificadas. Então, a gente precisa avaliar se esses 6 mil é, realmente, um valor, 

porque ele está muito acima do que seria o valor per capita, e a gente não tem condições, hoje, 

de avaliar se esse valor realmente está condizente, ainda que a gente considere as 

particularidades da região, ou os diversos meios modais para a execução do transporte da 

rota. Então, nesse sentido, o objetivo principal desse estudo é propor um encaminhamento para 

o Governo do Estado, para que ele possa transferir recursos financeiros diretamente aos 

municípios por meio de programas que foram criados, a exemplo do que foi criado no âmbito 

do Governo Federal e de outros estados da federação, e a partir da criação desse fundo, nós 

possamos avaliar a política em sua globalidade e em sua totalidade. Claro que a criação de um 

fundo não exime a responsabilidade de haver prestação de contas, até porque conforme os 

documentos que vão estar juntados no processo que provavelmente será autuado, os senhores 

vão verificar que existem determinados requisitos a serem cumpridos no repasse desses 

recursos. Mas, ao fazer isso, o que a gente busca, principalmente? E a gente buscou trabalhar 

sob duas óticas: tanto sob a ótica dos próprios benefícios trazidos para o próprio Estado do 

Pará, quanto sob a ótica dos benefícios trazidos para o próprio Tribunal de Contas do Estado. 

Dentro da ótica do Estado do Pará, a gente busca racionalizar o repasse de recursos a partir 

de critérios objetivos. Então, ao desburocratizar um pouco a questão dos convênios e a 

formalização deles, que são feitos ano a ano e que obriga a SEDUC a estar atenta aos prazos 

de encaminhamento para o Tribunal de Contas, a todos os documentos para a formalização 

daquele convênio, a todas as formalidades burocráticas em relação àquilo, a gente permite o 

Estado mobilizar recursos humanos, no sentido de buscar uma padronização nessa política, de 

modo a levantar realmente informações quanto as melhores rotas que podem ser efetuadas 

conforme cada região, a criação de indicadores, o levantamento de valores por preço de 
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combustível, até para poder verificar, realmente, qual seria a per capita ideal e mais próxima 

da realidade de cada uma daquelas regiões. Permite ao Estado, também, a identificação e a 

consequente correção de distorções que possa haver de uma região para a outra, em relação 

aos dados que o próprio FNDE estabelece para a formação desse per capita por aluno. E, além 

disso, permite uma padronização da prestação de serviço público, até porque o Estado poderia 

criar um próprio núcleo de inteligência dentro da SEDUC, a fim de monitorar e garantir maior 

efetividade a essa política pública, que eu acredito que seja a finalidade que todos nós 

buscamos alcançar ao ofertar esse serviço, e a gente sabe, conforme a gente analisa aqui e não 

rara das vezes quando a gente analisa separadamente os convênios, a gente verifica uma série 

de irregularidades. Mas a gente também tem que reconhecer a seguinte posição: existe uma 

dificuldade, até mesmo por conta do volume de processo, e a SEDUC é uma das secretarias 

com maior volume de processos que tramitam lá dentro, até pelas suas particularidades, fica 

até difícil a gente exigir do Estado um controle mais efetivo disso quando ele está quase que 

atolado em papéis e documentos de trabalho. E acaba, também, a gente se atendo, e sendo 

obrigado a se ater, apenas ao aspecto formal dessa documentação, desse repasse, e não à 

efetividade realmente ou à qualidade na aplicação desse recurso. Um outro pilar que a gente 

buscou também atender é uma perspectiva sobre a nossa ótica de Tribunal de Contas, que tipo 

de benefícios esse tipo de encaminhamento, de sugestão ao Governo do Estado, traria para nós 

enquanto Tribunal de Contas? A gente verifica que seria favorecer a avaliação do 

cumprimento satisfatório dessa política pública, pois a gente poderia atuar de forma mais 

tempestiva na fiscalização, a gente poderia fiscalizar o fundo, o valor global como um todo e a 

partir deste momento também mobilizar nossa própria equipe das nossas unidades técnicas, 

desmobilizando pessoas que estão analisando processos para poder atuar mais efetivamente 

nessa fiscalização. Então permite realmente e fortalece a fiscalização da análise global desse 

programa de transporte escolar e, via de regra, a consequência principal seria estancar o fluxo 

contínuo do passivo processual no nosso tribunal, que não nos garante a máxima efetividade 

da nossa atuação, fazendo com que a gente nunca consiga atuar tempestivamente na análise 

daqueles processos. Então, a gente está sempre olhando para o passado, sem ter tempo para 

olhar para o presente e buscar alternativas de solução para o futuro. Eu acho que não é esse o 

nosso principal objetivo, eu acho que o nosso objetivo é, enquanto órgão de controle externo, 
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enquanto um Tribunal de Contas, e até para resgatar nossa legitimidade perante a sociedade, é 

justamente buscar induzir práticas e metodologias que vão a favor da nossa otimização, da 

nossa efetividade, induzindo, também, o Estado a melhorar seus próprios programas e sua 

própria aplicação de suas políticas públicas. É com esse objetivo que a gente propõe esse 

estudo. E a intenção desse estudo, na verdade, é que a gente inicie uma dialética. Aqui eu 

trago, só a título de exemplo, quais são os Estados da Federação que já implementaram este 

programa, e eu vou falar rapidamente, só a título de exemplo, de Pernambuco, que é o que tem 

o know-how e uma expertise bem considerável, e com práticas exitosas nesse sentido. Inclusive 

eles conseguem hoje fazer levantamentos de custo, inclusive com definição de rotas que seriam 

utilizadas para aquele transporte, buscando, realmente reduzir custos e otimizar a prestação 

desse serviço. E talvez Pernambuco seja um lead case positivo para se aplicar e utilizar, claro, 

adaptando para as nossas realidades. É um dos estados que está mais avançado na execução 

disso, que eles conseguiram criar uma espécie de um núcleo de inteligência, realmente, que 

fica ali pensado e voltado para a criação de soluções, e não na imersão do problema em si. 

Então eu acho que é mais ou menos nesse objetivo. E a intenção principal com esse estudo, 

senhor Presidente e senhores Conselheiros, é que a gente inicie uma dialética. E a sugestão 

que eu faço é que esse estudo seja feito a autuação de um processo em separado, dando um 

prazo para que cada gabinete possa contribuir com as suas considerações porque a partir do 

momento que a gente abrir a discussão, a unidade técnica e os próprios gabinetes vão poder 

apresentar suas considerações favoráveis ou desfavoráveis a essa proposta de 

encaminhamento para o Governo do Estado. Também proponho que seja aberta a discussão 

com o próprio Ministério Público de Contas, para que também possa contribuir analisando 

sobre a viabilidade, sobre a necessidade e a própria pertinência desse encaminhamento, antes 

que façamos uma dialética com o Estado do Pará. Caso ao final de todo esse estudo, de todo 

esse debate, o colegiado considere que é uma proposta interessante, que a gente faça uma 

proposta de encaminhamento ou uma sugestão para o Governo do Estado regulamentar algo 

nesse sentido. Então, foram essas as premissas que nós nos baseamos para fazer esse estudo e 

é isso que eu proponho, realmente. Então essa é a proposta, que a gente abra a discussão com 

todos os gabinetes, que cada um possa contribuir, colocar seu ponto de vista, dizer se isso é 

pertinente, se é válido e, ao final, realmente chegarmos a uma conclusão de encaminhamento 
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ou não encaminhamento dessa proposta, porque eu considero um tema relevante e acho que 

seria um marco para a gente esse tipo de trabalho. É isso, senhor Presidente, Senhores 

conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Então, vamos agora franquear a palavra. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Na verdade, é uma 

questão de ordem que eu queria colocar, até não é questão de ordem, é uma ponderação. 

Parece-me que a Conselheira Milene tem a responsabilidade de 2014 para trás. Em 2015 e 

2016 existe outro relator no processo, e algumas questões ainda não foram apresentadas ao 

Tribunal de Contas. E é o seguinte: as ponderações que ela fez são relevantes, ela até me falou 

ainda agora pouco que iria ao meu gabinete hoje para a gente conversar sobre 2015 e 2016, e 

eu queria, senhor Presidente, acho que nem devo entrar em detalhe do mérito da questão, uma 

vez que poderá ser que esses dados levantados pela Conselheira em 2014 e 2013 era um, e em 

2015 pode ter mudado. Até porque o acesso a essas informações, ainda não chegaram muitas 

delas aqui de forma concreta, de 2015 e 2016 ainda estão acontecendo e ainda vão acontecer. 

Então, tem que ter feito uma avaliação no sentido de ver, atualmente, 2015 e 2016. No que se 

refere à responsabilidade da Conselheira, eu não entro no detalhe e mérito, ao contrário, nem 

de longe eu vou ter qualquer tipo de interferência na questão da competência da relatoria e da 

importância do trabalho dela em relação ao Tribunal de Contas desde o dia em que ela entrou 

aqui. Agora, em 2015 e 2016 pode ter tido outro tipo de observações, alterações, investimentos 

e outras questões. Então, sinceramente, eu acho que nesse momento pelo menos eu acredito 

que quando se refere a informações, pelo que eu vi em 2015 e 2016, ainda não tenho na 

SEDUC, a não ser quando a gente solicita alguma informação. As contas estão sendo 

apresentadas para análise, há um projeto do gabinete nosso de fazer vistorias e análise “in-

loco”, com a presença da equipe técnica, inclusive da 5ª controladoria. Até comentei com a 

Conselheira de nós irmos a determinado município e pegar o transporte escolar, efetivamente, 

como se fosse um aluno, para observar toda a situação desde manhã cedo, a ida e volta, e 

averiguar essa questão. Mas, eu, senhor Presidente, até cumprimento a Conselheira, mas 2014 

para trás nós podemos até analisar essa questão, e 2015 e 2016, eu acho que teria que ser feita 

uma outra análise pela equipe técnica competente, pela relatoria competente, no sentido de 

apresentar uma projeção e uma documentação com a contribuição de todos os conselheiros, da 
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doutora Milene, doutor Julival, de todos, obviamente. Eu quero até me abster nesse momento 

de fazer qualquer tipo de comentário e contribuição, até como combinei com a doutora Milene, 

ela disse que ia ao meu gabinete para eu entender essa situação, para que a gente não fique, 

por exemplo: eu apresento um projeto aqui para a relatoria do Conselheiro Nelson Chaves, de 

saúde e, assim sucessivamente, do Conselheiro André, do Conselheiro Odilon, da Conselheira 

Rosa, da Conselheira Lourdes, de Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Ele não está entendendo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: E eu apresento uma 

análise diferente no exercício das contas do Governo de 2016, por exemplo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Não é isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Então, eu queria avaliar essa questão, porque, na Assembleia, ocorre no poder legislativo e 

outras que o relator estuda a matéria, apresenta um projeto e um deputado, por alguma razão, 

sai e apresenta um voto separado, uma sugestão em separado. Isso é possível, sem problema 

nenhum. E obviamente que o colegiado analisa as questões. Eu queria ponderar essa questão e 

eu acho que, neste momento, muito importante as contribuições da doutora Milene, mas 

consideramos 2014, 2015 e 2016 temos que ter um diálogo nessa direção, para que a gente 

fique redondo com o objetivo de estarmos juntos, unidos, caminhando em uma direção que o 

tribunal possa apresentar um estudo efetivo e nenhum Conselheiro amanhã possa questionar 

aqui ou ali o trabalho de ninguém, nem o meu, nem o seu, nem o dela e, assim, sucessivamente. 

Então, acho que nesse momento eu cumprimento a doutora Milene, mas acho que até me 

abstenho de fazer comentários, até porque ela me disse: “Quando acabar a reunião eu queria 

ir ao seu gabinete, hoje, para conversar sobre essa questão de 2015 e 2016”. Mas, pelo que ela 

apresentou, já tem algumas informações referentes a 2015 e a 2016, então eu queria fazer essa 

preliminar, vamos dizer assim, no sentido de que vou conversar primeiro com ela para que eu 

possa entender bem a situação e, em seguida, hoje talvez não seja possível, porque quero me 

abster, talvez em uma outra oportunidade a gente possa comentar esse assunto e até, quem 

sabe, como a gente sempre pensou no Tribunal de Contas, fazer um trabalho em conjunto, 

pegar todos os exercícios para fazer com que aquilo que aconteceu no ano anterior prossiga 

melhorando no ano seguinte e, assim, sucessivamente. Quando o tribunal criou esta forma de 
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relatoria dos processos, e o Conselheiro tem a competência de exercer aqueles períodos, era 

exatamente para fazer o acompanhamento do que aconteceu no ano, as falhas, tentar 

recuperar no ano seguinte, dar prosseguimento a um trabalho e não ficar um Conselheiro 

sendo relator de uma matéria e no outro ano totalmente diferente, o outro Conselheiro, sem 

analisar a questão, não acompanhar a evolução dos projetos, o que aconteceu e, assim, 

sucessivamente. A ideia principal era essa. Então, eu queria, senhor Presidente, observar essa 

questão. Cumprimento a Conselheira e vou conversar com ela, obviamente, para entender a 

questão, com o objetivo único da gente fazer um trabalho em conjunto, melhorar a educação 

do nosso Estado, como a saúde, a segurança pública, e todos os serviços que estão à 

disposição da população. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, antes de passar ao Conselheiro André, eu vou 

passar à doutora Milene, novamente, para se posicionar. Até para esclarecer melhor o que está 

se propondo hoje, porque o meu entendimento é outro, não é nada de atropelar o trabalho da 

controladoria de vossa excelência, em hipótese nenhuma. Até porque os processos de 2015 e 

2016 é de relatoria de vossa excelência, não há nem o que discutir. Mas eu não entendi assim. 

Vamos ouvi-la. Doutora Milene, tenha a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro Cipriano, senhores conselheiros, 

talvez eu não tenha me feito entender corretamente. Eu não estou propondo qualquer revisão 

ou fazendo qualquer questionamento ou análise de mérito em relação aos processos de 2015 e 

2016. Os números que a gente trouxe aqui foram apenas exemplos, e não é feita uma análise de 

mérito desses resultados. Até porque o que se propõe aqui não é a análise do processo. É um 

encaminhamento por parte do tribunal, do colegiado, de uma proposta para o governo da 

criação de um programa de transporte escolar, para que não seja feito o convênio 

separadamente. Então, não é essa a intenção, de forma alguma interferir em trabalhos de 

qualquer coisa, até porque todos me conhecem e sabem que isso eu levo muito a sério, respeito 

com muita seriedade. Agora, a questão não é essa: a gente trouxe alguns números como 

exemplo de 2016 por serem mais recentes, mas a gente também poderia ter feito levantamentos 

de 2015. O objetivo de trazer os números aqui, foi mostrar a discrepância em relação a per 

capita, e não uma avaliação meritória em relação aos processos que tramitam desses 

exercícios. Na verdade, o foco do trabalho não são os processos que tramitam no exercício, é 
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uma sugestão. E outra, eu acho assim: ao propor isso, eu não tenho qualquer pretensão ou 

intenção de puxar para mim a relatoria disso. Eu até acho que, caso vossa excelência queira, o 

plenário pode definir que, ao final desses estudos, seja o senhor a avaliar as considerações que 

sejam propostas por todos, seja unidade técnica, seja os gabinetes, seja o Ministério Público. É 

o senhor que pode trazer aqui as considerações para dizer se esse estudo é viável ou não é 

viável. Eu não faço questão. Minha única preocupação, realmente, foi levantar o início de um 

debate em relação a esse tema. Agora, quem é que vai dar um encaminhamento, apresentar 

sugestões, ou se isso vai ser acatado pelo plenário, quem é que vai assumir o trabalho daqui 

para frente, sinceramente, não é a minha preocupação saber quem vai ser. Minha 

preocupação, realmente, foi trazer o tema para a discussão, para a gente debater. Então, a 

partir daqui o que o plenário definir está tranquilo, não existe essa preocupação, Conselheiro 

Cipriano. Eu até disse, realmente, que eu gostaria de conversar com vossa excelência após a 

sessão, em relação não a esse estudo em mim, porque, na minha humilde opinião, não havia 

qualquer tipo de interferência, e continuo achando que não há em relação aos processos de 

2015 e 2016. Aliás, em relação a processo nenhum da casa. Esse é um estudo que extrapola a 

análise de qualquer processo. É uma sugestão de encaminhamento para o governo otimizar a 

política pública. Não tem nada a ver com a relatoria de processo. O meu pedido para 

conversar com vossa excelência após a sessão era em relação a outra situação, outra reunião 

de um outro relatório que a SEDUC tinha passado que, por coincidência, também é sobre 

transporte escolar, mas que não tem nada a ver com o tema que está sendo tratado aqui nesse 

estudo. Talvez eu não tenha me feito entender, inicialmente, mas só para deixar claro: o meu 

objetivo inicial ao propor isso é o início de um debate. Quem vai conduzir isso, daqui para 

frente, fica a critério de vossas excelências definirem. Até sugiro, realmente, que talvez seja 

pertinente encaminhar o processo para o gabinete do Conselheiro Cipriano, que cada um dos 

gabinetes encaminhem suas considerações para ele, e ele depois traga ao plenário uma análise 

dessas considerações e diga se é viável ou não. Mas, deixando claro que isso não tem nada a 

ver com o levantamento de processo e com a questão das informações das contas de gestão da 

SEDUC. Isso é uma proposta à parte, que é para o encaminhamento ao Governo do Estado. É 

como eu entendi. Desde já peço desculpa caso tenha sido mal interpretada ou possa ficar 

parecendo que queira, realmente, avançar no âmbito de processos que não sejam de minha 
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relatoria. Obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu agradeço. Eu não questionei isso, Conselheira Milene e caros conselheiros. 

A definição do plenário já foi dada quando o plenário aprovou a relatoria dos Conselheiros. 

Não há o que se discutir. “Podemos até colocar o Conselheiro A ou B”, mas não se trata disso. 

Eu não vejo informações aqui de 2014 e 2013, eu vejo de 2015 e 2016 e uma projeção para 

2017. Está aqui nos documentos que ela nos entregou e apresentou no plenário. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É que foram só 

exemplos, Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Conselheira, com licença que vossa excelência já falou e eu não interrompi 

vossa excelência, por gentileza. Eu não interrompi, eu a ouvi, então, por favor. Senhor 

Presidente, a minha preocupação, não há nenhuma dificuldade. Todos conhecem a minha 

conduta, como conhecem a da Conselheira Milene. Ninguém viu e nem vai ver eu trazer 

nenhum documento, aqui, apresentando qualquer tipo de proposta sob responsabilidade de 

nenhum colega. Posso até fazer, mas tem que falar com o colega, conversar, dizer: “Olha, tem 

essa situação”. Eu acho, e é uma observação que eu faço. Agora, o que diz aqui alguns dados: 

“Exercício de 2015: tantos milhões de reais para tal, tal. Exercício de 2016: tal, tal. Projeções 

para 2016 e 2017”. Quer dizer: a responsabilidade da eminente relatora, que foi feita a 

redistribuição por vossa excelência, que era de competência de vossa excelência, é de 2014 

anterior. Eu queria ver os dados de 2014, de 2013, e eu não vi. Então, eu queria colocar, 

senhor Presidente, eu estou até dizendo que eu quero me abster e vou me abster. Eu até pensei 

que era sobre esse assunto, mas ela disse que não é. Já é outro assunto. Eu não sei, eu vou 

acompanhar, obviamente, o plenário. O plenário, quando fez a distribuição dos processos 

incluindo os Conselheiros Substitutos, disse cada competência de cada um, a análise de cada 

matéria, situações. Eu quero deixar isso claro. Eu ouço a Conselheira Milene e tenho o maior 

respeito, ela sabe desse carinho por ela. Eu não estou aqui questionando nada. Muitas vezes 

pode ter passado uma situação despercebida, ou não atentou para o detalhe. Eu levo tudo isso 

em consideração porque somos seres humanos, todo mundo pode avançar, recuar, dar um 

passo na frente, errar, isso é normal. Ninguém aqui é perfeito. Mas eu vou observar essa 

documentação e tudo que ela repassar para os Conselheiros, se para mim for encaminhado, 

com toda cautela e carinho, para que não haja, obviamente, esse tipo de dificuldade entre nós, 
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porque nós não precisamos disso. Nós já temos muito trabalho, muita questão pela frente. E eu 

não faço questão, eu não estou dizendo isso, e acho que nenhum Conselheiro faz questão que 

ninguém, pode ser até, não, cada um tem que fazer o seu trabalho e a gente pode se ajudar 

mutuamente, como sempre fizemos aqui. Eu faço essa ponderação levando em consideração as 

argumentações da doutora Milene, no sentido de “não quero”, mas, veja bem, se você for 

olhar com calma aqui, há uma certa situação que nós temos que conversar, e até prefiro 

conversar, senhor Presidente, em uma reunião administrativa, entre nós, para que a gente não 

passe os limites que cada um tem. A gente ouve, tem a oportunidade de ouvir e ficar tranquilo, 

mas tem que levar em consideração essa questão, para que todos tenham o seu espaço 

respeitado, garantido e com o apoio de todos. Porque não há isso aqui, pelo menos entre os 

Conselheiros nunca vi. Há toda uma situação com cautela, de respeito, de cuidado entre nós. 

Nunca teve entre os Conselheiros essa questão. Pelo menos que eu tenha conhecimento, e vou 

completar, em agosto, 9 anos. Então, acho que a gente tem que ter essa cautela, e eu prefiro 

que a gente converse isso de forma administrativa, para que esclareça tudo. Eu estou aberto, 

obviamente. Se eu entendi errado digo a mesma coisa que à doutora Milene, e também já peço 

a correção de qualquer coisa, como ser humano que eu sou, qualquer Conselheiro pode, 

também, aqui ou ali avançar, entre nós conhecemos isso. Mas eu queria me abster e peço a 

vossa excelência que, em um momento oportuno, a gente faça a conversa entre nós, para que a 

gente possa deixar essa questão bem clara, com o objetivo de fazer o melhor possível e amanhã 

ninguém questionar, nem internamente nem externamente, o nosso trabalho, senhor Presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Como 

eu disse, foram exemplos que foram citados por serem mais recentes, mas se a questão girar 

em torno das informações, até para evitar qualquer polêmica, a gente pode refazer as 

informações com os dados de 2014 antes, e juntar as informações para evitar qualquer tipo de 

polêmica nesse sentido. Não tem problema nenhum. Foram feitos exemplos desses porque eram 

mais recentes, mas não tem problema, a gente pode alterar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O mais recente, mas tem competência 

para isso. Quem tem que analisar estes exercícios, tem já definido no regimento, aprovado pelo 

colegiado por unanimidade. Então, que se apresentem os dados do exercício competente para a 

gente ter uma análise da questão, pode até nos ajudar. Eu apresentar um dado de 2014 vai 
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ajudar quem vai mensurar 2015. É muito importante ter o acompanhamento. O que aconteceu 

em 2013, em qualquer área, segurança, saúde. O que aconteceu em 2013, o que melhorou, o 

que piorou e o que aconteceu em 2015 e 2016 e o que a gente pensa, sugere para 2017. Claro 

que é importante, mas aqui é apenas porque são os mais recentes. Os mais recentes têm uma 

competência. E cabe apenas a uma pessoa fazer. É só isso. Senão, daqui a pouco, Presidente, 

nós vamos ter dificuldade entre nós com relação a essa situação, porque eu posso começar a 

levantar qualquer Conselheiro. “Eu quero levantar a área da segurança pública, da saúde, vou 

começar a apresentar aqui propostas e projetos relacionados à área dos colegas”. É uma 

situação complicada. Nós temos feito solicitações e diligências em várias situações com 

relação ao gabinete da SEDUC. Inclusive, disse a própria Conselheira que quero pegar o 

ônibus e uma canoa para atravessar o rio. Eu falei para ela isso. Ela pode testemunhar se é 

verdade ou não. Olha só o que a gente está pensando. Quer dizer, acorda-se em um município, 

se for perto a gente vai cedo daqui para lá, e se apresenta na porta no ônibus ou do barco, 

para pegar o barco junto com os alunos. Começa uma situação de viver o que está 

acontecendo. Se a canoa ou o barco tem colete salva vida, se demora o tempo que tem que 

demorar para atravessar o rio, as condições da maré. Tem uma série de situações que a gente 

está com tudo caminhando e pronto para realizar. Há uma situação e fica uma divergência. Eu 

fico preocupado, mas eu respeito o plenário, as decisões dos colegas, o regimento, o que a 

gente decidiu, tudo eu respeito. E eu quero, mais uma vez, pedir para nos abster, eu pelo menos 

vou me abster de tratar desse assunto agora, até que a gente sente e esclareça essa situação. 

Eu posso até conversar, e vou conversar, já me disponibilizei com a doutora Milene, mas ela 

disse já que não é sobre esse assunto, mas tudo bem. Qualquer assunto eu converso, não tem 

problema nenhum, para que esclareça, para evitar entre nós contradições e desentendimentos. 

Até é melhor a gente conversar administrativamente, como vossa excelência sempre propôs a 

gente fazer, para quando chegar ao plenário não se apresentar divergências ou situações que 

possam amanhã melindrar, constranger ou qualquer situação entre os colegas aqui. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Conselheiro Nelson, 

eu vi com muito sabor o comentário que vossa excelência fez sobre o telefonema da 

Conselheira Lourdes. Com sabor porque é aquela história: quando a gente sonha sozinho, às 

vezes é só um sonho, mas quando os sonhos começam a ser sonhados por muitos, parece que é 
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uma vontade e que começa um caminho de materialização. Aos 55 anos, eu vivo o seguinte 

momento: cada dia eu me sinto mais ignorante, com menos certezas, Conselheiro Luís Cunha. 

Ontem ainda conversávamos sobre isso. Quando eu era mais novo eu tinha muitas certezas, 

Rosa, eram frutos, talvez, da falta de maturidade. E hoje eu tenho um monte de dúvidas, e sei 

que tenho tanta coisa a aprender. Quando a gente fala do São Francisco, aquilo dói na gente, 

uma certa dor dizer o que foi e como está se formando. Aí eu trago um paralelo com uma coisa 

que eu vi há algum tempo atrás, eu também me trouxe uma angústia enorme, que era sobre o 

mar de Aral. Lá no meio, entre a Europa e a Ásia, o mar que já teve, digamos, um tamanho 

enorme que hoje foi diminuindo por danos ecológicos. Eu fico imaginando, Conselheiro 

Cipriano, se, onde hoje é o Oriente Médio, e eu tive a oportunidade de visitá-lo, e disse: 

“Como é que brigaram tanto por uma área tão miserável?”. Sinceramente, é um deserto. Mas 

será que naquele tempo da terra prometida e o Tigre e Eufrates, não era, na verdade, uma 

Amazônia, em termos de florestas luxuriantes e cheias de vida e que o uso pelo homem não 

consumiu as riquezas? Antropológico, não é? Antropização da região não provocou uma 

ocupação tão densa que levou ao exaurimento ou exaustão de seus recursos naturais? Por isso, 

quando falam da transposição do São Francisco como uma redenção para o nordeste, eu 

sempre fiquei preocupado. Vossa excelência, que é engenheiro, a questão dos vasos 

comunicantes. Se eu fizer uma ligação entre uma bacia mais alta e uma bacia mais baixa, eu 

vou esvaziar a bacia mais alta. E eu tinha sempre dúvida se, tecnicamente, era uma coisa 

sensata fazer a transposição do São Francisco, e sempre foi usado como um instrumento 

redentor para toda uma região. Por outro lado, falam dos aquíferos. Por exemplo, o Aquífero 

Guarani que tem uma capacidade de água doce fantástica. E por que a gente não acessa esse 

aquífero para colocar água doce no sudeste, que padeceu tanto com falta de água doce, ainda 

recentemente, por causa da fata de chuvas? Mas será que o acesso àquele aquífero, se não for 

muito bem dimensionado, qual o impacto ambiental que ele tem com o futuro? Então, essa 

questão ambiental, de sustentabilidade, é nevrálgica para a existência, não para a subsistência. 

E todas as visões, até hoje postas, são pequenas, são pouco estudadas e, por isso, na hora de 

intervir, quando menos intervir, mais responsável talvez isso seja, nesse momento. Porque a 

gente não sabe qual é a repercussão dessa intervenção. A gente tem algumas sinalizações. Tem 

a sinalização da desertificação, por exemplo, de várias regiões aqui na Amazônia. Imagino que 
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toda essa região da área do Conselheiro Luís Cunha, Bragança, Capanema, Augusto Correia, 

já foi muito mais próspera, mais rica, e muito mais produtiva a sua terra do que é hoje, após, 

uma região que foi muito mais ocupada do que a região do mais adentro do Amazonas. Há 2 

ou 3 séculos nós viemos plantando mandioca, fazendo farinha e usando outras culturas, o 

fumo, por exemplo. Seu colega que o senhor citou ontem, o Zé Diogo, que era dono daquela 

tabaqueira. Já foi uma fonte de renda e de riqueza na região, a questão do tabaco. Então, eu 

acho que, como vossa excelência levantou, com muita atenção a citação da Conselheira 

Lourdes, tem que estar preocupado. E olha só que junção: Conselheiro Substituto Julival chega 

e nos dá oportunidade, de forma com que expôs, e eu quero até servir de parâmetro se até um 

dia eu vou participar de um evento e conseguir reconstruí-lo como vossa excelência 

reconstruiu. Eu me senti quase participando do evento. E me trouxe uma curiosidade sobre 

todos aqueles temas que talvez no folder não me tenha dado a vontade de participar e, por isso, 

nem solicitei participar. Mas, da forma com que vossa excelência colocou, eu me senti não só 

participando, mas como me senti engajado na necessidade de uma visão. E a sustentabilidade, 

então, é uma coisa que transpassa a questão de ordem ambiental. Ela tem uma sustentabilidade 

social, econômica, política, uma visão muito mais ampla, alargada, do que a gente costuma 

ver. No início da sessão, olha minha sorte, Conselheiro Nelson, Deus me abençoa muito, eu 

comemorava e fazia uma referência, eu estava a noite em casa, depois de uma reunião que eu 

tive muito interessante, Conselheiro Luís, pensando sobre um monte de coisas que, no convívio 

com vossa excelência, nesses últimos 4, quase 5 anos, eu fui podendo aprender, e quando digo 

aprender, é aprender mesmo, e mudar a minha visão e a minha leitura. E hoje de manhã eu 

cheguei, comemorei e confraternizei com os senhores essa felicidade que eu tive durante a 

noite de estar pensando sobre um monte de coisa que você me falou, desculpe falar assim, 

direto, você, e eu disse: “Poxa, eu quero fazer hoje de manhã”. Começar o dia homenageando 

a noite que eu passei pensando em coisas que o Nelson havia conversando comigo e que, à 

primeira vista, eu não tinha compreendido, mas o tempo foi me mostrando a solidez e a 

maturidade daquilo, como é o caso do TCE-Cidadão. Conselheira Rosa, tem umas coisas que 

eu acho muito interessantes. Do conhecimento, o que fica é a cultura. Tem um negócio na 

contabilidade que é o método das partidas dobradas. A todo débito corresponde um crédito em 

outro plano. Quando a gente fala em direitos, sempre temos que levar junto os deveres. A gente 
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não é um sujeito só de direitos na composição de uma sociedade, no exercício da cidadania. A 

gente é sujeito de direitos, mas também a palavra seria predicado de deveres? Objeto de 

deveres? Ou seja, a gente também tem deveres. Quando a gente vai a um aluno e diz dos 

direitos dele, também mostramos os deveres dele de cobrar e participar da mudança. Então 

essa é uma fórmula de ver que é muito útil, e que quando a nossa Escola de Contas se dirige ao 

aluno e à sala de aula, ela deve exortar a participação, não apenas com a cobrança. Ontem, 

também, nós fazíamos essa figura, não é, Luís? Quando a gente aponta com o dedo, tem um 

apontando para lá e tem 3 apontando para a gente. Qual a participação da gente nisso? 

Exortar, sim, alunos, professores e profissionais. Qual é o meu papel nesse processo e qual o 

papel que eu vou estimular os outros a fazerem? Mas sempre, a partir do exercício do meu 

papel, porque, mais do que as palavras, são os exemplos que realmente nos convencem. E 

então, Conselheiro Julival, queria a partir do comentário do Conselheiro Nelson e da 

Conselheira Lourdes que eu não os comentei naquele momento e que foi feito e deixei para 

fazê-lo no final, para justamente poder ouvir o Conselheiro Julival e a Conselheira Milene, que 

adiados os seus pronunciamentos por causa do pronunciamento do Conselheiro Odilon, eu 

preferia deixar para fazer no final. Muito obrigado, então, Conselheiro Julival, Conselheiro 

Substituto, por nos permitir quase que participar da palestra quando no exortou a tomar 

conhecimento e nos disponibiliza todas as informações possíveis. No que tange ao 

pronunciamento da Conselheira Substituta Milene. Em respeito ao trabalho feito com ela 

durante muito tempo, em que ela me fez tomar conhecimento, várias vezes e, também em 

respeito à palavra do Conselheiro Cipriano, eu queria sugerir o seguinte ao Conselheiro Luís 

Cunha: que o tema específico sobre transporte escolar, nesse momento, fosse suspenso, do jeito 

que o Conselheiro Cipriano sugeriu. Vamos sustar isso aqui e vamos conversar melhor sobre a 

melhor maneira de se colocar, para que não se fique algum tipo de debate que, ao invés de 

construir, destrua esforços, intenções, e vamos buscar um mecanismo mais adequado, mais 

produtivo, para que a gente possa participar de forma construtiva, sempre daquela 

administração pública sustentável que o Conselheiro Julival trouxe, em várias palestras, que é 

interessante como quase todas estão ligadas na sustentabilidade dos cinco temas: ambiental, 

social, econômico, político, jurídico. Conselheiro Luís Cunha, queria então que vossa 

excelência, como Presidente dessa sessão, tivesse neste momento essa reflexão dessa proposta 
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final, sobre, realmente, suspenção do tema específico transporte escolar, para que a gente 

traga em um momento onde as coisas estejam mais claras e as intenções desse tribunal estejam 

mais alcançados dentro da temática. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero, rapidamente, cumprimentar o 

Conselheiro Julival pela apresentação que fez brilhante. Muito importante. Parabéns. O 

Conselheiro André falou muito bem e praticamente nós participamos do evento com ele com a 

explanação que ele fez de forma resumida, mas colocou todos os pontos e trouxe para o 

tribunal, para nossos gabinetes, essa participação. Então, obviamente, que foi uma 

apresentação brilhante e deve, com certeza, merecer os cumprimentos para o bem de todos. E 

eu quero lembrar que estas apresentações no plenário, em virtude de uma representação do 

tribunal, viraram praxe e costume após uma resolução proposta pelo eminente Conselheiro 

Nelson Chaves, que tinha o deslocamento de servidores e de Conselheiros para os eventos. E a 

partir dessa resolução, e a intenção do Conselheiro era exatamente essa, que a pessoa que nos 

representou compartilhe com a gente o que aconteceu. E está aí a comprovação de que a 

resolução é muito bem colocada, bem-feita, e a apresentação do Julival fez, como disse o 

Conselheiro André, nos remeter a palestra como se tivesse participado. Então, Conselheiro 

Julival, meus parabéns, meus cumprimentos. Além de cumprir a resolução, vossa excelência o 

fez muito bem com a sua apresentação no plenário. E eu queria falar um pouquinho, 

rapidamente, da situação da novela, eu assisti ontem esse episódio. Conforme o Conselheiro 

Nelson retratou, eu estava do lado de vossa excelência, nós comentamos essa situação. Perto 

da minha mesa de trabalho, em casa, tem uma televisão, e eu deixo ligada. Às vezes chama 

atenção um momento ou outro, e eu fico assistindo. Inclusive o jogo também, ontem como o 

Conselheiro Nelson assistiu eu assisti. Acho que foi empate, mas foi uma vitória grande para o 

Fluminense, que jogou fora de casa e, em vários momentos, pressionou muito o time adversário 

em uma situação que eu achei que o Fluminense merecia ganhar esta partida. Mas o resultado 

fora de casa todo mundo sabe que é muito importante também. Tanto o empate como a vitória, 

e o Fluminense conseguiu, na minha opinião, o êxito. No que tange à novela, eu também, com 

toda a honestidade e respeito, remeti essa questão do projeto do tribunal criado pelo 

Conselheiro Nelson Chaves. Não liguei para o Nelson, nem para a Lourdes, não tive essa 

sugestão como ela teve. E eu vi o professor explicando sobre democracia, dividiu a palavra 
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mostrando o que era cada um, conversando com os alunos. Uma aula, também, de cidadania. 

Aí o projeto do TCE-Cidadão, dar consciência às pessoas para que elas possam despertar para 

os seus direitos e os seus deveres. Não é uma aula de partido A, B, ou C. Ao contrário, eles 

estavam falando exatamente para as crianças da construção de um cidadão melhor para 

amanhã, de um cidadão que possa saber utilizar as ferramentas que a Constituição dá para 

ele. E se não tiver esse acompanhamento pelo Projeto Cidadão do tribunal, TCE-Cidadão, e a 

novela ontem deu um exemplo transformando em nacional essa ideia do TCE-Cidadão, vamos 

dizer assim, de que também deve-se discutir essa questão, principalmente na sala de aula. 

Obviamente que a gente hoje vê uma crise no Brasil muito grande, e a população, na minha 

modesta avaliação, está cobrando muito mais hoje em dia. Isso nada mais é do que o controle 

social e que o cidadão está mais atento às questões, sabendo cobrar mais e o que deve ser feito. 

Então, também quero cumprimentar o Conselheiro Nelson por esta iniciativa lá atrás, e vejo 

como ele é, sempre eu digo, visionário, enxerga as coisas na frente. Na verdade, isso deveria 

ser espalhado para todo o Brasil e, então eu já faço uma sugestão, quem sabe um de nós, em 

uma reunião com a ATRICON, fazer uma proposição para que essa ideia do tribunal, mostrar 

quantas escolas foram visitadas, quantas palestras foram feitas, o treinamento que foi feito 

aqui, internamente, para que todos falem uma mesma linguagem. Acredito que os outros 

tribunais possam adotar e abraçar essa ideia do Nelson que virou do Tribunal de Contas e, 

quem sabe, possa se espalhar pelo Brasil, uma vez que a novela já fez isso, mostrando que é 

assim que funciona. E, com certeza absoluta, o Nelson não tinha como adivinhar que há tantos 

meses ou um ano depois a novela iria retratar um assunto semelhante ao que ele idealizou, ou 

seja, transformar nossas crianças amanhã em um cidadão muito melhor. A proposição, 

Presidente, para encerrar, do Conselheiro André, acho perfeitamente importante, quero até 

convidar, sugerir com todo o respeito e a humildade, respeito à doutora Milene, porque acho 

que isso é importante, nós fazermos um trabalho em conjunto. Na parte que compete a ela 2013 

e 2014, dar continuidade com o trabalho de 2015 e 2016, levar para frente isto. E o próximo 

relator pegar o trabalho dela, o meu é dar continuidade, porque não adianta eu fazer um 

trabalho e amanhã ficar esquecido, perde a sociedade, perde o tribunal. Então, eu acho que a 

gente poderia fazer em conjunto, assim: dar continuidade à competência dos dados 

apresentados em formações até esse período. E daí para frente a gente dar continuidade para 
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esse trabalho, não vejo problema nenhum. Não só na minha área, na área da educação, da 

saúde, em todas as áreas, nós temos essa possibilidade de trocar informações, e passar para o 

seguinte o exercício anterior, o que aconteceu, o que melhorou, o que piorou e o que a gente 

tem que fazer. Eu acho isso fundamental senão não há um acompanhamento. Como a gente 

briga tanto, nós temos que ver os dados para ver o que melhorou, o que piorou e o tribunal 

pode fazer isso através desse comportamento entrosado com os colegas, dando continuidade ao 

trabalho um do outro, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência como é o nosso 

objetivo. Então, não tenho problema nenhum com relação a isso, acho que a gente pode 

conversar, fazer uma reunião e tratar deste assunto. O assunto transporte escolar é 

fundamental para a educação. Quanto prejuízo nós temos com relação à educação por causa 

do transporte escolar? Qual prejuízo nós temos por causa da merenda escolar? Ou seja, são 

várias situações que, somando-as, produzem um resultado. E se o transporte e a merenda não 

funcionam? E se o professor não está satisfeito? Ou seja, toda uma situação vai produzir, no 

final, um resultado muito ruim, negativo. É importante a gente agilizar essa questão, também 

do transporte escolar. Para isso, eu estou à disposição, convido a doutora Milene, com toda 

humildade e respeito, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Ela tem uma 

equipe extremamente competente, com humildade reconheço a minha também como 

competente, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Obrigado, Presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, 

procurarei ser breve, dado ao adiantado, mas eu sinto que não devo me furtar alguns 

comentários. Começando pelo telefonema muito bem lembrado por todos, pelo Conselheiro 

André, Conselheiro Nelson, essa questão toda do rio São Francisco. Eu estava comentando 

com o Conselheiro André até que ponto a arte inspira a vida ou a vida inspira a arte. Há 

sempre essa dúvida em relação ao ser humano, justamente pela capacidade de abstração que 

ele tem. E eu fiquei pensando: “Ainda bem que não há botos no São Francisco”. E indo ao 

encontro deste telefonema, eu também assisti a parte da cena e é muito importante que as 

lições de cidadania sejam replicadas. Presidente, não há problema nenhum em ser noveleiro, 

isso não é demérito de ninguém. Até porque aqueles que dizem: “Não, eu assisto séries feitas 

pelo cinema norte americano”. Qual é a diferença entre a série feita pelos grandes produtores 

de comunicação do Estados Unidos, HBO da vida, etc, de uma novela feita no Brasil? Não há 
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diferença alguma. Todos esses dilemas retratam dramas, situações do cotidiano da vida das 

pessoas, realidades de determinado território, local, relação humana. E é isso mesmo, 

Conselheiro Nelson. Eu tive o prazer na última sessão e eu deixei muito claro isso, que o TCE-

Cidadão é um exemplo de como o Tribunal de Contas pode contribuir com a sociedade, e ele já 

vem fazendo isso, e isso honra a nós todos, essa participação grata que a Escola de Contas na 

pessoa da Conselheira Rosa e da Conselheira Milene vem fazendo, e todos aqueles que 

contribuem, os servidores, naturalmente, para esse desiderato. O caminho é esse mesmo. O 

Tribunal de Contas não pode se furtar a ficar encastelado. Ele tem que ser um contribuinte da 

transformação da sociedade. E aqui faço gancho nesse assunto, com o próximo. O TCE-

Cidadão também vai ao encontro de que esse tribunal deve fazer um esforço, e aqui aproveito 

as palavras do doutor Julival quando apresentou o encontro lá em Porto Velho. Os tribunais 

estão discutindo avaliações de políticas públicas. Tive o prazer de realizar um trabalho nesse 

sentido, com foco em governança, e várias daquelas palestras, inclusive o Ferrer, que você 

mencionou que orientou o meu amigo Thiago Freitas, nobre colega do controle interno de 

Santa Catarina, aquilo tudo pode ser resumido naquilo que eu mencionei de governança, 

doutor Julival. Então, onde eu quero chegar? O Tribunal de Contas tem um papel muito 

importante como contribuinte, fazendo contribuições na indução de políticas públicas 

adequadas, e de todas as matizes, de todos os gêneros, tanto no meio ambiente, quanto na 

segurança pública, quanto na saúde e quanto na educação. E já pulo, aqui, naturalmente, o 

Presidente vai conduzir da melhor forma possível, dada às manifestações do Conselheiro 

Cipriano e Conselheiro André. O comentário que eu iria fazer é que o estudo feito pela 

Conselheira Substituta Milene, penso que vai ao encontro ao desejo do tribunal. E nós todos, 

conselheiros, inclusive com os nossos servidores, penso que não é nada diferente disso, nós 

todos convergimos para a mesma coisa. É um Estado melhor, um Estado de excelência, como 

os conselheiros lembraram, e vejo que o estudo dela, naturalmente, vossa excelência conduzirá 

da melhor forma possível, Conselheiro Presidente, é o ponta pé. Levando todas as questões 

mencionadas pelo Conselheiro Cipriano, como se fará isso? O Conselheiro Cipriano quando 

menciona de verificar o transporte escolar, ele nada mais é do que um insight de uma futura 

auditoria operacional. E nessa auditoria, o estudo da doutora Milene pode ser também trazido 

como um contributo. Penso que o tribunal tem que ser prospectivo. A Conselheira Milene não 
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mencionou no estudo, mas em Santa Catarina também tem um programa estadual de transporte 

escolar. De todo modo, é claro que cada estado, cada ente federativo, deve fazer a sua 

avaliação. A dialética com a administração pública é extremamente salutar, e o tribunal, a 

exemplo do que o TCU vem fazendo, pode formar painéis e discutir as melhores políticas 

públicas com o Estado. E, de todo modo, naturalmente, é uma opção política do Governador 

utilizar um programa desse ou não. Cabe ao tribunal discutir seus aspectos positivos e 

negativos. De qual forma, nós tribunal e vossa excelência conduzindo os trabalhos, 

naturalmente verificando a relatoria de todos eles, fará isso com maestria, não tenho dúvida 

disso. E quero parabenizar o Julival pela exposição que fez e parabenizar a Milene inclusive 

pela participação dela no Senado Federal, representando nossa instituição, de todo modo, 

contribuindo para que o TCE do Pará pensa a respeito de corrupção. Eu assisti uma pequena 

parte da apresentação da doutora Milene, daquele fórum, devido até a questões de informática. 

O nosso firewall, Presidente, eu parabenizo a secretaria de informática que ele tem funcionado 

muito bem no tribunal, dado aos últimos ataques cibernéticos que nosso site vem sofrendo, mas 

o nosso competente setor de informática tem dado contribuições à altura disso. Eu penso que 

hoje é um momento de felicidade para a nossa instituição, porque, querendo ou não, pequenas 

divergências, pequenos sinais de não haver, em determinado momento, uma sinergia ou não, 

isso são pequenos detalhes que não derrogam, em nenhum momento, a nossa vontade única de 

convergência para um bem maior do estado. São essas colocações, Presidente. Obrigado. - 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acho que a 

solução encontrada harmoniza, mas eu queria agradecer o Conselheiro Julival, parabenizá-lo 

e falar, Conselheiro Cipriano, que conversei muito a respeito da resolução que ele lembra. 

Como foi citado, como a gente dizia lá na nossa casa legislativa: “Presidente, eu fui citado”, 

mas fui citado generosamente por ele. Queria agradecer, excelência, o muito que vossa 

excelência colabora conosco. E quando se fez a resolução, doutor Felipe, esta resolução que 

abrilhanta aqui o Conselheiro Julival. É porque às vezes quando se apresenta ou tenta-se 

inovar alguma coisa, o conservadorismo era como se nós quiséssemos bisbilhotar o que fosse 

feito. A simples condição de um integrante do nosso colegiado, que ao contrário de se rebaixar 

dando satisfações do que foi lá fazer, isso engrandece, nos enobrece, nos estimula como muito 

bem disso o Conselheiro André na perspicácia que ele tem, Conselheiro Odilon. Quer dizer, 
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mostrar para nós e de repente nós compartilharmos, vou dizer assim, de alguma coisa que ele 

buscou e nos trouxe de presente. Eu vivia, de um certo modo, entristecido com aquelas 

situações. Essa resolução foi pensada para tentar balizar, acorrentar, é uma desconfiança de 

quem? Não, absolutamente. Era que nós pudéssemos usufruir de tudo aquilo que é buscado lá 

fora nos encontros com os nossos congêneres e que ele deu uma demonstração brilhante e 

tranquila de como deve ser feito. Eu acho que todos aqui, Cipriano, Lourdes, eu, que estavam 

nesse plenário há tanto tempo, Vossa Excelência ainda não estava, Conselheiro, mas estava 

chegando, nos alegramos como foi feito isso. Ele resgata a verdadeira intenção dando para nós 

oportunidade de nos sentirmos presentes no evento que ele participou. Conselheiro Julival, 

parabéns e obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Gostaria também de agradecer ao doutor Julival por nos apresentar 

o assunto tratado e diminuir um pouquinho a nossa culpa por não ter participado de um evento 

de tamanha importância. Com relação ao outro tópico aqui tratado, do transporte escolar, 

agradeço a referência, primeiramente a escola apresentada por todos acerca do TCE-Cidadão, 

ideia do doutor Nelson, a gente apenas está prosseguindo com o trabalho criado. De maneira 

nenhuma. Com relação ao assunto da educação aqui tratado, que é de grande importância e 

foi trazido pela doutora Milene aqui, compartilho da ideia de que esse assunto deva sim ser 

tratado em reuniões, Doutor Cipriano está correto ao sugerir essa reunião, mas o assunto é 

relevante e interessa a todos nós. O tribunal só tem a crescer com a discussão do tema. 

Parabenizo a doutora Milene e o gabinete dela por ter trazido esse assunto aqui, mas já 

comungo da ideia de que a gente deveria conversar a respeito disso, reservadamente, para que 

depois venha à tona a melhor solução para a questão apresentada. É isso, Presidente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Inicialmente, Presidente, eu queria parabenizar nosso Conselheiro Julival, 

que fez uma exposição aqui que nos sentimos presentes no evento em que ele participou. 

Gostaria de dizer que quando eu não puder ir à um evento, se o tribunal puder enviar vossa 

excelência será uma economia e será muito mais prático, porque nos sentiremos lá. Também 

não posso deixar de registrar, de parabenizar e de louvar a participação ontem da Conselheira 

Milene lá no Senado Federal, falando de ética. Um dos lugares mais difíceis e mais necessários 

para se falar de ética. A senhora representou brilhantemente o Tribunal de Contas, o controle 
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externo do Estado do Pará, e de alguma maneira nos leva a reboque também. Então, meus 

parabéns. E registrar que toda essa discussão que surgiu no plenário hoje só mostra o ativismo 

no Tribunal de Contas, a inquietação do Tribunal de Contas do Pará em ter um papel proativo, 

efetivo e de destaque no controle e na contribuição para a administração do Estado. Parabéns 

a todos, e contem com o Ministério Público. Presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então, Presidente, ontem, como eu 

tinha dito na sessão da terça-feira, a gente esteve presente no Senado para falar sobre ética e 

boas práticas de corrupção contra à administração pública. E um dos pontos levantados lá 

dizia, realmente, a questão da necessidade de uma mudança de paradigma e de atitude das 

instituições diante dos problemas que assolam nosso Estado, de um modo geral, e atitude de 

pró-atividade em relação ao que as instituições têm que ter na busca de solução para esses 

problemas. Então, mais uma vez, só para encerrar essa discussão, mas é porque é algo que 

está me trazendo um profundo incômodo e, de certa forma, até uma frustração, também, 

porque em momento algum quando a gente fez esse estudo, e meu gabinete está empenhado 

nele há algum tempo, nós fizemos por achar que correlatamos também às contas da SEDUC, a 

gente poderia contribuir, de alguma maneira, nesse processo, nesse estudo. Inclusive, até 

quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Raimundo, porque foi ele que empenhou 

esforços nesse estudo, que está comigo lá no gabinete, e a gênese de tudo isso, passei as 

diretrizes para ele, mas foi ele quem correu atrás de todas as informações, de todos os 

levantamentos que foram feitos. Então, só para deixar claro, porque realmente me causa uma 

certa frustração em relação a isso, em momento algum o objetivo foi invadir a competência de 

ninguém, até porque considero, sinceramente, que esse estudo não tem nada a ver com 

relatoria de processos. E dizer que o objetivo, desde sempre, pegando um gancho da fala da 

Conselheira Rosa, foi realmente abrir um debate. Tanto é que essa é a proposta de 

encaminhamento, que o debate seja aberto, que todos os gabinetes contribuam. Inclusive acho 

relevante que o próprio Conselheiro Cipriano depois traga aqui as considerações. A questão 

não é essa, a questão era realmente levantar uma discussão, colocar um ponto de partida, e me 

lamenta muito que a questão tenha tomado um outro caminho e que, infelizmente, tenha sido 

desvirtuado um pouco de qual foi o objetivo. Mas, enfim, a proposta é essa, a questão está 

posta e acredito que a partir daqui a gente vai conseguir sentar e buscar o melhor 
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delineamento e a melhor questão. Mas eu achei necessário fazer essa manifestação porque 

realmente me incomodou um pouco e me causou uma certa frustração em relação a tudo que 

foi colocado. É isso, obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Para encerrar esse assunto, eu também me senti incomodado. Eu 

percebi essa situação, mesmo que às vezes, a Conselheira Milene foi falar sobre ética no 

Senado, e essa conduta tem que também ser levada em consideração. Eu não posso falar sobre 

uma coisa se faço diferente. Eu penso que eu vou invadir a área do colega. Sei lá, eu não quero 

entrar em detalhe, por isso que eu não quero falar mais sobre isso. Eu peço a vossa excelência 

sinceramente, porque fica uma situação. O que acontece é o seguinte: nós não temos os dados 

aqui de 2014 e 2013, não foi apresentado dados aqui nesse momento. Eu não vou ficar 

discutindo isso, senhor Presidente, porque não adianta querer agora justificar “eu não 

pensei”, mas acontece que foi criada uma situação e eu pedi ao colegiado, que graças a Deus 

me atendeu, não vamos entrar aqui em detalhe nesse assunto, porque nós temos uma outra 

questão, que pode ser simples ou pode ser tornar um assunto grave entre nós, e não queremos 

isso. Nós estamos discutindo a matéria e o assunto é importantíssimo. Mas temos que ter 

alguns cuidados com relação a determinadas situações. Então, eu queria só deixar também, 

para encerrar, que eu estou à disposição, quero dar continuidade ao trabalho que vier a ser 

feito. No que compete a mim, exclusivamente a mim, não vou levantar questionamento sobre 

dados de 2014 e 2013, não vou fazer levantamento sobre isso, apenas por uma questão de 

trazer o assunto para o plenário. Eu não vou fazer isto. Eu não vou pegar um dado de 2014, 

2013, apenas para colocar o assunto em debate aqui no plenário. Eu não vou fazer isso porque 

eu considero, respeito, tenho ética, inclusive, em relação a isso. Então, quero deixar claro que 

eu não quero aprofundar o debate. Não adianta se tocar nesse assunto. Eu acho, em minha 

humilde opinião, que é melhor a gente conversar entre nós e decidirmos o encaminhamento 

melhor. A intenção minha, como dela, como de qualquer Conselheiro, é fazer o melhor, como 

disse o eminente representante do Ministério Público. Eu tenho certeza disso. Basta 

considerarmos cada um. Todos têm a sua importância, sua relevância, seu papel, sua 

competência. Então, vou eu levar dados de 2013, 2014, para apresentar um assunto? Acho que 

não me cabe isto. Talvez pegar os dados que são interessantes para o Estado, para a 

sociedade, dar continuidade nesse estudo, sim, isso sim. Então, Presidente, eu não quero mais, 
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por favor. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Perfeito. Vamos fazer assim, senhores. Tudo que aconteceu aqui eu acho 

perfeitamente normal em um colegiado. Doutora Milene, eu lhe admiro muito e lhe respeito 

muito, tenha certeza disso. E a senhora tem me ajudado muitíssimo na nossa administração e 

em várias áreas: na SEAD já foi com a secretária seguindo a nossa orientação, no IGEPREV, 

várias reuniões, assuntos importantes, que não são exclusivamente dela. Eu tenho pedido a 

colaboração e ela é proativa. Eu disse no dia do aniversário dela aqui, que ela tem uma força, 

uma disposição muito grande. A gente olha para o corpo dela, aparentemente frágil e delicado, 

mas essa mulher tem uma força impressionante. E eu não mudei minha maneira de ver. Eu 

entendi a preocupação do Conselheiro Cipriano. A questão de entendimento, compreensão de 

vossa excelência, a gente vai respeitar isso. Muito embora eu tenha entendido diferente o que a 

doutora Milene propôs. Não vamos polemizar, vamos conversar, porque é assim que a gente 

vai aperfeiçoando, ajustando. Por exemplo, eu estou tratando de dois assuntos da área da 

saúde do Conselheiro Nelson: 1 - auditoria operacional de gestão de saúde, e não é ele o 

relator, sou eu. Fui lá no hospital de Marabá, também, porque eu queria conhecer. Eu acho 

assim: Conselheiro, como eu acho que vossa excelência tem o direito de qualquer área, 

qualquer um de nós. Eu também entendi, sobre a questão de processo, que não houve uma 

invasão. De qualquer maneira, talvez a abordagem, a forma como foi colocada, vossa 

excelência entendeu assim, e eu vou respeitar muito. Vossa Excelência é um Conselheiro. O 

sentimento, a interpretação de vossa excelência, tudo para mim tem valor. Então, nós vamos 

fazer da seguinte maneira: vou combinar com os Conselheiros uma reunião administrativa 

para a gente tratar desse e de outros problemas. Eu posso dizer que foram trazidos a mim e eu 

preciso encaminhar uma solução. Eu acho que nós que fomos parlamentares, Conselheiro 

Nelson Chaves, Lourdes, Cipriano, André, a beleza do parlamento é, justamente, a discussão, o 

debate, o contraditório. Triste da democracia sem o contraditório. Nem existiria. O 

contraditório é algo extraordinário. Ninguém é dono da razão. Então tudo o que foi colocado 

aqui, eu vou dar valor. Vou dar valor ao que colocou a doutora Milene, Conselheiro Cipriano, 

a forma como ele se sentiu, como ele pensa, tudo é importante. É, justamente, o exercício do 

contraditório. E depois, o entendimento que nós temos que ter é que aqui é uma instituição, 

patrimônio da sociedade, que todos nós exercemos uma função. A minha lógica é de que a 
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gente tem que ter uma gestão colegiada porque todos os atores são importantes. Eu às vezes 

reclamo de mim mesmo quando eu não tenho tempo de ir em uma controladoria, na cantina 

onde faz o cafezinho nosso, porque eu queria acompanhar, como Presidente gestor, cada coisa 

dessa casa, como funciona cada setor, ver o problema, ouvir mais o servidor, os Conselheiros, 

para pode encaminhar a solução. E quando eu olho já está dando 4 horas da tarde. Não dá 

mais para acompanhar. O meu desejo era estar bem perto acompanhando tudo. Então, para 

mim, Conselheiro Cipriano, o que aconteceu hoje foi extremamente normal. Eu não quero que 

a senhora se sinta melindrada e da mesma forma Conselheiro Cipriano. Foi um debate, um 

ponto de vista contrário dele que a gente tem que respeitar. E eu acho que qualquer colegiado, 

de qualquer nível, inclusive os mais respeitados e avançados, tem esse tipo de debate, de 

confronto de ideias, de interpretações. Eu vejo isso tudo normal. Eu falo isso porque eu quero 

que a gente saia dessa reunião hoje com a tranquilidade de que não fizemos nada errado aqui. 

Nem um lado e nem outro. É assim que eu penso, Conselheiro André. E tudo eu vejo de forma 

normal, mas eu vou valorizar cada coisa dita aqui. O meu papel como Presidente, nesse 

momento, é resolver qualquer conflito, dar o encaminhamento, construir a paz. A paz a gente 

não tem como comprar em uma esquina ou em um boteco. A paz é uma construção. Você tem 

que viver isso no dia a dia e respeitar as pessoas. É isso que eu quero como Presidente: ouvir e 

respeitar cada um, até um ponto de vista que eu possa divergir. Eu acho que um Presidente de 

uma instituição não é dono da sua vontade e nem dono da instituição. Ele representa a 

instituição, o colegiado, ele tem que saber ter esta percepção de até onde ele pode ir e até onde 

ele pode intervir. Eu até aproveito esse momento, já que a gente tratou aqui, servidores 

ouvindo, jurisdicionados, se em algum momento a gente também extrapolou, se equivocou, eu 

até peço desculpas. De repetente no dia a dia, nessa vida enfadonha, agitada, a gente vai 

levando, achando que está tudo certo e, de repente, não está. Não é fácil. Eu reconheço e 

respeito o trabalho dos senhores porque é um trabalho grande e pesado. Os nossos gabinetes 

abarrotados de processos e exige esforço e concentração. Então, tudo que aconteceu aqui, 

reafirmo, vejo de forma normal, momento de divergência pública, e que tem que ser 

aproveitado isso para que a gente possa melhorar a cada momento. Por isso eu quero muito 

agradecer. Parabenizar a doutora pelo que fez ontem no Senado. Nos representou à altura, 

uma mesa de debate de nível elevado, em que todo país pode assistir as ideias e o ponto de 
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vista de cada debatedor. Parabéns, a senhora nos representou à altura. Assim como me dirijo 

ao Conselheiro Julival, que fez questão de prestar contas. Na verdade, é uma resolução 

proposta que Conselheiro Nelson Chaves para nós e para os servidores. Todos que viajarem 

recebendo diária tem que prestar conta da sua viagem. Foi para onde? O que foi fazer? Eu 

acho que, com isso, a gente está dando um exemplo para a sociedade de transparência e de 

respeito ao dinheiro público. Se recebeu parte do dinheiro público na forma de diária, é para 

cumprir uma missão institucional. Ele fez muito bem. No estado difícil de ir, que é Rondônia, 

uma viagem pesada, enfadonha, ele foi e fez com brilhantismo. Eu quero dizer a vossa 

excelência que o Presidente Edilson, do TCE de Rondônia, agradeceu a participação de vossa 

excelência. Então, muito obrigado a todos pela reunião que tivemos, e eu vou passar para os 

Conselheiros uma orientação sobre a reunião administrativa porque eu preciso combinar 

horário e ouvir cada um. Muito obrigado a presença de 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 trinta minutos (12h30min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

Belém, 02 de junho de 2016. 
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