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ATA Nº 5.456 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

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

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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. Em 

seguida, Sua Excelência justificou a ausência da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia quatorze (14) de março de 2017, na forma 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido na forma 

regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

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

na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 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 
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anunciado o Processo nº 2013/51538-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 do registro, bem como cominação 

de multa ao responsável pelas contratações em razão do atraso da publicação no DOE/PA de 

seis dos contratos sob análise e determinação a SUSIPE (pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, contrariando 

um pouco a regra, antes da manifestação do doutor André Luiz, coronel da Polícia Militar, 

Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, aproveitando a presença dele, se 

ele pudesse, após fazer sua defesa, para a gente não perder o momento, que ele pudesse 

acrescentar outras informações preciosas para todos nós. A gente tem julgado, aqui, coronel, 

alguns convênios em que prefeituras e paróquias fornecem alimentação para presos, e a gente 

tem encontrado alguns problemas, principalmente com as paróquias, porque não consegue 

fazer uma boa prestação de contas. Eu queria saber como está isso hoje no sistema penal. Se o 

senhor pudesse dar essa contribuição, porque a gente também quer contribuir para melhorar. 

Se o senhor pudesse, pelo menos, se não for com precisão, mas aproximado, o número exato de 

presos que temos, hoje, no Estado do Pará e quantas vagas, concretamente, temos no Estado 

do Pará. Isso é muito importante. E lhe dizer que eu conheço bem o sistema, e falo, aqui, para 

meus colegas. Talvez, enquanto deputado, foi a área que melhor eu acompanhei durante 20 

anos: o sistema penitenciário. Fui lá, visitei os presídios, tanto de Americano como alguns do 

interior, e eu sei que o estado do Pará se diferencia porque se organizou melhor nessa área e 

tomou providências, eu posso dizer, melhores, mas eu quero, aqui, fazer um registro, 

conselheiro André, por uma questão de justiça. O nosso atual superintendente fez um trabalho 

técnico, de inteligência, foi cuidadoso, diligente, e a SUSIPE mudou muito de cara a partir 

dele. Ele levou em conta tudo que os outros fizeram, isso que eu achei bom no trabalho dele, 

mas ele aprimorou, e, recentemente, sobre o tema que a gente está discutindo aqui, ele fez, não 

sei se é o primeiro ou o segundo, um processo seletivo para contratar temporário para o 

sistema penitenciário. Mas, antes do processo seletivo, ele também tomou a providência de ter 

o cuidado ao contratar um indicado, quer seja de um deputado, quer seja da comunidade, do 
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próprio governador, para ser servidor do sistema penitenciário. Então, nesse ponto, o senhor 

está de parabéns. Se o senhor puder, após a sua defesa, dar essa contribuição para nós, que eu 

considero importante. Ainda teria algo mais, conforme disse, aqui, o doutor Guilherme Sperry, 

pelo Ministério Público de Contas. Eu sei que a decisão não é somente sua, é uma decisão de 

governo, passa pela SEAD, mas, concretamente, o que existe sobre o concurso público para 

servidores da SUSIPE? Muito obrigado. A seguir, a Presidência proclamou que o 

Superintendente da SUSIPE, Coronel André Luiz Cunha, 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: Senhora presidente, conselheira Maria de Lourdes, eu quero cumprimentá-

la, na sua pessoa, a todos os conselheiros dessa Egrégia Corte, doutor Guilherme, aqui 

representando o Ministério Público de Contas, conselheiro Luís Cunha, muito obrigado pelas 

suas perguntas, eu tentarei atendê-lo na medida do possível, que os números me permitirem e a 

memória também. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, conselheiro André Dias, 

conselheiro Odilon, conselheira Rosa, relatora. Essa é uma oportunidade ímpar, que eu 

considero, em trazer informações sobre o processo, em si, relativas à minha defesa, mas, 

também, informações de caráter geral, que eu entendo que são importantíssimas para essa 

Corte de Contas. E me permita fazer uma digressão temporal muito breve, para robustecer a 

minha sustentação oral. Em final de 2011, eu retornei para o Estado do Pará, passei cinco 

anos trabalhando para o Ministério da Justiça, no Departamento Penitenciário Nacional, e 

recebi o convite do senhor governador para assumir o sistema penitenciário. Na primeira 

conversa que tive com ele, na sua casa, uma das coisas que eu coloquei foi: “Governador, o 

sistema penitenciário do Pará é o único do Brasil que trabalha, há décadas, nessa lógica de 

servidor temporário na área operacional, o agente prisional”. Essa realidade precisa mudar, o 

Pará precisa dar este salto de qualidade. Muitos Estados do Brasil ainda têm servidores 

temporários no sistema prisional como Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás. Mas 

todos que ainda têm, já iniciaram, a tempo pretérito, a substituição por servidores 

concursados. Hoje, os temporários são em menor escala e todos estão em um processo 

gradativo de substituição. Todavia, para mudar essa realidade, era necessário, primeiro, 

mexer na lei da SUSIPE. A lei, até então, que organizava o sistema prisional do estado do 

Pará, era a 6.688, aprovada em 2004. Essa lei trazia como requisito para ingresso no cargo de 
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agente prisional, e em qualquer cargo do sistema prisional paraense, apenas e tão somente a 

escolaridade. E o cargo de agente prisional fora daqui, do universo do Pará, aqui, nós estamos 

acostumados a ver esse profissional como sendo temporário, que não porta armas, e que, 

quando leva um preso para qualquer atividade, seja para uma apresentação no poder 

judiciário ou para uma consulta médica, sempre se vale do apoio de uma outra instituição, que 

é a polícia militar. Essa é a realidade que o Pará é acostumado a visualizar. Nas ruas, se vê o 

preso, o agente penitenciário com a sua jaqueta, e um policial militar armado. Fora do Estado 

do Pará essa realidade não existe mais, ou, se existe, em pouquíssimos lugares, posto que, 

quem faz o serviço de escolta, de transporte de presos, de guarda externa, de intervenção tática 

de primeiro escalão, são os próprios agentes prisionais. Me permita, aqui, abrir um parêntese: 

recentemente, todos acompanhamos a crise pela qual o Estado do Espírito Santo passou com a 

greve dos policiais militares. Ninguém ouviu falar de problemas no sistema prisional capixaba. 

Não saiu na mídia. Por quê? Porque o sistema prisional do Espírito Santo não tem 

dependência umbilical com a polícia militar, porque lá os agentes prisionais, que são 

concursados, podem fazer o ciclo completo de segurança. Eles são os responsáveis pela guarda 

externa, transporte de presos, intervenção tática, escolta externa, tudo. Então, a polícia militar, 

lá, não atua internamente no sistema prisional de caráter rotineiro. Ela pode vir a atuar, se 

houver um evento de grande magnitude que o corpo de servidores não consiga dar conta. Isso 

tudo foi colocado para o governador, e a necessidade de mexer na lei. Por quê? Porque o 

agente prisional é um cargo que tem porte de arma. Ele vai precisar usar arma. Eu não posso 

ter um servidor concursado que eu não tenha capacidade de aplicar nele, enquanto candidato, 

uma avaliação psicológica, um teste físico, uma investigação social, um curso de formação 

eliminatório e classificatório. A lei 6.788 nada falava a esse respeito, de tal sorte que, se 

fizéssemos um concurso sob a égide daquela lei, não poderíamos aplicar, nesse certame, 

nenhum tipo de teste dessa natureza. Se reprovássemos qualquer candidato, iria com o 

acadêmico de direito, não precisava nem contratar um advogado, pediria um mandado de 

segurança, voltaria para o certame e ficaria nele até o final. Então, nós corremos o risco de 

nomear servidores concursados psicopatas, pessoas que não poderiam, jamais, exercer esse 

tipo de serviço, porque a lei não trazia a previsão de avaliação psicológica, médica, física, etc. 

Então, era fundamental mexer no mandamento jurídico, inicialmente, para, depois, 
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trabalharmos o concurso. Então, nós iniciamos um processo, em 2012, de reescrever o sistema 

penitenciário com um novo ordenamento jurídico. Esse processo foi longo, demorou quatro 

anos, teve que passar por SEPLAN, por SEFA, por SEAD, entrar na Assembleia Legislativa e 

lá passar por todas as comissões, por um processo de discussão longo, porque o que se estava 

propondo para o Estado do Pará era algo que o Pará não conhecia, e ainda não conhece. É 

uma nova realidade para o sistema prisional, de um novo profissional de segurança pública, 

que, daqui para frente, vai passar a ocupar o seu espaço dentro desse contexto. Nós vamos ter, 

agora, um profissional uniformizado, portanto arma, fuzil, carabina, e que não vai ser um 

policial militar, vai ser um agente prisional. Isso causa, até, impacto dentro do próprio sistema 

de segurança. Eu me recordo quando a guarda municipal de Belém começou a trabalhar na 

cidade e gerou uma ciumeira com a PM, porque era um novo profissional armado nas ruas. 

Isso até já foi colocado dentro do Conselho Estadual de Segurança Pública, a título preventivo. 

Em novembro de 2015, em sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovada 

em Redenção. A assembleia fez uma sessão itinerante, conselheiro André Dias, lá em 

Redenção, e eu fiz questão de estar lá, porque entendia que era a minha obrigação, até para 

defender o projeto, a necessidade, a ideia nova. Em Redenção, Conselheiro Nelson, foi 

aprovado, por unanimidade de votos, a lei 8.322, de 2015, no dia 16 de dezembro de 2015, e 

transformou-se no novo mandamento jurídico para o sistema prisional. A partir daí, foi 

possível, então, iniciar os trabalhos junto à SEAD, que é quem tem a obrigação legal de 

realizar todos os concursos públicos do Estado, seja da administração direta ou indireta. E 

aqui eu já trago a primeira importante notícia, que eu sei que, dentro do rito litúrgico da 

sustentação oral, em tese, não se deveria pedir juntada de documentos, mas é um documento 

importante: a ata de abertura da concorrência pública, número 03, de 2016, processo 

administrativo 2011/383.576. Seis de março, agora, foi a abertura da licitação para a 

realização do concurso público, modalidade técnica e preço, que eu fiz questão de estar 

presente na SEAD, no auditório. Compareceram quatro instituições: a AOCP – Assessoria em 

Organização de concursos Públicos Limitada –, a CONSULPLAN – Consultoria em 

Planejamento e Administração Pública Limitada –, FUNRIO – Fundação de Apoio e Pesquisa, 

Ensino e Assistência e o IBAD – Instituto Brasileiro de apoio e Desenvolvimento Executivo. As 

quatro instituições são de fora do Estado, nenhuma é do Pará, que se apresentaram na fase de 
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habilitação. Hoje, enquanto estamos aqui, a comissão do concurso está na SEAD reunida. Em 

breve, estará elaborando mais uma ata da conclusão da fase de habilitação para ser publicada 

no Diário Oficial. Provavelmente amanhã já deva sair o resultado da habilitação. Adianto-vos 

que as quatro instituições foram consideradas habilitadas. Em seguida, será aberto o prazo do 

recurso para habilitação. Após isso, proposta de preço, previsão de conclusão da etapa 

seletiva do certame licitatório. É até a última semana de março. Concluída a etapa de seleção 

da instituição, se não houver nenhum tipo de discussão jurídica em relação ao certame, segue-

se a contratação. Vamos, então, para um período de discussão com a instituição vencedora 

sobre as características do concurso. É um concurso muito específico, que, por exemplo, para 

o cargo de agente prisional, não prevê a possibilidade de pessoas com deficiência, pela 

natureza e especificidade do cargo. É um concurso que vai envolver 500 vagas para agente 

prisional, fora as vagas para os outros cargos técnicos e administrativos. Então, vai envolver 

teste físico, avaliação psicológica, investigação social, avaliação médica, além da prova 

objetiva, redação, o curso de formação, em seguida, que será eliminatório e classificatório. A 

inscrição será dividida por mesorregiões: o candidato que se inscrever para participar, 

conselheiro Cipriano, lá na área do Rio Xingu, vai estar consciente de que a lotação dele, por 

três anos, no mínimo, será lá, para evitar que venha a pessoa fazer o concurso, passar lá, e, em 

seguida, já pede remoção porque não gosta de morar em São Félix e no Xingu. Então, o edital 

vai ter que ser muito bem montado, a gente já tem um pré-estudo, estamos pensando com muita 

cautela para fugir de todas as possibilidades possíveis dos concurseiros, que entram com 

mandado de segurança, a fim de tentar fazer um certame o mais transparente possível, 

assegurando que pessoas que venham participar, quando se inscreverem para concorrer com 

determinada mesorregião, tenham consciência de que ali vão trabalhar por, no mínimo, três 

anos. Nossa estimativa é de que, até o final de maio, o edital do concurso, propriamente dito, 

esteja publicado pela instituição vencedora. E em 45, 60 dias após as primeiras provas, por 

certo, todos aqui sabem que em um concurso dessa natureza o tempo de seleção leva cerca de 

um ano. Então nós vamos ter os primeiros servidores entrando na academia no início do ano 

que vem, com nomeação, provavelmente, pelo meio do ano que vem, mas os primeiros passos 

estão sendo dados. O alicerce de um novo sistema prisional paraense está muito bem fincado. 

Certamente não serei eu que colherei esses frutos, outra pessoa os colherá, mas a fundação 
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desse novo sistema prisional está construída. Na lei, nós mexemos na estrutura organizacional 

das unidades prisionais, no organograma da sede. Tivemos muitos avanços. A corregedoria foi 

ampliada, foi dividida em capital e interior. Sim, porque, com o servidor concursado, nós 

precisamos ter uma corregedoria muito forte, porque o mecanismo para demissão de um 

servidor concursado não é o mesmo, conselheiro, de um servidor temporário. É preciso ter 

uma corregedoria forte e célere para conseguir colocar para fora aqueles servidores ruins. 

Estes servidores terão porte de arma, e nós já iniciamos o processo de aquisição do armamento 

para todo o sistema prisional, já está no exército brasileiro os processos com pedido de 

autorização para compra. A SUSIPE, doravante, passará a ter, em sua dotação patrimonial, 

conselheiro Cipriano, fuzis, carabinas, escopetas, pistolas, armamento menos letal, granadas, 

escudos, todo o equipamento de proteção individual para dotar os servidores. E um ganho que 

o Estado do Pará terá com isso, que a gente poderia dizer, de certa forma, indireto, mas, ao 

mesmo tempo, ele é direto: nós vamos cortar, gradativamente, o cordão umbilical de 

interdependência com a polícia militar, e, com isso, pelos nossos cálculos, nós vamos liberar 

perto de 600 policiais militares, que hoje atuam no sistema prisional, na guarda de muralha, 

da escolta de presos, para o serviço do policiamento ordinário, já que eles serão substituídos, 

gradativamente, pelos agentes prisionais concursados. Então, por certos, senhores, que, de 

agora, até que essa realidade comece a ser experimentada, senhora presidente, demais 

conselheiros, daqui até lá, nós teremos, ainda, servidores que vão completar dois anos, que 

precisarão ser substituídos, porque o sistema prisional é uma máquina essencial, que não pode 

parar. Não tenho nenhum temor em dizer isso para os senhores e senhoras, porque é preciso 

ser muito transparente, e tenho certeza que os senhores e senhoras hão de compreender: o 

contrato de temporários vai continuar até que isso aconteça. Nós precisaremos continuar 

substituindo aqueles que completam dois anos. Todavia, agora, eu agradeço as palavras do 

conselheiro Luís Cunha, o processo de contratação é todo feito por meio de um processo 

seletivo público, divulgado no Diário Oficial, na internet, em uma plataforma criada para essa 

finalidade. Qualquer pessoa pode concorrer ao cargo de agente prisional, desde que preencha 

os requisitos mínimos. Como nós estamos contratando temporários e o processo de formação 

deles é mais curto, é um curso de formação menor, nós colocamos como requisito para 

contratar este servidor temporário, que ele tenha uma formação pregressa, ou das forças 
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armadas, forças de segurança pública, guarda municipal ou da segurança privada, porque a 

gente já pega um profissional burilado, com os conceitos básicos de segurança, e então 

podemos aplicar um curso de formação menor para que ele inicie o trabalho. Para o concurso 

público, não, pois qualquer pessoa, mesmo um completo inexperiente na área de segurança, 

poderá fazer o concurso público, até porque o curso de formação deste futuro servidor terá 400 

horas de duração. A lei 8.322 prevê que o curso de formação do agente prisional concursado 

tem que ter, no mínimo, 300 horas de duração. O nossos terão 400 horas, em função da 

disciplina armamento e tiro, que consome muita carga horária do curso. Eram essas as 

explicações que eu gostaria de trazer dentro da minha sustentação oral. E, com relação às 

perguntas que o conselheiro me fez, nós temos hoje, se ninguém fugiu até eu estar aqui, 14.875 

presos nas unidades prisionais de regime fechado e semiaberto. Esse é o dado atualizado da 

contagem de presos que se faz, diária, de ontem. E temos 1.170 pessoas em regime de 

monitoramento eletrônico em todo o estado, mas com maior concentração na capital. E temos, 

hoje, 8.600 vagas em todo o estado, portanto, o nosso déficit, hoje, carcerário, está em 72 por 

cento. A nossa densidade carcerária, que é relação preso/vaga, está em 1.7 presos para cada 

uma vaga. Em 1995, o sistema penitenciário do estado do Pará dispunha de sete unidades 

prisionais. Hoje, nós temos 45 e mais o núcleo de monitoramento eletrônico. Em 95, 

conselheiro, o Pará tinha sete unidades prisionais, 712 vagas, e 1.153 presos. Em pouco mais 

de duas décadas, conselheiro, nós crescemos mais de 1.200 por cento a população carcerária, 

mais de 1.100 por cento o número de unidades prisionais, e mais de 1 mil por cento o número 

de vagas, e, mesmo assim, ainda temos um déficit, hoje, severo. E o que é pior, a taxa massa de 

crescimento da população carcerária, que vinha se comportando na casa de dois e meio, três, 

três e meio, quatro por cento ao ano, nos últimos cinco anos. Quando fechamos a conta de 

2016, verificamos que 2016 cresceu, em relação a 2015, 13,99 por cento. Crescemos muito. E, 

por fim, o senhor me perguntou sobre a questão da alimentação. Conselheiro, eu tenho uma 

notícia boa para dar para o senhor e para todos os conselheiros: não existe mais convênio de 

alimentação na SUSIPE. Acabamos com esse modelo, posto que verificamos o quanto ele era 

problemático para funcionar. Essas instituições, com toda a sua boa vontade, têm muita 

dificuldade técnica em fazer a gestão do recurso. Então, esse foi o modelo que nós levamos 

para o governador, e pedimos a ele que rompêssemos com esse modelo e fizéssemos um 
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processo de licitação para terceirizar toda a alimentação do sistema prisional, divididas em 

lotes, para não ficarmos na mão de uma só empresa. Então, dividimos o Estado em regiões e 

fizemos uma licitação, e o governador aprovou. Então, hoje, nós temos cinco empresas com 

quem temos contratos, e, delas, existem aquelas que fornecem para unidades prisionais, 

exclusivamente, e aquelas que fornecem para presos que ainda estão custodiados em 

carceragens de delegacia. Em 2011, eram 1.500. Hoje, nós temos 434 até o dia de ontem. 

Viemos em um processo descendente de retirada gradativa de todos esses presos, com a 

construção e ativação de novas unidades. Hoje, a alimentação de delegacia é toda feita por 

empresa terceirizada. É a empresa que leva o alimento para o preso, mesmo que ele esteja em 

uma delegacia lá em São Félix do Xingu. Por certo que uma etapa dessa é muito mais cara do 

que uma etapa servida aqui, no complexo penitenciário de Marituba, em função da logística e 

quantidade de presos. Então, nós temos, hoje, cinco empresas. Esse modelo não existe mais. Os 

convênios que ainda gravitam por dentro desta Corte de Contas são, ainda, de gestões 

passadas. Não haverá a apresentação de novos convênios dessa natureza para a prestação de 

contas. Eram essas as minhas considerações. Eu espero ter respondido aos seus 

questionamentos, conselheiro, e me coloco à disposição dessa Egrégia Corte para alguma nova 

pergunta. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Bom dia presidente, 

bom dia doutor Guilherme, bom dia conselheiros colegas, conselheira Rosa e eminente 

coronel. Aliás, eu quero fazer um registro que em muitas situações há o questionamento dessa 

situação, coronel, eu me lembro da presença de Vossa Excelência em uma reunião no gabinete 

da presidência, com o doutor Tuffi e com a secretária de administração, no sentido de já dar o 

direcionamento, confirmando o que Vossa Excelência colocou hoje, essa necessidade, essa 

preocupação da importância desse serviço, e, aqui, ali, nós temos debatido essa questão, aqui 

no plenário, em relação às contratações temporárias. O que acontece? Por exemplo, eu tomei 

posse em agosto de 2007, vou completar dez anos. Ainda antes de vir para cá, estive na 

Assembleia por mais alguns anos, por cinco mandatos. Conselheiro Nelson é meu colega, 

entrou na política em 88. Desde lá, a gente escuta falar nessas questões de contratação 

temporária. Tivemos alguns problemas, inclusive, a Assembleia teve que votar leis para tentar 

resolver essas questões, e a coisa vem se prolongando, se retardando. A questão não é de 
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agora, não é Vossa Excelência, é uma questão antiga. E o tribunal, todos os conselheiros, 

acredito eu, já fizemos recomendações aos órgãos para que tomem providências, mas não hoje. 

Só que quase nenhuma ou muito poucas providências foram tomadas nesse sentido. E, agora, 

começou a ampliar, vamos dizer assim, mais essa cobrança e esse debate, e, também, 

obviamente, as justificativas em casos excepcionais, relevante, como, acredito eu, o seu caso. 

Eu vi Vossa Excelência falar sobre os números. Ontem eu assisti uma reunião, também na 

presidência, tratando dessa questão, discutindo até a possibilidade de uma auditoria 

operacional no sistema para verificar as boas práticas que estão sendo implementadas no 

estado, porque, graças a Deus, o estado do Pará, em que pese toda essa dificuldade, o número 

que Vossa Excelência falou, que é totalmente fora dos padrões, ou seja, está nessa situação 

difícil, como no Brasil inteiro, não é só aqui no Pará. Mas o estado está, vamos dizer assim, 

com a situação sob controle, graças a Deus. Até agora, não aconteceu nada de muito grave, e 

esperamos em Deus, e, obviamente, no trabalho, na competência do Governador, de Vossa 

Excelência, de toda a sua equipe, para que isso não ocorra, obviamente, mas sabemos que é 

uma situação grave que nós estamos enfrentando. Não é fácil. Então me vem o questionamento, 

que eu queria, senhora presidente, se for possível, se o senhor tivesse esse dado para informar, 

porque isso também é importante. Acredito assim: o estado é responsável por isso, lidar com 

barril de pólvora, quer dizer, a qualquer momento pode estourar, ninguém sabe o que está por 

vir. Há o serviço de inteligência, toda a situação, mas a gente, às vezes, é surpreendido. E acho 

que, muitas vezes, não é só o poder executivo ou o sistema que pode ser responsabilizado por 

essa questão. Me chamou a atenção o seguinte dado: o senhor tem informação, pode nos dar, 

se não agora, outro dia, dos presos que estão em situação precária no sentido de dizer que não 

foi definida a sua situação, de estar temporariamente lá e há quanto tempo ele está? Que isso é 

uma situação grave, porque é o seguinte: muitas vezes, um cara preso vai para a delegacia, 

direto para a penitenciária e a situação dele fica indefinida por anos. Se tivesse definida, ele 

poderia já nem estar lá no sistema carcerário, servindo de prejuízo para o contribuinte e para 

a administração, todo o empenho, não só o recurso financeiro, mas o que se gasta com 

trabalho, com a mão de obra, com toda a situação, perda de tempo, no sentido de que existe um 

número que eu acredito não ser pequeno, de pessoas que estão lá com situação totalmente 

indefinidas, e alguns até, podemos dizer, muitas vezes, não precisava nem estar lá na 
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penitenciária ou não tinha razão de estar lá por ser, ao final do processo, considerado 

inocente. Então, tem-se esse dado. Hoje, nós temos 14 mil e tantos presos, vamos dizer assim, 

mas, sei lá, tantos por cento ou quatro mil estão com situação irregular. O nosso número de 

vagas ou de situação de desequilíbrio cairia, consideravelmente, se esses casos tivessem sido 

resolvidos. Então, acho que é um dado também importante. Nós temos essa situação, mas esse 

número aqui não é, vamos dizer assim, considerado. Não sei se o senhor está entendendo o que 

eu estou falando. Não é definitivo, é uma situação precária, temporária, que a gente não sabe 

se o cara foi julgado inocente, não foi condenado, porque está a três ou quatro anos preso em 

uma situação que não houve o andamento no prazo devido de outros órgãos, até do poder 

judiciário? Essa é a informação. E ressaltando, também, considerando a palavra do 

conselheiro Luís Cunha, presidente, eminentes conselheiros, que nós entendemos, obviamente, 

que é um serviço muito importante, um trabalho importante, excepcional, e que tem que ter 

uma atenção, uma direção, uma preocupação diferenciada, não é uma coisa simples, como 

bem Vossa Excelência colocou aqui. Há toda uma situação especial por trás disso, que, 

obviamente, a gente tem que ter cuidados e atenção também diferenciados com essa questão. 

Não é uma simples contratação. Ao contrário, tem que observar tudo isso, mas tem que, 

também, considerar a excepcionalidade, a importância desse serviço, que é extremamente 

relevante para o estado do Pará. Então, queria, também, mostrar para toda a sociedade, e não 

só nesse, em todos os processos, que acho que cada um tem que fazer a sua obrigação, e, 

muitas vezes, nós estamos carregando, nós que eu digo é o estado, e então separa o poder 

executivo, uma situação que, talvez, pudesse ser bem menor, se outros fizessem a sua 

obrigação, sua responsabilidade, analisando os casos que não precisam estar presos, que, 

injustamente, estão presos, ou que estão presos de forma irregular. Tem a ordem para prender, 

vai ser preso, mas quem manda prender e soltar é o poder judiciário. Então, como é que anda 

essa questão? Isso que eu queria saber, se fosse possível, rapidamente, esse questionamento. Se 

o senhor tem. Se não tiver, em outro momento pode nos repassar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu 

queria dizer o seguinte: o tema é de extrema relevância, e houve, no início da sessão, a 

abertura de um precedente, que acho válido, não estou me colocando contra, ao contrário, eu 

vou apenas requerer que seja da mesma forma. Antes, bom dia a todos, para não copiar o 
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famoso repórter da Rede Globo, que nos honram com a sua audiência, então, bom dia a todos, 

pela preferência do tema, mas o conselheiro Luís Cunha, com a permissão de Vossa 

Excelência, inovou, no bom sentido, a sessão, discutindo o assunto antes do momento da 

discussão. Ele interferiu no processo antes de o coronel manifestar a posição dele a respeito do 

que vinha ser arguido aqui. É sempre um prazer rever o coronel, ele sabe do apreço pessoal 

que temos por ele, mas, então, que esse precedente seja dado para todos, nós temos que 

conversar sobre o tema. O conselheiro Luís Cunha abordou, corretamente, e o conselheiro 

Cipriano também, já no momento da discussão. Quer dizer, eu já entraria no momento da 

discussão, então, estou apenas requerendo que esse tempo que foi concedido ao conselheiro 

Luís Cunha seja concedido a todos nós, porque ele abordou uma coisa de grande importância: 

é um julgamento. Não sei se há outros julgamentos a serem realizados com procuradores. 

Apenas, só para preambular isso, quero dizer que esta Casa se preocupou, muito antes, 

conselheiro Luís Cunha, a respeito desse tema, tanto que invoco o testemunho do coronel 

André, que eu, como cidadão e com o apoio do presidente Cipriano, conversei com ele, fui à 

Assembleia Legislativa não como conselheiro de Tribunal de Contas, mas como cidadão, para 

pedir que a Assembleia fizesse uma sessão, e foi feita no dia 7 de maio de 2014, para se 

discutir o problema do tóxico, sendo feita uma bela sessão lá no Hangar. Coronel André 

Cunha, inclusive, exibiu lá um egresso, ainda estava preso, mas mostrando o que aconteceu 

com a família dele. As pessoas da minha assessoria estavam lá também. Esta Casa, aqui, 

convocou e deu a honra ao coronel Cunha de estar presente conosco em uma das primeiras 

reuniões da Sexta de Integração. Nós trouxemos a Secretaria de Segurança aqui para discutir 

esse tema. Há registro nas atas das nossas sessões, o apelo que eu fiz várias vezes, que nós 

fizéssemos uma visita a uma penitenciária no estado do Pará, de Americano, de Marituba, para 

nós vermos o outro mundo que se passa do lado de dentro dos muros da penitenciária. Então, 

nós sempre tivemos atentos. E como é um tema absolutamente importante, e eu passaria, aqui, 

escutando o coronel por longas horas, mas debatendo, também, e eu quero saber como é que 

vai ser a sessão, porque eu também tenho algumas colocações a serem feitas. E quero saber se 

estou no período da discussão, se vai ser concedida, para nós, o que foi concedido, com toda a 

procedência, conselheiro Luís Cunha. E quero dizer, aqui, Conselheiro Luis Cunha, que louvo 

as preocupações de Vossa Excelência. Para dizer, doutor André, coronel, e é importante até 
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que a presença de Vossa Excelência e todo o apreço que bem sabe que mantenho por Vossa 

Excelência, sempre, até por sua família, coisas de raízes, que me dá a oportunidade de abordar 

alguns temas de interesse público. Vossa Excelência é um brioso, brilhante oficial da nossa 

Polícia Militar. Então, nos comentários que farei, nenhuma condição que afete qualquer tipo 

de pessoa, que está, aqui, o coronel, dando-me uma oportunidade de revelar o pensamento que, 

aliás, já revelei várias vezes, mas dizer que afasta a possiblidade de qualquer má interpretação 

pelas palavras que lhe trouxe aqui. Em primeiro lugar, como brasileiro, o coronel falou aqui 

que houve um crescimento da população carcerária em torno de 13 e poucos por cento. Como 

seria importante nós escutarmos dizer que houve um decréscimo da população carcerária 

porque nós investimos mais na infraestrutura, na saúde, na educação, na proporção que 

pudéssemos aumentar investimentos para aumentar o nível de vida da nossa população, porque 

este crescimento é decorrente da falta dos recursos que deveriam ser empregados nas políticas 

públicas. Uma outra coisa é que esse ponto nevrálgico, mas que Vossa Excelência me deu a 

oportunidade, coronel, de manifestar, novamente, agora de uma maneira muito mais ampla, 

aquilo que eu penso, para que não haja nenhuma interpretação de qualquer menor 

consideração à Polícia Militar do Estado do Pará, porque escutei essas declarações que vou 

dizer, aqui, de alguns comandantes da Polícia Militar. Vossa Excelência disse que, na medida 

em que o sistema penitenciário terá sua guarda, libera para a população 600 e poucos 

militares. Eu defendo uma tese e, por isso, agradeço a Vossa Excelência por essa 

oportunidade, que não combinamos e surgiu agora, e dizer do meu maior apreço para todos os 

integrantes da briosa Polícia Militar do Estado do Pará, do menor servidor, do profissional 

militar à sua mais alta patente, mas eu acho que a Polícia Militar tem que estar na rua. E os 

chefes de poderes e nós, instituição, estou olhando, ali, para o nosso brioso oficial da Polícia 

Militar, estaria aqui, na nossa Casa, com toda a dignidade, mas nós teríamos que ter nos 

Tribunais de Contas, na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, no TJE a sua guarda, 

como acontece no Senado, e não tirarmos da população, que é tão carente, o policial militar e 

deslocá-lo para outras atividades para as quais eles não foram treinados e não têm no seu 

segmento profissional. Então, tem Tribunal de Contas, TJE, Ministério Público. O policial 

militar, brioso, merecedor de toda a nossa admiração, é para estar na rua. Então, nesse 

sentido, o exemplo que vem da SUSIPE, preparando os seus profissionais para que eles 
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cuidem, efetivamente, da sua obrigação, eu gostaria que ele servisse de exemplo, coronel, para 

esse estado no Pará, em todos os seus poderes, a começar de nós, aqui, e quem dera que os 

policiais militares que estão aqui, nos prestando serviços, que são pessoas dignas, educadas, 

pudessem, por meio do concurso público, fazer parte da guarda do tribunal. Então, eu estou me 

louvando no depoimento de oficial da Polícia Militar, dos mais brilhantes que têm, que é o 

coronel André, para dizer que o estado possa fazer a revisão, porque escutei, coronel, de 

alguns comandantes da Polícia Militar dizer: “Eu não tenho condição, porque, de repente, 

uma solicitação que vem de outro poder, e eu tenho que fornecer policiais militares para lá”. 

Ele não administra muito bem a força porque todo mundo pede guarda para a Polícia Militar. 

Que façam isso com seus orçamentos e liberem para a população o policial militar, que tem 

que dar segurança para o cidadão. Então, nesse sentido, eu quero, novamente, com todo o 

respeito à força militar, aos militares, especialmente aos que integram nossa Casa, que serão 

bem-vindos dignamente, que essa casa se estruture para não roubar o policial militar da rua, 

pois ele precisa dar segurança à nossa população. E queria dizer à Vossa Excelência, coronel 

André, o seguinte: hoje, por exemplo, amanheci e fiquei entristecido. Não sei se assistiram ao 

Jornal da Globo sobre a fraude no sistema de saúde de Brasília. São 125 milhões de reais 

pagos por hora extra ao pessoal da área da saúde. O pessoal que tem que cuidar da saúde está 

tirando dinheiro do doente que está lá, desesperado. Então, nesse sentido, é que eu acho que 

temos que ter, realmente, uma nova visão da condição do setor público, devemos servir esta 

sociedade e a presença de Vossa Excelência me deu essa oportunidade, porque, se eu digo, 

aqui, este pensamento, vão dizer: “Mas o Nelson, Deus o livre”. Eu só tenho que agradecer a 

honra da Polícia Militar, ao trabalho, mas eu escutei isso de Vossa Excelência, e esses 

sistemas todos, no sentido de liberar os policiais para as ruas. O conselheiro Luís Cunha não 

está no plenário agora, mas, até o final do ano, era a conselheira Rosa, e eu tive a honra de ser 

integrante do conselho consultivo da escola de contas, por isso queria dizer que se convoque, 

em uma nova Sexta de Integração, o coronel André para conversar conosco, com os nossos 

servidores, sem limite de tempo. Esse é um assunto que precisar ser debatido. Que nós 

tenhamos a oportunidade de fazer visita ao sistema penitenciário, e me assusta, coronel, 

porque Vossa Excelência foi muito correto, muito profissional, muito competente nas suas 

explanações, mas eu vejo, também, que essas providências foram tomadas em outros Estados. 
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Vossa Excelência disse que o Pará era o último que não tinha esse procedimento, e a 

segurança pública no Brasil é caótica, da cidade de São Paulo à Rio Branco, da cidade de 

Porto Alegre à Teresina. Então, há alguma coisa nesse sistema que precisa mudar. Eu não sei, 

quem dera que eu soubesse. Eu queria até fazer, se o conselheiro Luís Cunha me permite, essa 

antecipação, que a pauta da escola de contas, que faz a Sexta de Integração, e que coordena 

isso, o convide, presidente Lourdes, e venha o coronel André aqui, com a equipe que achar 

necessária, falar conosco, sem limites de horário, sobre tudo isso, porque é um tema que nos 

interessa e interessa a todos os cidadãos desse estado. E parabenizo Vossa Excelência. Eu sei 

do seu trabalho, da sua preocupação, da sua dedicação, e até lhe digo mais, da sua devoção 

por esse tema. Então, eu queria apenas comentar isso no breve momento das nossas 

discussões. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson Chaves, Vossa Excelência toca em um assunto que eu 

tinha, inclusive, comentado com o doutor Guilherme. No momento em que começou essa 

discussão, eu até comentei e disse-lhe: esse é um tema relevante e muito profundo para que a 

gente possa jogar para uma Sexta de Integração. Vossa Excelência pensou, também, 

igualmente a gente estava pensando. Eu acredito que os outros colegas, os nossos conselheiros, 

o conselheiro Luís, que é o presidente do conselho consultivo da Escola de Contas, vai levar 

para o conselho consultivo a proposta de Vossa Excelência e eu, de pronto, também já 

concordo, porque eu já tinha até comentado, aqui, com o doutor Guilherme, no momento do 

início da discussão. Nós percebemos que é um assunto muito profundo, que não dá para ser 

discutido assim, em 15 minutos, meia hora, é bem mais longo. Vossa Excelência foi brilhante e 

eu acredito que, no final da sessão, vamos continuar conversando sobre o assunto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, senhores conselheiros, eu acho que o que ocorreu na sessão de hoje foi algo 

extraordinário. A impressão que eu tenho do coronel André é que nós estamos falando com um 

militar, com um coronel da Polícia Militar. Ele não é da SUSIPE, ele está na SUSIPE. Eu acho 

que o coronel André é o exemplo que deve servir de referência para a administração pública. É 

a pessoa certa, no lugar certo. Eu fiz a intervenção, no início da sessão, sem saber o conteúdo 

da manifestação dele. Eu não sabia por onde ele ia conduzir a defesa. Teoricamente, tratando-

se de registro de servidor temporário, a gente imagina o rumo, mas eu queria algo mais. Eu 
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tenho certeza que, ao instigá-lo a se manifestar, eu dei uma enorme contribuição para essa 

Casa, e estou muito feliz com o debate, quebrando, um pouco, o protocolo. Esta Casa já fez 

isso várias vezes, de outras formas. Aproveitar a oportunidade que tem, aqui, a pessoa certa, 

que cuida, está à frente do problema, que é a gestão penitenciária do estado do Pará. E, como 

eu disse, doutora Rosa Egídia, eu conheço um pouco, eu militei lá. Era um assunto que 

despertava minha curiosidade como cidadão e político. Eu ia muito à SUSIPE. Eu tirei um dia 

para passar, conselheiro Julival, em Americano. Eu quero ver a vida do preso, do início ao 

final do dia, a alimentação, tudo. Eu acompanhei tudo. Para você ter uma ideia de como a 

coisa funciona, você vai ao interior para, também, ver como é uma cadeia pública. Bem, eu vou 

encerrar minha manifestação dizendo o seguinte: gostei do debate. Tranquilo de que não fiz 

nada de errado, pelo contrário. Na hora em que você quebra um protocolo ou até uma 

interferência regimental, tem que ter uma razão de ser, e eu encontrei essa razão. O senhor foi 

brilhante na resposta. Eu vou, aqui, desejar sorte para o senhor. Eu me sinto como cidadão, 

independente do cargo ou autoridade aqui, que o nosso sistema penitenciário do estado do 

Pará está muito bem conduzido por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência mexeu nos 

fundamentos, o que é muito importante. Quando eu falei, no início, que o estado do Pará não 

sofreu tanto porque se organizou melhor, foi exatamente o que Vossa Excelência fez. Eu venho 

acompanhando Vossa Excelência sem estar no gabinete de Vossa Excelência. Eu pergunto 

para a SEAD e já conversei com o Governador. Então, o maior legado que o senhor vai deixar, 

no final da sua gestão, espero até que o senhor continue, independentemente de quem seja o 

governador, porque eu acho que o senhor reúne todas as condições favoráveis para continuar 

por mais tempo à frente da superintendência do sistema penitenciário, que conhece do assunto, 

do problema nacional, se preparou para isso, é coronel da Polícia Militar, tem um 

conhecimento jurídico amplo. São condições favoráveis. E, sem contar que é, aliás, um 

servidor público exemplar. Então, muita sorte para o senhor. O papel nosso, aqui, é trabalhar 

para que a gente possa melhorar a gestão pública. Nos inquieta no julgamento, quando a gente 

vê o desperdício de dinheiro público, e a SUSIPE já nos deu muita dor de cabeça aqui. E o 

senhor vem com a luz, mostra um rumo, está, realmente, eu posso dizer, com o futuro 

planejando para esta área. Então, o que eu quero do senhor, como cidadão, e, agora, falando 

um pouquinho como autoridade, é que o senhor não perca o entusiasmo, continue trabalhando, 
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para ver se, no final da sua gestão, o senhor deixa o concurso público realizado, consolidado, 

efetivado, o servidor trabalhando, porque eu acho que esse é o caminho. E, da minha parte, 

como conselheiro, me colocar sempre à sua disposição. Eu acho que o senhor, enquanto 

gestor, tem tido respeito muito grande pelo tribunal, tem vindo aqui sempre que precisa. De 

repente, um processo simples como esse, teoricamente, o senhor podia mandar o seu advogado. 

O senhor veio e sempre está aqui. Então, isso significa muita coisa. Eu quero lhe parabenizar e 

desejar muita sorte, e acho que, hoje, travamos, aqui, um debate da maior importância. 

Certamente, serviu muito para o conselheiro Odilon, que está trabalhando nessa área em uma 

auditoria, e a conselheira, que, até final do ano passado, cuidava dessa área, Rosa Egídia, 

daqui para frente, ninguém sabe quem vai cuidar, porque tem uma nova definição pelo 

regimento. Mas, de qualquer maneira, para mim, hoje, foi um complemento extraordinário, foi 

uma aula que ele deu, algo que vai nos ajudar nas decisões que tomaremos daqui para frente. 

Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Antes de o senhor dar a resposta que foi solicitada pelo conselheiro 

Cipriano Sabino, o Ministério Público também tem algum questionamento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa 

Sperry: Bem, coronel André, primeiro, quero parabenizá-lo, e como eu falei, na minha breve 

fala inicial, nós estamos acompanhando, sim, o andamento do concurso público. Essa ata que o 

senhor juntou os autos, eu tive o cuidado de tê-la, a minha assessoria buscou há dois dias. Nós 

já tínhamos essa documentação porque nós temos outros processos tramitando semelhantes a 

esses. Inclusive, um que a Procuradoria Geral do Estado apresentou em base de declaração, 

então, por essa razão, nós estamos tentando buscar elementos para o nosso convencimento. 

Chamamos a Procuradoria Geral do Estado para explicar um pouco mais o posicionamento 

naquele caso, e, na conversa que eu tive com a Procuradoria Geral do Estado, eles me 

esclareceram que o concurso público serviria para suprir todo o contingente de temporários. O 

que não ficou claro para mim é que o concurso seria para suprir 500 agentes prisionais e mais 

alguns profissionais da área técnica ou da área meio, e a minha pergunta é a seguinte: esse 

contingente do concurso vai suprir todo o agente prisional ao longo do tempo? Para mim, ficou 

muito claro que haveria uma substituição gradual disso, um planejamento. Nós, quando 

propusemos aqui uma representação, foi justamente nesse sentido, de correção e de 
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substituição gradual, então, eu sei que não dá para você tirar todo mundo de uma vez só e 

substituir. A administração precisa se preparar e ter um planejamento. E, aqui, eu já faço uma 

colocação: se essa for a proposta, que isso fique muito claro na própria defesa que a SUSIPE 

vem apresentar, coloco e peço ao senhor que vá, também, ao Ministério Público, talvez, fazer 

uma explanação dessa situação para os outros procuradores. Eu acho que seria muito 

importante a reunião da SUSIPE com o Ministério Público de Contas para que o senhor possa 

prestar esses esclarecimentos. A Sexta da Integração seria também uma ótima oportunidade. 

Quando coloquei a representação, eu disse muito claro que deveria haver uma substituição 

gradual, um prazo e tal. O que, para mim, parece mais importante é o primeiro passo que está 

sendo dado. Agora, isso precisa ser acompanhado. O passivo, para trás, é complicado de o 

Ministério Público concordar. Vossa Excelência está dando o ponta pé inicial. Talvez, para 

frente, isso, documentadamente e seguindo-se o planejamento, possa-se aceitar essa 

substituição gradual até a extinção do todo, mas, para trás, é complicado o registro, porque é 

uma situação que já perdura há muito tempo, e eu fico muito feliz que Vossa Excelência está 

adotando o procedimento como deveria ser. Então, eu lhe parabenizo e peço que o senhor 

esclareça as minhas indagações. Muito obrigado. Manifestação do Coronel André Luiz Cunha: 

Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas. Eu não sei se seria possível o 

pessoal da técnica projetar, na tela, a homepage da SUSIPE: www.susipe.pa.gov.br. Enquanto 

isso, eu aproveito para adiantar algumas respostas. Doutor Guilherme, este concurso terá, 

segundo a SEAD, inicialmente, uma absorção inicial de 500 agentes penitenciários mais 282 

cargos, divididos entre as áreas técnicas e administrativas de nível superior e médio. No total, 

serão quase 800 servidores novos admitidos. O SUSIPE em números é um relatório 

institucional criado para atender a própria lei de transparência e, também, para subsidiar as 

pessoas que procuram o sistema prisional para ter informações, para fazer pesquisa 

acadêmica, auditoria, o acompanhamento da estrutura de gestão do sistema prisional. Ele é 

uma ferramenta atualizada mês a mês, com o pacote de dados quantitativos e qualitativos 

sobre o sistema prisional. Qualquer pessoa pode acessar, baixar em PDF, salvar no seu 

computador, enfim. A evolução da população carcerária: à esquerda, Brasil, e, à direita, Pará, 

atualizado mês a mês. Ali, eu tenho, no eixo X, as unidades prisionais; na reta verde, as vagas; 

e, na reta vermelha, o número de presos. Pegando a partir de 1995, como eu falei, 712 vagas, 
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1.153 presos. Aqui, eu tenho a evolução da população carcerária ao longo do ano de 2016. À 

direita, o monitoramento eletrônico. Aqui, nesse gráfico, a gente já coloca a população de 

janeiro e já projetamos, com base na taxa massa, qual seria a de dezembro, com base na taxa 

de crescimento mensal que vem experimentando nos últimos meses. Conselheiro, o senhor fez 

uma pergunta de extrema relevância. Eu vou voltar para terminar a resposta do doutor 

Guilherme. Eu costumo dizer que, uma grande parte dos problemas que o sistema penitenciário 

enfrente são exógenos à própria estrutura de gestão da pasta, porque nós lidamos com um 

sistema de justiça criminal. O órgão gestor do sistema penitenciário recepciona o produto de 

trabalho do chamado, tecnicamente, sistema penal, conjunto de três instituições: polícia, 

justiça e o próprio sistema penitenciário. Foi nesse sentido que o senhor perguntou. O Pará 

tem, hoje, 47 por cento da população carcerária de presos provisórios. Ser preso provisório, eu 

costumo dizer isso na imprensa, quando me perguntam, não é, necessariamente, ser preso 

irregular. Estar preso provisoriamente só passa a ser considerado uma prisão irregular 

quando o tempo da prisão excede o chamado prazo razoável para a formação de culpa. Aí sim 

nós incorremos em uma irregularidade. Esses 47 por cento de presos provisórios, conselheiro, 

nós fizemos uma imersão e explodimos esse dado. Ele não está na SUSIPE em números, dessa 

forma que eu vou lhe falar. Verificamos um recorte de quantos estão presos, aguardando um 

pronunciamento definitivo do poder judiciário em até seis meses. Chegamos ao dado de 53 por 

cento dos 47 por cento, para ficar claro o entendimento. Até seis meses, porque, segundo o 

Conselho Nacional de Justiça, quem diz não sou eu, é o CNJ, o prazo que seria razoável para a 

conclusão de uma instrução penal de réu preso, presidente, seria seis meses. 53 por cento estão 

nessa condição. Até um ano, seria margem limite de tolerância. Passou de seis meses, até um 

ano, no máximo. Dos 47 por cento, eu tenho 23 por cento que estão até um ano aguardando 

sentença. Daí para cima, o último quarto dos 47 por cento estão reclusos a mais de um ano, 

aguardando sentença. Esses sim nós podemos concluir, pelo dado estatístico, que estão com o 

que os advogados e defensores costumam chamar de excesso de prazo para a formação de 

culpa, e, portanto, estariam na condição de irregulares. Aquele gráfico mostra, de maneira 

geral, quantos provisórios nós temos, quantos sentenciados, quantos são, ao mesmo tempo, 

provisórios e sentenciados, porque nós temos presos que tem, ao menos, um processo em que 

ele é provisório e um que ele já é condenado com sentença transitada e julgada, e quantos têm 
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medida de segurança. A população carcerária do Estado do Pará já teve, em 2001, 62 por 

cento de presos provisórios. Nosso cenário pretérito foi bem pior do que esse. De 2001 para 

cá, a partir de uma forte cobrança do CNJ, o Pará veio em uma curva decrescente: chegou a 

atingir 41,7 por cento de presos provisórios em 2010, menor percentual que nós atingimos 

nesses últimos 20 anos. E, então, começamos a subir de novo, e já chegamos a 47 por cento. É 

preocupante, de fato, mas é um problema que impacta, diretamente, na pasta gestora do 

sistema prisional. Por isso que nós elegemos, presidente, no nosso plano de gestão, trabalhar 

em três estratégias muito distintas. A superlotação carcerária foi eleita como o problema 

principal a ser enfrentado. Ele é transversal a todas as outras áreas de gestão. Ele atrapalha a 

oferta da saúde, da educação, da assistência psicossocial, da segurança, a higiene. Ele 

atrapalha tudo. E nós elegemos três estratégias para atacar esse problema: trabalhar a 

redução do fluxo de entrada, o aumento do fluxo de saída e a geração de novas vagas. As três 

estratégias precisam ser trabalhadas juntas. Não se reduz a superlotação só construindo vaga. 

Essa solução é muito cara. Uma vaga, hoje, conselheiro Odilon, para construir, padrão 

penitenciária, cumprimento de pena, regime fechado, cela coletiva para oito presos, não sai a 

menos de 45 mil reais. Uma vaga. É o custo de construção. Eu só gostaria de concluir o 

questionamento do doutor Guilherme sobre o porquê do número inicial de ingresso de 800 

servidores. Duas razões levam a esse processo gradativo. A primeira, é a questão, segundo a 

SEAD, do limite fiscal do Estado; e a segunda é a capacidade informativa do IESP. Por que? 

Nós precisamos da estrutura do IESP para formar esses servidores, porque o IESP que tem 

estande de tiro, mas, para lá, carreiam diversos concursos: polícia militar, polícia civil, corpo 

de bombeiros, e, agora, SUSIPE. Ele tem um limite de salas de aula capaz de absorver, 

simultaneamente, um número X de servidores, por isso que esse processo tem que ser 

gradativo: a capacidade informativa do próprio instituto de segurança do Estado. Não dá para 

colocar, de uma vez só, três mil servidores da SUSIPE lá dentro. Ao mesmo tempo que nós 

precisamos substituir os temporários da SUSIPE, a polícia civil, a polícia militar, o bombeiro, 

precisa aumentar seu efetivo. A polícia civil está com concurso em andamento, agora, que já 

vai, também, chamar o pessoal para a academia. Haverá cruzamento de informações dentro do 

instituto, simultaneamente, civil, com bombeiro, com SUSIPE, e o centro não consegue dar 

conta de absorver toda essa demanda. Eu espero ter atendido aos questionamentos que me 
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foram formulados. Agradeço muito a oportunidade de ter prestado esses esclarecimentos em 

sede de sustentação oral e outros questionamentos adicionais, e me coloco inteiro à disposição, 

senhor presidente, doutor Guilherme, para qualquer outro retorno à essa Corte de Contas, em 

oportunidades vindouras. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente. Gostaria de destacar, 

inicialmente, que recebi a ata, solicitei à secretaria que anexasse à sua defesa e juntasse aos 

autos, e, presidente, eu quero solicitar, então, que seja encaminhada a cópia desta ata de 

abertura do concurso para a Controladoria de Pessoal e Pensões e demais sessões técnicas 

desse tribunal que, por ventura, estejam analisando processos da SUSIPE. Iria solicitar a 

remessa ao Ministério Público, mas o doutor Guilherme já esclareceu que ele já está de posse 

dele. Então, é isso, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Peço à secretaria que atenda o pedido da conselheira. 

Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro e 

recomendações a SUSIPE. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação da relatora. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2006/52885-0, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a procuradora do 

responsável pelas presentes contas, Doutora Brenda Barra, 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. Em nome da conselheira presidente, doutora Lourdes e do 

conselheiro relator, o doutor Nelson, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros deste 

plenário e o público presente. Já sempre de antemão peço desculpas porque toda vez que eu me 

reporto a este plenário, já estou há 10 anos aqui, fazendo 10 anos de advocacia, e defendendo 
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o meu pai, então é muito difícil fazer apenas a parte técnica. Mas eu vou fazer alguns 

esclarecimentos, fazendo o uso do que prevê o Art. 179, parágrafo 3º, inciso I e II, eu vou pedir 

também a juntada de alguns documentos e, possivelmente, a reabertura da instrução, até 

porque é um processo já relatado três vezes pela área técnica deste tribunal, então eu acredito 

que ele ainda esteja na fase de esclarecimento. Bom, conforme até o conselheiro destacou no 

relatório, é realmente um convênio que a parte do orçamento do estado foi apenas de 25 mil e 

do município a contrapartida de 50 mil, sendo que, posteriormente, o município ainda ampliou 

a obra para mais 64 mil. Essa parte do aditivo eu acredito que até uma falta de assessoramento 

da época mesmo, felizmente, quando estava com alguns contadores, alguns profissionais que 

não havia a necessidade, porque o convênio ele só era realmente para os 75 mil, onde a 

contrapartida do estado foi integralmente repassada, o que ocorre é que é uma localidade, 

onde a escola chama-se Anajás Piri, ela fica em uma área de ilhas, em uma área alagada. Para 

vocês terem uma ideia, o cravamento de estacas é de oito a dez metros para você poder montar 

uma estrutura dessa. Quando o DCE mandou a engenharia do tribunal, ele realmente já tinha 

extrapolado a vigência e o convênio finalizou a vigência em junho de 2007. O DCE visitou o 

município entre os meses de setembro e outubro, salvo engano, e constatou os 68%. Ocorre 

que, nessa época, a obra já tinha sido ampliada porque no convênio é previsto quatro salas de 

aula, dependências administrativas e área da cozinha. Mas, esse tipo de convênio normalmente 

por falta de assessoramento não previa a própria ponte, porque nesses municípios você tem 

que ter a ponte para dar o devido acesso. Não tinha essa previsão, não tinha também a 

previsão inicialmente para o sistema de tratamento de água, caixa de água, não havia previsão 

no convênio inicialmente. E isso foi incluído realmente depois, eu acredito que por uma 

própria questão de razoabilidade para ver a celeridade e a própria obra, a empresa que já 

estava executando a primeira parte foi convidada mesmo na carta convite para seguir, até 

porque é muito difícil deslocar material para esse tipo de região. Então, devido a isso tudo, a 

obra só foi concluída em novembro de 2007. O tribunal e o próprio município solicitaram a 

vistoria in loco da SEPOF, conforme consta a folha 117, item 2.7, porém, a SEPOF disse que 

naquele momento não era possível fazer a visita. E então, com a finalização da obra só em 

novembro, o município trouxe fotos e a SEPOF deu um laudo de 100% de execução, mas com 

base em registros fotográficos. E justamente o DCE não considerou e está pedindo a 
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irregularidade. Então, diante disso, eu trouxe aqui alguns julgados inclusive do TCU e outros 

desse tribunal que dizem: “A jurisprudência do TCU se direciona no sentido de que embora se 

trate de grave irregularidade e aplicação de recursos fora do prazo de vigência, devem ser 

analisadas as circunstâncias de cada caso concreto, sendo fator crucial para a atenuação da 

falha e comprovação da efetiva utilização do recurso, objeto pactuado”. E então, diante disso, 

eu venho solicitar a juntada de alguns documentos que estão aqui comigo, pois eu tenho um 

termo de conclusão de obra, fotos da placa de inauguração onde consta a data realmente, que 

só foi concluído em novembro de 2011, embora a vigência tenha escoado no mês de julho. Mas, 

nós temos uns quatro meses de diferença e eu desde já rogo a regularidade. Mas, se for o caso, 

se não entender a reabertura, nós também temos os documentos para fazer a juntada 

conselheiro. Eu agradeço a todos. Um bom dia. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Em seguida fez o 

seguinte registro: Aproveito também, senhora presidente, data vênia de Vossa Excelência, para 

registrar que se encontra presente em nosso plenário o sempre jovem deputado Haroldo 

Heráclito Tavares, ex-prefeito de Óbidos, ex-presidente da Assembleia Legislativa ali 

esbanjando juventude e simpatia aqui no nosso plenário. 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. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, também cumprimento o 

deputado Haroldo. Muito bem colocado pelo conselheiro Nelson. Jovem atuante e inclusive 

constitucionalista, rigoroso no cumprimento da Constituição. É um colega nosso com muita 

honra e muita alegria. Eu guardo no coração o deputado Haroldo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Cumprimento também o nosso jovem amigo, o deputado Haroldo Tavares, lá da cidade 

longínqua de Óbidos, no oeste paraense. Seja sempre bem-vindo a esta Casa. Neste momento a 

Presidência solicitou a antecipação do julgamento do processo de nº 08 da pauta. 

Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2015/50525-5, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Oti Silva Santos, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo conhecimento e não provimento ao recurso, mantendo-se em todos os seus 

termos, a decisão consubstanciada no Acórdão nº 54.256 (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que a procuradora do recorrente, Doutora Márcia Bianca Macambira Santos de Sá, 

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 os presentes. Nossa 

presidente e nosso conselheiro Cipriano Sabino, o relator. O nosso intuito aqui como a própria 

doutora Brenda falou, é que há mais de 10 anos que a gente vem galgando, representando, não 

é fácil como advogada atuar como causídica dos nossos pais, que, nesse caso, é ex-prefeito de 

Belterra, mas a gente tem que, vamos dizer assim, assumir essa situação, porque assim como é 

constrangedor para ele, também se torna constrangedor para nós que temos que evidenciar 

essa problemática todos os dias, não como parte profissional, mas também como a parte 

pessoal. Bom, então, mediante o nosso recurso de reconsideração que já foi apresentado, foi 

tomado o conhecimento e não foi provido, então tem alguns critérios e dois pontos que devem 

ser observados por vocês, conselheiros, referente a isso. Todo mundo sabe que a maioria dos 

municípios do interior do Pará, todos foram recém-criados na época, então, eu gostaria que 

todos fossem apreciados por vocês com o critério, porque cada município desses na região do 

interior do Pará tem as suas particularidades. Então, Belterra é um, pode-se assim dizer. 

Porque meu pai foi o primeiro prefeito de Belterra, uma cidade recém-criada, onde tem as suas 

particularidades bastante preocupantes, porque nada tinha, falando português claro. Então ele 

com o intuito de renovar, ajudar a população de Belterra, vários fatos como a própria 

realidade, como a gente sabe, o município recém-criado e muitas vezes o primeiro prefeito 

esbarra com certas problemáticas, com certas dificuldades. Então Belterra foi um em que se 

teve um mal assessoramento, não ter profissionais habilitados, aliás, habilitados até tem, mas 

não tinha, vamos dizer assim, experiência para atuar no município com toda essa demanda, 

com toda essa problemática, com todas essas particularidades. Então, mediante o nosso 

recurso de reconsideração, se nós formos e analisarmos com uma maneira mais justa, 

razoável, proporcionalmente nos iriamos detectar que existem sim possibilidades que possam 

ser julgados com ressalva essa situação, porque não é justo o meu pai terminar o governo dele, 

terminar a sua gestão, ter restos a pagar, e quem assume no município é a oposição, quem 
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assume e quem ganha a eleição é a oposição. E por isso não é justo ele assumir determinadas 

responsabilidades que o outro para, vamos dizer assim, realmente comprometer a história no 

município, a sua carreira, o seu trabalho ilibado venha a assumir essa responsabilidade. Então 

eu gostaria que esse recurso de reconsideração seja mais uma vez apreciado, caso seja 

possível, é claro. Eu acredito que sim, porque existem vários pontos onde a própria senhora 

Elieuza Santos dos Santos Fonseca, que na época era responsável pelos recursos da saúde nos 

autos aparece declarando que o recurso foi devidamente empregado. A própria secretária de 

saúde municipal da época, senhora Luísa Cristina Souza Chagas, também foram juntados aos 

autos, declara que realmente houve o emprego dos recursos da SESPA em Belterra. Então eu 

peço uma reconsideração, que seja aberto, que seja apreciado de forma justa a reconsideração 

dos autos referentes a todos os pontos que foram alegados. Por quê? Por ele ter sido o 

primeiro prefeito, e por Belterra ter as suas particularidades e até mesmo de locomoção, difícil 

acesso, as estradas, nem todas, como todo mundo sabe, na Transamazônica a maioria das ruas 

não são pavimentadas. Então eu gostaria que o recurso de reconsideração seja novamente 

apreciado. Eu acredito que sim, de uma maneira justa, razoável e proporcional, analisando o 

caso in loco, analisando as particularidades do município mediante também a situação de que 

a oposição assumiu. A partir do momento em que existem fatos como restos a pagar e existem 

declarações juntadas nos autos de pessoas que eram responsabilizadas pelos pontos principais 

do repasse dos recursos, logo não é justo o ex-gestor, no caso o ex-prefeito municipal de 

Belterra, ser penalizado sozinho por não cumprimento desse repasse e por estes recursos, 

porque todo mundo sabe que de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 

e também pelo princípio da continuidade do serviço público, o gestor que assumiu após o 

mandato do ex-prefeito deveria dar continuidade e prestar contas de toda a documentação, de 

todo o repasse aonde tem juntado nos autos os restantes a pagar, o que foi pago, o que não foi 

pago na conta do Banpará, e isso tudo consta nos autos. Então, mediante a todos os presentes, 

todos os conselheiros, eu gostaria que a possibilidade de ser reapreciado o recurso de 

reconsideração para que possa ser analisado de forma justa, a fim de que o ex-prefeito de 

Belterra não seja penalizado unicamente sozinho por essas responsabilidades, já que a 

oposição do município de Belterra veio a assumir apenas também com o intuito de prejudicá-

lo. Obrigada. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, eu fiquei muito tocado pelo 

pronunciamento da doutora Marcia. Tivemos um caso semelhante a pouco, a doutora Brenda 

veio aqui defender o seu pai. O conselheiro Cipriano manifestava preocupação porque tem 

coisas doutora que a gente quer ajudar, mas não encontra nos autos caminhos para poder 

ajudar. Nós conhecemos seu pai, e sabemos que é uma pessoa de bem. E ser prefeito de um 

município como Belterra, sendo o primeiro prefeito, tinha que organizar tudo, nós votamos 

para criar esse município, que se desmembrou de Santarém. Então, a gente fica sofrendo 

porque a gente sabe quem é a pessoa, o grau de dificuldade que a pessoa teve. Então eu 

gostaria de dizer a senhora que daquilo que a gente pode ver dos autos, não tem como fazer 

diferente. Se a senhora se dedicasse para formular os últimos recursos que cabem, recursos de 

revisão após essa decisão, de rescisão, para que a gente possa analisar melhor. Porque me 

preocupa o fato do tempo, e isso é um processo antigo. Eu, o conselheiro Cipriano e a muitos 

sabem que o problema político em um município tem conflitos, principalmente quando a 

oposição vence o processo eleitoral e nem sempre tem uma conduta republicana. Geralmente 

tem a perseguição, atitudes desrespeitosas, maldades, vingança, então eu queria, assim, eu 

pedi vista neste processo, eu não posso pedir nenhum documento do pedido de vistas, não tem 

como ajudar a analisar melhor, pedir à senhora, que quer ajudar o seu pai no momento, que 

construa uma defesa no recurso de rescisão para que a gente possa analisar melhor. Eu 

conversei com o conselheiro Cipriano antes, ele também sensibilizado, mas pelo que a gente vê 

nos autos, não tem como construir uma solução. Eu queria lhe dizer isso, porque eu admiro o 

seu pai, eu gosto dele e acho que ele é um homem de bem. Mas a gente está aqui vendo o que 

está nos autos e não estamos encontrando nenhuma solução. Logo após a devida manifestação, 

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, 

mantendo integralmente a decisão recorrida. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2007/50998-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Bujaru, responsável Emanoel 

Nazareno Souza Muniz, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais ao seu responsável e expedição de recomendações às entidades envolvidas e 

remessa dos autos à Receita Federal e ao Ministério Público Estadual para apuração e 

imputação de eventuais responsabilidades às partes envolvidas, ante a irregularidade das Notas 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em 

débito para com o erário estadual na importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicando-

lhe a multa no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente a 1,5% do valor do 

débito e determinar que as entidades convenentes sejam comunicadas acerca da obrigatoriedade 

de previsão de contrapartida nos termos do convênio e remessa da cópia dos autos ao Ministério 

Público Estadual e a Secretaria da Fazenda Estadual para que, no âmbito de suas competências, 

adotem as medidas legais que entenderem  necessárias, referentes à irregularidade das Notas 

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

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

relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2007/53280-9, que trata da Prestação de 

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

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, responsáveis Sahid 

Xerfan, Francisco das Chagas Silva Melo Filho, Olímpio Yugo Ohnishi, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2008/50805-0, que 

trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Loteria do Estado do Pará, exercício financeiro de 2007, 

responsáveis Carolina Pereira de Arruda e Márcio Alfredo Rodrigues de Oliveira, cujo Relator 

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

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas de Carolina Pereira de 

Arruda, com devolução de valores e aplicação das multas; quanto às contas de Márcio Oliveira, 
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pela aplicação subsidiária da legislação do TCU, e vislumbrada sua boa-fé, que lhe seja 

oportunizado, antes do julgamento definitivo o adimplemento do débito. Adimplido o débito, as 

contas devem ser regulares com ressalva, com aplicação de multas; não quitado o débito as 

contas devem ser consideradas irregulares, com glosa do valor apontado e multas e, por fim, 

sugestão de recomendações da Secex à Loterpa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para converter o 

julgamento em diligência para que seja aplicada a regra prevista no art.202 do RITCU com a 

ciência ao senhor Márcio Alfredo Rodrigues de Oliveira para que no prazo de (15) quinze dias 

recolha a importância de R$1.728,00 (um mil e setecentos e vinte e oito reais) referente ao 

débito apontado no Relatório de Auditoria e, ocorrendo a liquidação tempestiva do débito, 

sejam julgadas as contas de sua responsabilidade regulares com ressalva. Não havendo 

pagamento as contas devem ser julgadas irregulares, com glosa do valor, além de multa no 

valor de R$864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) pelo dano ao erário. Consultado o 

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

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

dado conhecimento a respeito do Processo nº 2010/52183-3, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Raimundo Freire Noronha, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. 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 não provimento do presente Recurso de Reconsideração 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 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 conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe o pretendido provimento, 

manter integralmente os termos do Acórdão nº 47.665/2010. 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 
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formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2010/52879-6, que trata do Recurso de Revisão 

interposto por Evelise do Socorro Alves do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 acolhimento das asserções recursais para 

considerar a regularidade das contas com a manutenção da multa aplicada (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do presente 

recurso para dar-lhe o pretendido provimento e julgar as contas regulares, aplicando-se, 

entretanto, a multa de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada 

de contas à senhora Guilhermina dos Santos Januário. 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. Após esta decisão foi anunciado o 

Processo nº 2015/51073-2, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Almir Silva da 

Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do pedido de 

rescisão ou o seu desprovimento, mantendo-se todos os termos da decisão consubstanciada no 

Acórdão nº 54.275, de 09.12.2014 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para não conhecimento do presente pedido de rescisão, 

considerando que o mesmo não preenche os requisitos de admissibilidade e determinar seu 

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

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

do relator. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2015/50114-1, que trata do Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 
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procedência Assembleia Legislativa do Estado do Pará, exercício financeiro de 2014, 

responsável Márcio Desiderio Teixeira Miranda, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, 

Relator 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 regularidade das contas com recomendações à 

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

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

encaminhando à ALEPA as recomendações contidas no 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. 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 em MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a 

palavra à disposição dos presentes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para fazer referência ao Dia do Ouvidor, que 

acontece hoje, no dia 16 de março, instituído pela lei 12.632, de 2012. Quero ressaltar a 

importância da ouvidoria como instrumento de atuação da sociedade no processo de melhoria 

dos serviços públicos e, consequentemente, fortalecimento da gestão desse tribunal, que sempre 

buscou por efetividade e transparência, que essa data seja sempre marcada pelo avanço de um 

trabalho contínuo e colaborativo, iniciado com brilhantismo pelo conselheiro Odilon Teixeira e 

que estamos procurando desenvolver com empenho e grande motivação. Não só a equipe da 

ouvidoria, mas todos os setores do tribunal que são parceiros da ouvidoria. Aproveito a 

oportunidade para registrar que no ano de 2017, até a presente data, recebemos 105 

demandas, um aumento de 70.28% comparado com o ano de 2016. Que, no mesmo período, 

foram apenas 36 demandas. Isso demonstra um crescimento significativo do trabalho 

desenvolvido e da confiança depositada pelos cidadãos na ouvidoria. Por isso, insisto em 

agradecer o empenho e o apoio da equipe da ouvidoria, da presidência, dos demais 

conselheiros e todos do tribunal. Sem os quais o nosso trabalho não seria possível. Só isso, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 421

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Obrigado, conselheira Rosa por nos dar a oportunidade de cumprimentar não especificamente 

a senhora, mas realmente a todos aqueles que compõem esta lógica de relacionamentos entre 

sociedade e o estado democrático de direito moderno. Conselheiro Odilon, devo lhe dizer que o 

teu brilhantismo será em breve ofuscado. Mas, não fique chateado. Parabéns. Então, eu seu 

nome, conselheira Rosa, abraço a toda a ouvidoria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, conselheiros, nobre ilustre Guilherme, 

conselheiros substitutos, senhoras e senhores, essa lembrança da conselheira Rosa é 

extremamente pertinente. Nós acompanhamos o dia a dia, pela mídia, o quão é importante e 

valorizado o controle. Especificamente não apenas o controle instituído, mas o controle social, 

o melhor fiscalizador é o povo. E ali é que surgem as demandas, exatamente. E, para isso, todo 

o poder constituído existe, em nome dele, do povo. Fico feliz com o Dia do Ouvidor, parabenizo 

a conselheira Rosa pelo dia. Não, em nenhum momento, conselheiro André, fico ofuscado. Na 

verdade, é isso que eu desejo. E desejo de coração que a conselheira Rosa, junto com a equipe 

que lá está na ouvidoria, potencialize e otimize muito mais o trabalho que nós realizamos. Eu 

tenho certeza de que ela conseguirá, juntamente com o pessoal da equipe que ela aproveitou e 

que estava lá. É um pessoal comprometido com o trabalho e a sociedade vem demonstrando 

essa confiança ao demandar ao tribunal. Isso é muito importante para a nossa credibilidade 

institucional. É muito importante que isso seja dito, porque em um momento de turbulências em 

que nós vivemos dentro da República, credibilidade é algo que faz falta a muitas situações, 

muitas circunstâncias e, nós, pelo menos no que tange à ouvidoria, estamos indo muito bem. 

Muito obrigado, conselheira Rosa pelo seu trabalho e o trabalho da sua equipe. Continue nesse 

ritmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, a conselheira Rosa trouxe uma grande informação, importante, como disse o 

conselheiro André, e a gente tem que agradecer, reconhecer e aplaudir a conselheira Rosa, 

mas acho até que não ficaria bem talvez para ela propor, e eu queria fazer isso, que o plenário 

encaminhasse. O conselheiro Luís Cunha fez hoje, mas eu acho que ao conselheiro Odilon e à 

conselheira Rosa, porque o conselheiro Odilon foi o primeiro e depois a conselheira Rosa. 

Essa manifestação de congratulações, de louvor e, obviamente, desejo de sucesso total. 

Obviamente o conselheiro Odilon quando gentilmente recebeu uma palavra do André, na 
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brincadeira, no sentido de que ele fez um grande trabalho e, obviamente, que a conselheira 

Rosa vai e poderá ofuscar ele, porque ele quer, com certeza, como ele disse desde o 

primeiro momento e como todos nós queremos, a gente se esforça, se empenha, mas a gente 

quer que o trabalho seja feito pelo menos igual ou senão melhor do que a gente fez. E, 

assim, eu vejo que o tribunal vem fazendo essa questão, por isso quero cumprimentar a 

conselheira Rosa, mas antes enviar, se o plenário concordar, um ofício do tribunal, do 

plenário, essa manifestação carinhosa de todos no sentido de cumprimentar, reconhecendo 

a importância do trabalho e o controle social, como disse o conselheiro Odilon, o povo é o 

verdadeiro dono de tudo. Então quanto mais ele estiver interagindo, participando, 

cobrando, há uma demonstração de crescimento político, cultural, em todos os sentidos e é, 

de fato, quem é o dono das coisas. Só que o Brasil, cada vez mais eu tenho fé no nosso 

Brasil e no nosso povo brasileiro tem melhorado, tem crescido nessa questão de participar 

mais dessas questões, que antes, há algum tempo atrás quase que não participava de nada, 

entregava, delegava o poder e depois ficava só à mercê, muitas vezes não sabendo dos seus 

direitos, não sabendo como fazer para cobrar. E, hoje em dia, o Brasil cresceu e está 

crescendo e vai crescer cada vez mais nesse sentido. A ouvidoria liderada pela doutora 

Rosa, hoje em dia, pelos números que ela fornece, fez apenas um breve resumo, mas, com 

certeza tem muito mais informações e demonstra esse crescimento. E o Tribunal de Contas 

faz a sua obrigação, cumpre com a sua responsabilidade no sentido de abrir as portas para 

ouvir a população, essa sensibilidade, essa grandeza, teve o conselheiro Odilon e tem 

também a conselheira Rosa da importância deste trabalho para o Tribunal de Contas e, 

obviamente, para a sociedade. Cumprimento os dois e faço a proposição de 

encaminharmos através do plenário, se o plenário concordar, uma manifestação oficial. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, até aconteceu isso de uma maneira acidental, mas eu fiquei pensando aqui, tem 

até uma providência que eu achei prudente, sendo o Dia do Ouvidor, logicamente era até 

melhor que eu escutasse primeiro as colocações dos nossos companheiros, dos nossos 

colegas, mas eu quero dizer que a ouvidoria, e quando se fala isso, eu acredito no país, no 

controle, como bem disse o conselheiro Cipriano, o povo é destinatário de tudo, a criação 
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da ouvidoria, em um órgão como o nosso, é um grande passo para o avanço do controle 

social, conselheiro André e conselheira Rosa, nossos companheiros Edvaldo, Daniel, 

porque ele é o destinatário e ao mesmo tempo ele é o dono de tudo. E que nós vimos pós 

constituição de 88, a ênfase depois com as três leis, a responsabilidade fiscal, o acesso à 

informação e a lei da transparência, exatamente ela se dirige a esse controle efetivo que a 

sociedade tem que fazer daqueles que gerenciam o setor público, de uma maneira clara e 

absolutamente transparente, não translúcida, translucidez não é transparência, é diferente. 

A transparência ela se vê por inteiro, não esconde fatos, então nesse sentido a ouvidoria 

abre o canal de comunicação de um órgão como o nosso para a reivindicação popular. 

Porque muitas vezes o costume fazia com que a sociedade não se integrasse nesse caminho 

fundamental, e com a criação da ouvidoria há de um fato um canal aberto com a sociedade 

para que ela manifeste as suas angústias e as suas demandas e, nesse sentido, os números 

com um trabalho brilhante que foi iniciado pelo conselheiro Odilon, como agora está no 

procedimento com toda a certeza com a conselheira Rosa, é o nosso canal de comunicação. 

Eu passei pela escola de contas, e a conselheira Rosa depois me sucedeu com um trabalho 

muito melhor, e eu espero que o conselheiro Luís a suceda com um trabalho muito melhor 

também. Nós tivemos já a experiência na convivência harmônica e participativa e, quase, 

se a mesa da ouvidoria com a escola no sentido de irmos lá e trazer da sociedade a 

reinvindicação, ontem mesmo estávamos conversando na reunião dos conselheiros que 

obras identificadas pelo tribunal, por meio da escola vieram também por meio da ouvidoria 

para cobrar providências, e foram realizadas e tomadas essas providências. O controle 

social é exatamente o caminho que todos pretendemos e que se realiza em uma instituição 

na medida em que a ouvidoria é operosa e eficaz. Então, quero me congratular com todos 

que fazem a ouvidoria, especialmente o conselheiro Odilon, que a iniciou, eu tenho certeza 

desse trabalho extremamente positivo que será feito pela conselheira Rosa e agora para 

amenizar os comentários, para amenizar a direção da Casa também, em todos esses anos 

pelo apoio que todos os presidentes deram à ouvidoria. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu não ia me manifestar, mas 

também não posso ser o único a não me manifestar, porque eu quero concordar com tudo 
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que foi dito aqui pelos nossos conselheiros. Eu não queria me manifestar porque eu me 

sinto bastante comprometido com a ouvidoria. Foi uma das primeiras coisas, conselheiro 

André, que eu dei pontapé enquanto presidente, exatamente a implantação da ouvidoria 

nesta Casa, porque ela já estava criada, foi criada antes de mim, antes de eu ser 

presidente, conselheiro Cipriano. E acho que escolhi a pessoa certa, conselheiro Odilon, e 

tive o apoio dos senhores que, no plenário quando eu indiquei, vocês apoiaram e a gente 

disse para ele. E eu falei fora daqui. Eu disse: “A nossa ouvidoria é uma das melhores do 

país”. Porque ele teve o cuidado de organizar a ouvidoria em todas as etapas, os 

fundamentos da ouvidoria, regimento, a parte de TI, que é uma parte importantíssima; ele 

normatizou tudo. Ela está toda arrumada com todos os seus procedimentos e deixou como 

legado à conselheira Rosa Egídia. E saber por ela hoje, que é a homenageada do dia, 

sendo o dia da ouvidoria, que no primeiro momento da sua gestão, que não é ainda um 

trimestre, dois meses, que já bateu um recorde comparando com o ano passado. Significa 

dizer que o processo evolui. Olha que coisa bacana, saber que a instituição está ganhando 

com isso. Eu sei que Vossa Excelência falou em tom de brincadeira com o conselheiro 

Odilon, não vai ofuscar nada, pelo contrário, se ofuscar é melhor, significa dizer que 

evoluiu. Então, eu quero lhe desejar, conselheira Rosa, sucesso. Tenho certeza de uma 

coisa, isso tudo que foi dito aqui, por todos os nossos conselheiros, a senhora leva em 

conta. Acho até que hoje a ouvidoria é o principal canal de comunicação com a sociedade 

que nós temos. Eu destaquei na minha gestão a ouvidoria e o TCE cidadão, com as 

ferramentas que a gente teria para estimular o controle social. O TCE cidadão é mais 

robusto, ele atinge a massa, ele vai lá. Eu procurei dentro do possível apoiá-lo porque eu 

sinto que ele é um caminho sem volta e eu posso dizer que é uma coisa bonita, necessária 

para se ter na instituição. Mas, a ouvidoria, às vezes, funciona silenciosamente, 

conselheiro André. É o ser humano, o cidadão de qualquer parte do estado, que se 

manifesta calado, às vezes a gente não sabe quem foi. E o conselheiro Odilon fez uma coisa 

muito bacana, estabeleceu prazos, o que entra aqui tem prazos para ser respondido e não 

ficou uma indagação sem resposta. E é a linha que a conselheira Rosa Egídia está dando 

prosseguimento. Outra coisa boa de Vossa Excelência, que como legado deixou a expertise, 
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deixou parte da sua equipe, ajudando a nova ouvidora, isso merece destaque. Então, 

conselheira Rosa, parabéns, a gente fala isso com amor, com respeito e com orgulho, 

porque sabe que a nossa ouvidoria está no caminho certo. Deus abençoe. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Queria rapidamente, 

presidente, me somar aos conselheiros que antes falaram e dizer que corroboro com todas 

as palavras. E cumprimentar a conselheira Rosa pelo dia do ouvidor e estender esses 

cumprimentos a toda a equipe. E fazer uma colocação bem rápida em relação a esses 

números, que são números importantes, 70% do crescimento nas demandas do controle 

social e me parece que esse resultado é fruto de toda a estrutura, porque quando nós temos 

uma demanda e a apresentamos a um órgão, e ela é pronta tempestivamente, 

coerentemente e satisfatoriamente, essas pessoas certamente percebem a confiança no 

instrumento e vão repetir suas demandas e provavelmente essas pessoas também vão 

comunicar a outras pessoas. Vão dizer: “Olha, funciona, tem lá um órgão no Tribunal de 

Contas” que responde às suas dúvidas, aceita as suas denúncias, presta uma resposta 

pronta a isso, ou seja, o jurisdicionado e os cidadãos percebem que efetivamente tem um 

canal com a efetividade e, isso, certamente, é um dos fatores que contribuiu para esse 

aumento, mas nós temos outros, eu vou citar aqui alguns para fazermos justiça à algumas 

questões, certamente o TCE cidadão, quando vai às escolas, sobre tudo mais, para efetivar 

o controle social, isso é uma resposta também, a saída do tribunal do seus muros e levar o 

tribunal para a sociedade, apresentar o que é o órgão, como funciona, porquê funciona e 

isso certamente nas crianças desperta um interesse, que vão comunicar com os seus pais e 

com os seus vizinhos. Efetivamente o Tribunal de Contas vai cumprindo com seu papel, e 

isso é controle social sendo implementado na sua totalidade. Eu diria também que a 

comunicação social no Tribunal de Contas tem uma certa responsabilidade sobre esse 

aumento, por dar essa visibilidade da Corte, das suas funções, das suas atribuições para 

toda a sociedade e o controle social se fortalece. Então nós temos, se fossemos citar, muitos 

outros responsáveis por isso, mas é a engrenagem que está funcionando, presidente. Muito 

bem e eu entendo que ela vai continuar e, desde logo, desejo sucesso à conselheira Rosa 

Egídia nessa empreitada, que é uma das mais importantes do tribunal em termos de órgão, 
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porque dá visibilidade, a resposta pronta à sociedade e demonstra a potencialidade do 

controle social em relação ao Tribunal de Contas. E nós vivemos em um momento 

nacional, na nossa conjuntura política, e a mídia, de um modo geral, tem demonstrado os 

grandes problemas relacionados ao erário público, e isso também desperta nos cidadãos 

um pouco o interesse de buscar e ter as suas reivindicações ouvidas e, eventualmente, 

atendidas e esclarecidas pelo Tribunal de Contas. São essas as considerações, meus 

parabéns, conselheira Rosa pelo dia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Quero também parabenizar pelo Dia do Ouvidor. 

Essa atividade que foi iniciada oficialmente com o conselheiro Odilon e continua agora 

com a conselheira Rosa Egídia, conforme já foi dito anteriormente, e é realmente o canal 

direto com a sociedade. É importantíssimo para que possamos sempre mostrar a principal 

atividade do Tribunal de Contas, que ainda é muito desconhecida por parte da sociedade. 

Também outra questão é a do levantamento de dados. É sempre importante, como sempre 

foi feito também, esse levantamento para que possamos analisar e identificar onde que está 

a demanda. Eu estava refletindo, porque o aumento de reclamação é bom, mas poderia ser 

ruim também. Mas a gente parte do princípio que é uma demanda reprimida, que não 

existia a ouvidoria e, com certeza, há falhas nesta busca da boa aplicação dos recursos 

públicos, ou seja, nesse momento com certeza é bom, um aumento de perguntas, 

questionamentos e que não é somente reclamação, denúncias, ou seja, parabenizo porque 

realmente é mais complexo do que se imagina e, com certeza, continuando a análise desses 

dados a gente vai conseguir identificar cada vez mais a necessidade da sociedade. Somente 

isso, parabéns. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Apenas para agradecer as gentis palavras e dizer que ao registrar a data, 

longe de pretender receber cumprimentos pessoais, a minha intenção foi justamente 

ressaltar a importância da ouvidoria e dizer, que, particularmente a mim cabe dar 

prosseguimento ao trabalho profícuo e inspirar nesse trabalho que o doutor Odilon 

Teixeira deixou para este tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheira Rosa, a propósito, ontem esta 

presidente visando o Dia Nacional do Ouvidor preparou, e mostrei aqui para o doutor 
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Guilherme, um resumo sobre o Dia Nacional do Ouvidor, inclusive tudo que Vossas 

Excelências falaram aqui contém nesse meu resumo, então eu não vou mais me pronunciar 

só apenas para dizer que nós estamos pensando igual. A senhora propôs, mas eu tinha me 

preparado para uma dificuldade qualquer, um esquecimento qualquer. Tudo que foi dito 

aqui está resumido também por mim, então o próprio Ministério Público já pediu para se 

manifestar acerca do assunto e, com certeza, a senhora e o doutor Odilon foram lembrados 

na minha manifestação aqui e eu faço minhas todas as manifestações aqui, por todos os 

conselheiros, porque aqui vou mostrar para vocês em seguida como eu tinha resumido o 

que foi dito por cada um dos conselheiros nesta sessão. Então, eu me sinto feliz que nós 

pensamos igual e que a gente está em uma sintonia. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Eu 

brinquei com a presidente dizendo a ela que como é difícil sermos os últimos a falar, 

porque disseram tudo, não tenho nada, absolutamente nada, a acrescentar a não ser dizer 

que o Ministério Público adere a tudo que foi dito aqui, parabenizando o conselheiro 

Odilon pelo início da ouvidoria e provando que a conselheira Rosa consiga dar sequência 

ao trabalho e isso só vai trazer uma resposta positiva do Tribunal para a sociedade e 

tornar a Corte de Contas mais conhecida e mais próxima do povo, que eu acho que essa é a 

finalidade da ouvidoria. É só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agora há uma proposta do conselheiro 

Cipriano Sabino, vai estar em votação, vai ficar só ouvindo, mas vai votar. O conselheiro 

Nelson Chaves já votou e já manifestou o pedido de voto e, com certeza, vai reafirmar. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada nos Ofícios nº 130 e 131/2017-SEGER, desta data. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Presidente, eu estava pensando em propor que o convite para a reunião fosse para a terça-

feira. É uma ideia. Não sei se seria inadiável. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Sem problemas, mas a gente 

tem alguns assuntos que são urgentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Terça-feira eu não estarei na Casa. Estarei representando o 
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tribunal em Campo Grande na reunião da região norte. É até engraçado. Não estou 

colocando obstáculos, presidente, apenas comunicando à Casa a minha ausência na 

próxima terça-feira, inclusive na sessão. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às doze horas e vinte minutos (12h20min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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