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ATA Nº 5.472 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

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

dezessete (2017), terça-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 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-Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio 

Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos 

do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem 

dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante 

do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Em 

seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, representando o Tribunal no evento de capacitação dos municípios da 

região do Rio Caeté, promovido pelo TCM no município de Salinópolis, Odilon 

Inácio Teixeira e Milene Dias da Cunha, representando o Tribunal no Seminário alusivo 

aos cinco anos da Lei de Acesso à Informação, promovido pela Rede de Controle da 

Gestão Pública, na sede do Ministério Público do Estado do Pará. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia onze (11) de 

maio 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: 

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

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

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

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

anunciado o Processo nº 2010/51553-5, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por 

Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido 

de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão de 07/02/2017. 

Cumprindo dispositivo regimental e já aferidas as manifestações averbadas durante a sessão 

supracitada, ocasião em que o relator proferiu proposta de decisão para conhecer do recurso 

para, no mérito, dar-lhe provimento, anulando o Acórdão recorrido, determinando que os autos 

retornem à fase de citação para que o responsável apresente sua defesa. Conhecido ainda o voto 

do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que havia decidido no sentido de acompanhar o 

relator. No retorno do julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência Conselheiro 

Cipriano Sabino proferiu voto-vista para acompanhar na íntegra o relator, assim como os 

conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Neste sentido, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2005/51928-6, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Prefeitura Municipal de Tucuruí, responsáveis Parsifal de Jesus Pontes e Cláudio Furman, 

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão de 16/02/2017. Cumprindo dispositivo 

regimental e já aferidas as manifestações averbadas durante a sessão supracitada, ocasião em 

que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior proferiu voto-

vista para acompanhar na íntegra o voto do relator, tendo o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

acompanhado o relator, assim como a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Neste sentido, a Presidência 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53406-0, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

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

regimental ao senhor Mario Aparecido Moreira (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir em caráter excepcional os registros, com recomendações à SEAD. Consultado o 

Plenário, os excelentíssimos conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior acompanharam o parecer ministerial, enquanto que a conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes e a conselheira presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

decidiram por acompanhar o voto do relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria (3x2). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2015/51482-4, 2016/50069-8, 2016/50071-2, 2016/50073-4, 2016/50416-7, 2016/50594-2, 

2016/50942-2 e 2016/51025-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Hospital Ophir Loyola, 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 indeferimento dos registros, com aplicação de multas regimentais, determinando a 

imediata cessação dos pagamentos e determinações ao Hospital Ophir Loyola, à Casa Civil da 

Governadoria do Estado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os 

registros. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior acompanhou o voto do relator, enquanto que o conselheiro André Teixeira Dias 

votou divergente ao deferir excepcionalmente os registros, sendo acompanhado pela 

conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela conselheira presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. A presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o 

vencedor por maioria (3x2). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/50285-3, 

2016/51016-0, 2016/51235-8, 2016/51241-6, 2016/51248-2, 2016/51258-4 e 2016/51512-0, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação Pública 

Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 
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jurídico foi pelo indeferimento dos registros, com aplicação da multa regimental aos senhores 

Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça, José Megale e Alice Viana Soares Monteiro e 

recomendações à SEAD e a FHCGV (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

indeferir os registros. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior acompanhou o relator, enquanto que o conselheiro André Teixeira Dias votou 

divergente ao deferir excepcionalmente os registros, sendo acompanhado pela conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes e pela conselheira presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira. A presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por maioria 

(3x2). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/50966-0, 2016/50981-9, 

2016/51234-7, 2016/51253-0 e 2016/51697-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, 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 indeferimento dos registros, determinar a imediata 

cessação dos pagamentos em curso, sem prejuízo da sujeição de multa, com fulcro no art. 243, 

I, “b” do mesmo diploma e ainda, da potencial aplicação do disposto no art. 110, do RITCE/PA 

ao ordenador responsável pelas contratações (Secretário de Saúde Pública), à autoridade que 

anuiu às mesmas (Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado) e determinações à Sespa, 

Casa Civil e à Sead (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os 

registros. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior acompanhou o relator, enquanto que o conselheiro André Teixeira Dias votou divergente 

ao deferir excepcionalmente os registros, sendo acompanhado pela conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes e pela conselheira presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por maioria (3x2). 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/50993-2, 2016/51031-9, 2016/51148-

0, 2016/51149-0, 2016/51151-5 e 2016/51240-5, Atos de Admissão de Pessoal temporário 

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

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros, determinar a imediata 

cessação dos pagamentos em curso, sem prejuízo da sujeição de multa, com fulcro no art. 243, 

I, “b” do mesmo diploma e ainda, da potencial aplicação do disposto no art. 110, do RITCE/PA 

ao ordenador responsável pelas contratações (Presidente da Hemopa), à autoridade que anuiu às 

mesmas (Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado) e determinações ao Hemopa, Casa 

Civil e à Sead (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando 

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

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

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

Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o 

relator, enquanto que o conselheiro André Teixeira Dias votou divergente ao deferir 

excepcionalmente os registros, sendo acompanhado pela conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e pela conselheira presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por maioria (3x2). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50911-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria das Graças Costa Marques, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

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

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

jurídico foi pelo deferimento do registro, sem prejuízo da recomendação apontada pela unidade 

técnica dessa Corte de Contas, a qual transcreve na íntegra “Deste modo, recomenda-se à 

SEDUC a correção no cálculo da proporcionalidade de modo que o provento proporcional seja 

de 10.362/10.950 dias, permitindo o percentual de 94,63% correspondente a R$632,45 

(seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), deve ser dada ciência à 

beneficiária, para, querendo, possa exercer seu direito subjetivo, caso não seja acatada a 

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51291-4, que trata do Ato de 
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Aposentadoria em favor de Rosicléa Martins Pinheiro, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

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

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

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

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52490-3, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Armando Acacio Monteiro, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

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

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

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

2013/51288-3, que trata do Ato de Retificação de Pensão em favor de Larissa Jackeline Barros 

Pereira, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pelo deferimento do registro, com recomendação à Sead (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir excepcional o registro, com recomendação à SEAD. 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 2016/50851-0, que trata do Recurso Administrativo interposto por 

Alírio de Jesus e Silva e Outros, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde 

sua excelência o relator proferiu seu voto para conhecer do Recurso para, no mérito, negar-lhe 

provimento. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 
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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 existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Esta Presidência dá conhecimento ao douto plenário a 

respeito dos seguintes relatórios de gestão fiscal: A – Ministério Público de Conta do Estado 

do Pará, terceiro quadrimestre de 2016; B – Ministério Público de Contas dos municípios do 

Pará, terceiro quadrimestre de 2016. Os referidos processos de fiscalização cumpriram 

tramitação regular sendo exarados os respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo 

e do douto Ministério Público de Contas, a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira, onde foi plenamente atestado a obediência às disposições contidas na lei de 

responsabilidade fiscal, devendo ser encaminhadas ao Ministério Público de Contas dos 

Municípios as recomendações emitidas pela SECEX. Na forma regimental convoco Vossas 

Excelências para a sessão extraordinária que se realizará no próximo dia 24, quarta-feira 

próxima, às dez horas, para fins de apreciação da prestação de contas do governo do estado 

referente ao exercício de 2016, objeto do processo nº 2017/50.863-0. Solicito ao senhor 

secretário geral que tome as providências necessárias para a realização da referida sessão. 

Por fim, esta presidência dá conhecimento ao douto plenário a respeito do relatório de 

atividades desenvolvido pela corregedoria geral do Ministério Público de Contas, no exercício 

de 2016, subscrito pelo corregedor geral e decano daquela instituição, doutor Antonio Maria 

Filgueira Cavalcante, onde são descritas circunstancialmente as atividades do órgão parceiro 

desta instituição, e o importante trabalho estatístico e de cunho documental, que apresenta 

detalhadamente a produção processual do parquet especializado, material de importância e 

relevância e do interesse de todos os membros deste colegiado. O material foi disponibilizado 

pela Secretaria geral na pasta da rede deste tribunal, denominada como plenário, e criada 

para a divulgação de matérias de interesses do colegiado e divulgadas através do grupo de e-

mails do plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Bom dia a todos. Nós tivemos nesta manhã uma notícia triste, e que eu gostaria 

de fazer o registro no tribunal, de qualquer maneira, é um gestor público, uma pessoa que 

recebeu um mandato do povo e trabalha com essas atividades e que, com certeza absoluta, é 
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lamentável esse tipo de ocorrência. Pela manhã nós tivemos a notícia de que o prefeito de Breu 

Branco, Diego Alemão, teria sido atacado e recebeu tiros durante as suas atividades pela 

manhã, logo cedo. E ainda tínhamos a esperança e a informação de que ele foi conduzido ao 

hospital em estado grave e ainda com sinais vitais funcionando, trabalhando, mas recebemos 

agora, eu e o conselheiro Nelson, uma notícia de que foi emitida uma nota de pesar pelo 

partido dele. Eu acho que isso veio confirmar. Então eu queria fazer essa manifestação, 

obviamente repudiando a violência, repudiando esse tipo de situações que ocorrem no estado 

do Pará, lamentar profundamente e obviamente essa violência, então, queria também fazer 

esse registro do atentado que sofreu o prefeito de Breu Branco, Diego Alemão, que recebeu 

mais uma vítima da violência no Brasil e no estado do Pará ocorreu essa situação. Obviamente 

que nós pedimos também com humildade e respeito ao governo do estado que tome todas as 

providências no sentido de apurar essa questão e, se for o caso, identificar e prender os 

responsáveis, que seja feita, obviamente, a justiça e se cumpra o que determina a nossa lei que 

é quem cometeu esses crimes, que seja obviamente responsabilizado. Então eu passo essa 

informação, faço esse comunicado aqui no plenário, obviamente não tenho ligação nenhuma 

com isso, mas é um ser humano, tem família, enfim, um servidor da sociedade e de qualquer 

maneira a gente fica sentido pela violência que assola o nosso país todos os dias. A gente se 

entristece em ver que nós vivemos, como eu já disse antes, hoje em dia eu acho que nós estamos 

enfrentando uma guerra, só que não declarada, acho até que, humildemente falando, o estado 

deveria reconhecer esse estado e esse momento que estamos vivendo, que é um momento 

extremamente grave e que a partir dessa situação, talvez desse reconhecimento, desse estado 

em que estamos vivendo, possamos unir as forças e trabalhar no sentido. Porque quando 

acontece isso, eu acredito que se declara ou que se reconhece que estamos vivendo 

efetivamente uma guerra instalada no país, onde só um lado reconhece que está em guerra e o 

outro lado não reconhece, que no caso é o estado, e então o que acontece? Poderá unir as 

forças, poderá se unir ao exército, marinha, aeronáutica, civil e militar, Polícia Civil e Polícia 

Militar, corpo de bombeiros, Ministério Público, judiciário, ou seja, todas as forças do estado 

em si e enfrentar essa situação, porque está difícil, está demais essa questão da violência é 

verdadeiramente o caso e uma situação lamentável que nos assola todos os dias e milhares de 

pessoas, os indicadores são os piores possíveis, inclusive comparados a guerras que estão 
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neste momento acontecendo no mundo e que, em muitos casos, o nosso país pela questão da 

violência ganha em relação a esses dados de violência. Então, eu queria fazer esse profundo 

pesar, lamentando muito mais um episódio de violência que todos estão muito preocupados, 

todos os dias acontece isso, ontem eu estava conversando com o conselheiro André, anteontem, 

um atleta, um jovem estava disputando uma competição de handball, salvo engano, em Breves, 

e um assaltante, sem a menor reação do rapaz, que levantou as mãos, e já tem a imagem, por 

nada mete a faca no peito do rapaz que ainda por alguns momentos resistiu, mas que depois 

veio a falecer. Então ontem assistindo um programa na televisão estava se discutindo com 

relação ao desarmamento, foram gastos milhões de dólares e reais na campanha do 

desarmamento e o povo brasileiro votou e eu ouvi o comentarista dizer: “Mas, hoje, a vida está 

tão desvalorizada, que as pessoas não matam com arma, matam com faca, com martelo, com 

pau, de todo o jeito”. Quer dizer, nós precisamos nos unir, a sociedade, o estado e verificar de 

forma seríssima que nós estamos enfrentando uma guerra e eu ainda digo, assim, que um lado 

declarou a guerra contra a sociedade, aos homens de bens, às famílias, aos jovens, o outro 

lado ainda está procurando quem sabe acertar e encontrar uma solução. Então, eu acho que 

nós estamos perdendo a guerra e vamos continuar perdendo se a gente não assumir que é um 

estado de calamidade, um estado sério que estamos vivendo hoje, que é a questão da violência. 

Então, presidente, faço esse registro com muito pesar lamentando mais uma vez o falecimento 

de uma pessoa, e já citando o nome do jovem atleta, um rapaz de bem, não está envolvido com 

nenhum problema, quer dizer, estava ali participando de uma competição, saudável, feliz, mas 

isso infelizmente acontece todos os dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, não há como não nos solidarizarmos com o 

pensamento e a palavra do conselheiro Cipriano, aqui mesmo neste plenário algumas vezes 

reflexões que fizemos e, hoje, pela manhã já li a entrevista, por sinal, muito pertinente, muito 

competente como sempre da ministra Carmen Lúcia, em que ela denuncia a falência total do 

sistema prisional no Brasil. O que nós estamos na realidade vivendo é a consequência, não 

estamos tendo a competência de ir na raiz do problema, eu vejo também no jornal um projeto 

que entendo a intenção do eminente deputado Eduardo Costa, que apresenta nesta Assembleia 

Legislativa o projeto no sentido de que algumas escolas consideradas na linha vermelha ou na 

área vermelha passem a ter também uma espécie de agência de segurança. A intenção é nobre, 
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é louvável, mas se levarmos em conta esse raciocínio, todas as escolas, em todos os bairros, em 

todas as cidades, deverão também ter uma atividade de segurança e não haverá tropa 

suficiente para tomar conta de todas as escolas, porque a escola está se tornando um centro de 

violência, e vemos a cada dia os policiais militares, na nobilíssima missão de tomar conta da 

sociedade, praticamente, sendo mortos a cada semana. Em todos os estados e inclusive no 

estado do Pará. E esse caso aqui, que o conselheiro Cipriano relata, é o caso de um prefeito 

que também não conheço pelo nome, mas suponho que seja descendente do prefeito que 

conheci, o Diego Alemão, descendente do Kolling, que já esteve aqui e tive o conhecimento, 

mas acima de tudo, além de um prefeito, um jovem que é vitimado também pela insegurança. 

No último domingo quando todos nós festejamos o dia das mães e vem o sistema judiciário e 

libera não sei quantos detentos nessas datas, como Natal, como dia das mães e dia dos pais, e 

quantos não voltam para o sistema e a ministra diz que hoje ali é realmente uma espécie de um 

laboratório do mal, porque as prisões não ressocializam. E mesmo aqui, acho que se recordam 

todos, várias vezes, e insisto nessa proposta porque nós, na sociedade, às vezes, vemos um 

mundo que nós não vislumbramos ou que não conhecemos. Um outro mundo que nos cerca e 

com numerosos integrantes, que é a questão do sistema penal. Aqui já trouxemos na Sexta de 

Integração o superintendente da Susipe, porque eu acho que quando cada um de nós 

conhecemos profundamente a realidade, pode haver uma mobilização. Alguma coisa há de ser 

feita, não é uma medida, é um conjunto de medidas que possam ser tomadas e revelo também o 

dantesco quadro social. Quando a gente pensa em 14 milhões de desempregados, é muita 

gente, é uma cidade de São Paulo praticamente, então é a raiz do nosso problema, uma crise 

social, que realmente a pessoa quando desperta e não tem perspectiva, não tem perspectiva 

para os seus filhos, para os seus amigos de um emprego justo e digno, ele vai logicamente até 

por uma intuição, é como a fera, quando está com fome ela vai e ataca. Então, está ficando 

incontrolável, não se tem mais condição de sair para dar um passeio na praça, na rua, não 

precisa, são os centros que estão absolutamente expostos e nós todos estamos expostos a essa 

violência e sempre se pede a Deus quando se sai de casa para que nos proteja. Os próprios 

policiais fardados estão sendo alvos, e a motocicleta, conselheiro André, está sendo um 

problema no Brasil de saúde pública e um problema de segurança pública, porque nos 

acidentes que se observam, é o segundo maior atendimento nos hospitais, são os acidentes 
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provocados pela motocicleta. Não sei se nessa fabricação essas ideias que a gente aqui e ali 

advoga, mas ela poderia, na fabricação, que pusessem um tacômetro, não precisa ser um 

veículo para tentar fazer uma pista de corrida nas avenidas pelo meio dos carros e até com 

uma coragem ou uma maluquice, eu digo assim, porque eu ficaria morto de medo de estar 

naquele ziguezague, aquele espaço no meio dos carros e vão acabar sendo mortos eles 

próprios. Então, é a velocidade excessiva, como é excessiva também dos nossos veículos. Nós 

não temos pistas para receber 140 quilômetros por hora, isso é uma loucura, teria que se 

mexer na fábrica. Eu fabrico carros em no máximo 80 quilômetros por hora e motocicleta é um 

transporte rápido, mas não é um transporte de corrida, então ela se presta para acrescer os 

gastos na saúde, para outros atendimentos que poderiam ser priorizados e não são, porque só 

acidentes de motos e, principalmente, vitimando os jovens. A gente vê um motociclista com dois 

na garupa, entre os quais, criancinhas, às vezes, tem filho, neto, sei lá, é uma coisa. E do outro 

lado a segurança, a forma como a motocicleta se tornou comum. É que o cidadão, em São 

Paulo, houve um tempo em que eles proibiram andar na garupa, porque o motociclista sozinho 

fica difícil para ele assaltar. O rapaz aqui, que o Cipriano se reporta, o prefeito pelo que ele 

me mostrou, ele estava andando de bicicleta, cedo, em Breu Branco, se for comparar com 

grandes metrópoles, uma população diminuta, embora ali ao redor de Tucuruí e mais adiante, 

Marabá, mas estava fazendo quem sabe o seu cooper matinal com a bicicleta, dando as suas 

pedaladas e passa uma motocicleta lá e dá um tiro e mata. Acabou. E, eventualmente, isso não 

é somente no Pará, é no Brasil, e acaba ficando por isso mesmo, porque não vai se identificar 

o sujeito, que, de repente, tem logo o induto, ou um advogado de porta de xadrez, que o solta, 

não deu flagrante, enfim, é um caso sério que o Brasil está atravessando. E ratifico aqui, 

senhora presidente, não seria bom na visita, porque ninguém vai visitar um presídio com 

alegria, mas nós tivemos e alguns de nós fomos lá na FASEPA, por exemplo, dos meninos 

infratores, e a senhora esteve lá e a senhora viu as condições em que aquela não era, ao 

contrário, estava bem mantida, mas a gente vê aquele gritante caso que precisa de uma 

solução e o sistema penal era didático para nós e importante para a nossa condição de 

julgadores e de seres humanos, enfim, de saber um dia nós teremos detalhadamente o que se 

passa no sistema penal. Recomendo a todos que leiam a entrevista da ministra Carmen Lúcia 

de hoje, é muito pertinente, é muito realista e está traçando um quadro da realidade brasileira 
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com muita competência. Eu acho que deve servir de leitura e de reflexão para cada um de nós. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Vossa Excelência coloca um conjunto de medidas para enfrentar a crise social. 

Realmente eu acho que são conjuntos de medidas que devem ser tomadas diante dessa 

situação. Por exemplo, eu sou do município de Irituia, e eu estava comentando aqui com o 

procurador geral, doutor Felipe, que estava me mostrando a notícia do falecimento do prefeito, 

e eu tinha comentado com o conselheiro Cipriano e ele disse, que ele não morreu e que ainda 

estava vivo. A gente já viu aqui uma informação de que o prefeito veio ao óbito, e eu 

comentando com ele, que Vossa Excelência é conhecedor, que há 33 anos, mataram um 

prefeito do município de Irituia, inclusive foi o prefeito que me antecedeu a gestão, faz 33 anos 

que ele foi assassinado por tiros lá no distrito de Mãe do Rio, na época não era cidade, era 

distrito, pertencia ao município de Irituia e Vossas Excelências pasmem, conselheiros e 

conselheiras, Ministério Público, servidores, até hoje esse crime, ficou impune, nunca houve 

julgamento, nunca ninguém foi preso por conta. Nós vimos que esse prefeito que foi morto hoje 

tinha 34 anos, certamente, há época, ele tinha um ano de idade, e lá no município de Irituia, há 

33 anos, mataram um prefeito que até hoje esse crime está impune, nunca houve um 

julgamento e nem prisão de ninguém. Era um homem de bem, todos os seus familiares são 

pessoas de bem, e ele inclusive estava prestando um serviço ao município de Irituia. Hoje nós 

temos o município de Mãe do Rio, o município de Aurora, que foram municípios que se 

emanciparam do município de Irituia. E lá no distrito de Mãe do Rio aconteceu o assassinato 

do prefeito de Irituia, que naquela época pertencia Mãe do Rio. E, como eu digo, Vossa 

Excelência acabou de falar, são conjuntos de medidas que devem ser tomadas. Naquela época 

já vinham acontecendo esses crimes, mas não na dimensão em que hoje acontece, quando 

vemos todos os dias. Recentemente aconteceram vários assassinatos no município de Irituia e 

ainda hoje um amigo nosso me ligou e disse assim: “Precisa mudar esta polícia”. De repente a 

gente fica observando que essa guerra, como Vossa Excelência acabou de dizer, acontece em 

todos os lugares e em todos os cantos. E o conselheiro Cipriano traz esse acontecimento de 

hoje, e me parece que temos uma nota de violência acontecendo nos municípios, no estado, na 

capital paraense, e no Brasil todo. É uma questão, como disse o conselheiro Nelson, que 

parece como uma guerra mesmo, e a gente observa que são situações que ficam até um pouco 
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difícil para nós dimensionarmos onde está a questão. Eu imagino que essa é uma crise, como 

disse o conselheiro Nelson, uma crise social que perpassa pela família, perpassa pela escola e 

vem atingindo a sociedade, e que causa um transtorno e que atinge todas as outras áreas. É 

uma questão de saúde, ambiental, enfim, são conjuntos de medidas que devem ser tomadas no 

sentido de atacar, ainda tem solução, mas está ficando cada vez pior essa situação. Dizer que 

essa situação vem se agravando, e eu coloquei aqui só um exemplo da impunidade que ao 

longo dessas décadas, são 33 anos, foi justamente no mês de maio que aconteceu esse fato, com 

o assassinato de um prefeito no município de Irituia, no meu município, que parecia ser um 

município pacato, mas há três décadas já vinha acontecendo isso lá em Irituia. E o sentimento, 

conselheiro Julival, é de impunidade, que até hoje ainda nós tivemos conhecimento de que 

houve ameaça à família, a um parlamentar que lutava para se descobrir os assassinos e foram 

também ameaçados, e, houve assim uma acomodação diante dos fatos e até hoje ninguém foi 

julgado ou sequer alguém preso por este acontecimento no município de Irituia. Nós temos 

agora aqui, o conselheiro Odilon não se encontra hoje, mas o Tribunal de Contas da União 

propôs uma auditoria operacional em todos os tribunais de contas. O nosso tribunal já está 

tomando as providências no sentido dessa auditoria operacional e já foi designado o 

conselheiro Odilon para tratar do assunto, acredito que o Ministério Público de Contas 

também, que já inclusive representou e foram tomadas as providências. O Tribunal de Contas 

já está preocupado, porque é uma questão de Brasil, não é só do estado do Pará, mas é uma 

questão brasileira, e o conselheiro Odilon, que é o nosso corregedor já foi designado por este 

plenário para juntamente com a equipe de auditoria operacional fazer essa auditoria na parte 

de segurança pública, principalmente no que diz respeito às penitenciárias. Manifestação do 

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

tinha encerrado, o Cipriano vai fazer uma proposta de pesar, e eu só de longe da ribalta, como 

se diz, olhando de longe, como um cidadão comum, este mesmo país que se afoga no problema 

da insegurança e da crise social foi o mesmo país que patrocinou uma Copa do Mundo e uma 

Olimpíada, coisas que a gente não entende. Eu acho que o Brasil falta definir muito todas as 

esferas reais e prioridades, que é uma das coisas mais difíceis a fazer, mas quando a gente vê 

esse quadro social dessa profundidade e tantos recursos que poderiam ter sido encaminhados a 

uma área tão prioritária foram, na minha modesta visão, desperdiçados em obras 
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perfeitamente dispensáveis, que já naquela altura os estádios que nós tínhamos eram capazes 

de suportar uma Copa do Mundo, não era preciso esse festival de irresponsabilidade e gasto 

público que foi feito para bancar a Olimpíada e para bancar a Copa do Mundo. A Suécia, por 

exemplo, não quis Olimpíada, porque tem todos os seus problemas sociais resolvidos, e ao ser 

oferecido para eles que fossem sediada a próxima Olímpiada, disseram: “Nós temos assuntos 

aqui ainda importantes a relevar”. Mesmo a Suécia, já contei aqui, da jornalista brasileira 

entrevistando o sueco e ele disse assim: “Nós temos muito pouco para pedir a Deus, por quê? 

Porque o estado já nos dá tudo”. E a Suécia não quis fazer a Olimpíada, e nosso sistema, e aí 

vai a segurança, saúde, e outras tantas coisas, é um momento assim de ampla reflexão para os 

governantes, para alguém que possa influenciar nessas decisões e que as prioridades 

brasileiras possam ser tomadas com mais responsabilidades, eu agradeço a Vossa Excelência. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Eu quero me somar as suas falas anteriores, apresentando alguns dados que eu colhi aqui, do 

“Diário Online”, na internet. E, segundo o “Diário Online”, em 2016 aconteceram 4.196 

mortes violentas no estado do Pará, 11,2% a mais do que em 2015, quando ocorreram 3.772 

mortes violentas. A gente percebe que, infelizmente, no Brasil assim como a senhora mesmo é 

testemunha no seu município, a impunidade é que é o grande incentivo para que isso aconteça. 

Em países sérios a gente percebe pelos jornais que quando ocorre uma morte dessas o 

assassino é caçado e encontrado imediatamente, fecham-se cidades, fecha-se tudo e se 

encontra a pessoa. Aqui no Brasil, infelizmente, vai acontecendo e vai se agravando e parece 

que enquanto está acontecendo com o próximo não nos preocupamos. Eu quero me somar 

então à fala importantíssima do conselheiro Cipriano e chegou mais do que na hora de 

formarmos uma grande força tarefa para eliminar o problema, porque se adiarmos vai 

dificultar e vai piorar. Os nossos dados são alarmantes, há países que aconselham, e vimos 

isso pela internet também na época da Copa do Mundo, na época das Olimpíadas, algumas 

autoridades recomendando aos cidadãos que não viessem ao Brasil, e para que se tomassem o 

máximo de cuidado possível, ou seja, é uma imagem muito ruim para o exterior. Eu quero fazer 

outros registros também, presidente, se me permite. O primeiro é sobre a participação do 

colega Edvaldo Souza como palestrante no primeiro simpósio econômico de políticas públicas, 

realizado aqui, na cidade de Belém. E, pelas notícias que eu tive, ele fez uma brilhante 
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palestra, parabéns ao colega e parabenizo também a Conselheira Substituta Milene, que 

participou do Congresso Luso Brasileiro em Lisboa, que foi uma participação importante para 

ela, e acredito que também para o tribunal e para o estado do Pará, que teve uma 

representante ali naquele evento, por isso parabenizo ambos. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Esses indicadores, 

eminente conselheiro Julival, apresentaram o Tribunal de Contas do Estado, conselheiro 

André, eu não lembro se foi em 2015 ou em 2014, mas, convidado pela ATRICON, fomos 

participar de um fórum de segurança pública em Brasília, estavam representantes de 

governadores do estado, em 2014, tinham lá cinco governadores presentes, enfim, secretários 

de segurança. Por coincidência ou por sorte, talvez, convidaram o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará para falar em nome dos tribunais de contas, mas não da segurança do estado, 

da segurança nacional, os dados, e me mandaram os dados dos estados e nós aceitamos, o 

tribunal do Pará, pegamos dados de todos os estados, inclusive da União, e fizemos um 

resumo, um apanhado e falamos sobre essa questão. E, naquele momento, nós concluímos que 

todos os estados, sem exceção, estavam gastando mais do que gastavam nos exercícios 

anteriores, alguns estados 13% a mais, outro 8% a mais e todos investiam mais, e o resultado 

era o contrário, enfim, eu queria mostrar que esses indicadores são importantes e 

fundamentais para qualquer tipo de administração. Você tem que saber o que está ocorrendo e 

o que está dando errado, conhecer o problema primeiro, para depois tentar agir. Eu tinha 

conversado até com Vossa Excelência e com o conselheiro Nelson, quem sabe o tribunal puxar 

essa conversa, não precisa nem fazer propaganda e nem divulgar, essa é uma questão, vamos 

dizer, assim, de necessidade, urgência pública, e conversar com as pessoas envolvidas 

diretamente, os atores no sentido de tentarmos contribuir, porque eu ouço muitas queixas. Por 

exemplo, uma vez eu ouvi de um delegado importante da Polícia Civil, antigo, ele já conhece o 

sistema há muitos anos, e nada contra os novos, mas os antigos, em qualquer lugar, conhecem 

muito mais aquela situação. Aqueles que acabaram de chegar aqui ainda estão aprendendo, 

como é o meu caso, eu continuo aprendendo, enfim, então ele estava se queixando e dizendo 

que eles passaram três meses, mais ou menos, investigando uma quadrilha que estava 

envolvida no tráfico de drogas. Armaram toda uma situação, tempo, combustível, hora extra, 

tudo que foi possível no aparato logístico para fazer essa investigação, montaram cabana, sei 
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lá como é que chama, para ficar vigiando, disfarces, toda uma situação em que eles passaram, 

já tinha descoberto quase todos, mas faltava um que ele considerava ser o mais importante. 

Portanto, eles não agiram porque queriam pegar todos, no total, naquele grupo lá, os mais 

importantes, eram nove criminosos, vamos dizer assim, perigosos, eles já tinham oito e 

conseguiram um momento para prender o último homem e prenderam-no no mesmo dia. Nesse 

dia a polícia foi toda preparada, um trabalho de três meses, de escuta telefônica, e envolvendo 

o judiciário, Vossa Excelência conhece, é advogado, e prenderam todos. Em menos de uma 

semana estavam todos em liberdade. Então ele disse para mim que não tinha motivação para 

trabalhar, porque todo esse processo foi e depois disso as pessoas olhavam até fazendo graça 

para a polícia, porque eles tinham feito tudo o que fizeram e estavam soltos. Olhavam para o 

delegado e diziam: “Eu vou ficar preso e daqui a pouco eu estou solto”. É a lei. O 

judiciário tem conhecimento desse problema? Qual é o efeito dessas pessoas presas não no 

presídio, que não tem solução, porque esse é outro problema grave que o judiciário ainda 

não se manifestou e o doutor André falou aqui na época ao coronel que era um percentual 

elevadíssimo de pessoas que estavam nos presídios não só no Pará, como também no 

Brasil, que não tinha manifestação do judiciário, estavam presas irregularmente, e lá, 

como disse a doutora, a ministra, é como se fosse uma faculdade para o crime, como se 

fala popularmente, e então unindo todas essas questões e conversando com essas pessoas, 

talvez encabeçar, mas sem fazer, com total discrição, interesse único é melhorar, quem 

sabe a partir daí, conselheiro André, foi uma ideia que nós conversamos com Vossa 

Excelência, que até sugeriu isso e vamos tentar encabeçar. Chamamos a Assembleia e um 

deputado no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, a Polícia Militar e Polícia Civil, 

corpo de bombeiros, para bater um papo no sentido de que temos que encontrar, enfim, nós 

temos que trabalhar e fazer alguma coisa, unir as forças e reconhecer que nós estamos em 

estado de guerra, porque há essa guerra de fato ocorrendo, está certo? É isso acontece. A 

minha proposta, senhor presidente, era encaminhar à associação dos municípios da região, 

e tem associações no município,  de profundo pesar, à Câmara Municipal do Município de 

Breu Branco que tome conhecimento da manifestação do tribunal e não só pedindo, e não 

só manifestando o pesar pelo falecimento violento, mas pedindo, como foi feito aqui o 
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pedido, que com toda a humildade, obviamente, nós sabemos de toda a dificuldade do 

governo em tomar as devidas providências no sentido de identificar os responsáveis, como 

Vossa Excelência colocou, e puni-los para que este crime não fique impune. Eu tenho 

certeza que não só o tribunal de contas está pedindo para o governador com respeito, 

obviamente que o governador não é responsável por isso, ao contrário, ele com certeza vai 

tomar as providências, eu tenho certeza disso, os prefeitos também vão pedir isso, assim 

como a Assembleia Legislativa. Então o tribunal também se soma nesse pedido de 

manifestação de votos de profundo pesar e a solicitação ao Poder Executivo para que tome 

as providências no sentido de identificar e punir os responsáveis por isso, todos eles. A 

impressão que dá, conselheiro André e conselheira Rosa, é que foi um crime de encomenda, 

eu não sou delegado, mas o cara passa na bicicleta e vem uma moto e atira no cara e vai 

embora. Não só prender os caras que mataram, mas quem mandou matar, talvez isso seja o 

mais importante. E o assassino ganha 500 ou 1.000 reais e falam que tem de todo o preço, 

dependendo do cargo, e que existe vários preços. O cara recebe aquele dinheiro e vai 

embora, às vezes não é nem daqui, vem para cá, faz aquilo e vai embora. Hoje temos aqui 

quem foi que mandou, o mandante, esse é o mais perigoso, esse até pela legislação deve 

receber uma pena maior. Que se beneficia com isso, quem foi beneficiado, qual é a 

intenção, quais são as razões e mostrar que nós estamos atentos, senhora presidente e 

senhores conselheiros, essas questões também em relevância social, com relação ao 

combate à violência, e eu fico aqui, vou pedir até ao secretário, como eu já conversei com o 

André e dei um início de conversa rápida ao conselheiro Nelson, devemos conversar entre 

nós conselheiros. Eu vou até mas verificar regimentalmente, vou pedir ao gabinete e peço 

ao secretário, se tem algum tipo de comissão especial de estudo ou alguma situação que a 

gente possa, além da responsabilidade dos conselheiros, uma tarefa especial no sentido de 

a gente tentar propor essa conversa que a gente teve com o conselheiro André e com 

certeza todos vão apoiar para, efetivamente, conversarmos para ver o que nós podemos 

contribuir para combater a violência e dar o mínimo de segurança pública a nossa 

população, que é de direito dela, e está na Constituição, que é a nossa tranquilidade, nós 

podemos pegar indicadores municipais. O conselheiro Julival falou do número de pessoas 
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mortas de forma violenta, mas tem municípios que têm mais violência do que outros. Temos 

uma matéria da “Veja” de alguns anos atrás, que considerou o município de Santarém um 

dos mais seguros do Brasil, não sei se ainda é hoje, mas podemos ter esses dados, 

conselheiros, e essa Comissão, se for o caso, e se for regimentalmente possível criar, pode-

se fazer esse levantamento e eu até me coloco à disposição para ajudar mostrando os 

municípios mais seguros, os mais violentos, menos violentos, e apresentar até para a 

Secretaria de Segurança, que deve ter isso, mas se não tiver o tribunal apresenta, e dizer: 

“Olha, os dados que a gente tem são esses aqui”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Apenas para me 

somar, Excelência, às palavras que já foram aqui externadas, e me solidarizar com a 

família deste gestor, mais do que a tragédia pessoal e familiar que esse fato encerra, um 

atentado contra a vida de um gestor em razão, especula-se, mas se tiver alguma relação 

com o exercício de suas funções, isso mais do que uma tragédia pessoal é um atentado 

contra o próprio estado de direito, e, nesse estado de inflexão em que a sociedade 

brasileira vive, não existe salvador da pátria, não existe instituição que pode se assenhorar 

e dizer detentora do caminho a ser seguido, para que a gente saia dessa espiral ascendente 

de criminalidade e de crise ética, de crise econômica, de crise política. Apenas uma 

atuação concertada de todas as instituições e do judiciário, Ministério Público, todas as 

forças policias, quiçá, as forças militares, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

que aqui está fazendo a sua parte ao dar o encaminhamento, a representação para que 

fosse restaurada uma auditoria operacional nos presídios ao se somar a todos os demais 

estados que já haviam aderido à coordenação do TCU. Essa conjugação de forças pode 

levar ao embate efetivo contra esse estado de coisas absurdas com que nos deparamos 

diuturnamente. Então quero me somar à nota do Tribunal de Contas do Estado, enviando 

os sentimentos à família, ao município, enfim, para que superem isso e que as autoridades 

busquem desvendar o que está por trás dessa tragédia. Dito isso, senhora presidente, 

apenas registrar como a senhora já o fez e o relatório de auditoria do nosso corregedor 

geral, depois de um ano de exercício nos brindou com um trabalho excepcional e que dá 

uma visão panorâmica, heurística e detalhada do conjunto de processos que tramitaram no 
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Ministério Público de Contas, os encaminhamentos que foram propostos pelo Ministério 

Público de Contas, que tem sido de grande valia e muito importante para balizar e orientar 

mesmo a nossa atividade finalística e mesmo a atuação do gestor que, por hora, se 

encontra à frente do Ministério Público de Contas. Eu tenho certeza que esse relatório 

pode fornecer subsídios valorosos para a apreciação dos senhores conselheiros. São essas 

as considerações, senhora presidente, obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhora presidente, senhores conselheiros, douto 

representante do Ministério Público de Contas, conselheiros substitutos, servidores e 

jurisdicionados, eu também gostaria, senhora presidente, de me solidarizar com a 

indignação, eu vou colocar essa expressão, do conselheiro Cipriano Sabino, do conselheiro 

Nelson Chaves, reforçado pelo conselheiro substituto, doutor Julival, pelo doutor Felipe 

Rosa Cruz e pela senhora presidente sobre o estado de insegurança em que nós vivemos e é 

lamentável dizer também que é verdade, nós tivemos preocupações, o estado brasileiro, 

preocupações em que nós podemos entender impertinentes em relação ao que é prioritário, 

como bem citado pelo conselheiro Nelson Chaves, de realizar uma Copa do Mundo, de 

realizar jogos olímpicos, e sem priorizar aquilo que de fato é mais importante, nós 

continuamos com o erro estratégico, eu falo isso quando nós aprovamos a PEC do Teto, 

nós dissemos: “Nós vamos continuar gastando o que nós gastamos em 2015 com saúde, 

educação e segurança”. Porque é isso que efetivamente essa PEC propôs, e, na verdade, é 

uma política que está na contramão da necessidade, porque dizer que um gasto, e essa 

expressão é tecnicamente inapropriada, o gasto em segurança pública não é gasto, é um 

investimento em qualidade de vida, social, necessário e importante, sobretudo, mais nesse 

contexto calamitoso em que nós vivemos. O estado dizer que vai gastar menos com isso ou 

que vai gastar o que gastou em 2015, isso é um absurdo, porque não é possível que nenhum 

tipo de política pública, absolutamente nenhum tipo de política pública tem um 

investimento público pesado, e eu vou lembrar aqui, que não é o caso, vou fazer uma nova 

analogia, mas não é para estabelecer uma comparação direta, mas no final dos anos 90, 

salvo o engano, um ex-prefeito de uma cidade dos Estados Unidos, Nova Iorque, Rudolph 

Giuliani, implantou uma medida chamada “Tolerância Zero”, porque os índices de 
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criminalidade naquela cidade estavam chegando a tal ponto que era insuportável, e ele 

tomou uma medida drástica, e logicamente que foram feitos diversos estudos, mas o estado 

se impôs à criminalidade. E houve uma regressão nos índices de forma alarmante e assolou 

o mundo, inclusive, a medida tomada por aquele prefeito. E eu quero dizer o seguinte: na 

verdade não é possível “Tolerância Zero” no Brasil, porque a nossa legislação não 

permite, só em estado de exceção que seria possível a implementação de várias medidas 

colocadas por Rudolph Giuliani, mas eu quero dizer que quando se tem vontade política, é 

possível, com um investimento público e com vontade política é possível, e nós estamos 

mais do que na hora de a sociedade civil, inclusive, se reunir e se indignar coletivamente e 

propor, fazer estudos, entender as causas e consequências, a origem, e propor medidas 

públicas para que o nosso estado possa de fato corrigir esse estado calamitoso em que nós 

vivemos no que diz respeito à segurança pública, e penso que nós, como tribunal de contas, 

também temos uma participação necessária e não podemos nos omitir em relação ao nosso 

fazer para tentar dar a nossa contribuição em relação a isso. É verdade e, infelizmente, 

esses dados chegam a um ponto que nós não vemos uma indignação escancarada da nossa 

sociedade em relação a isso e isso também demonstra uma outra preocupação que é: “O 

que nos indigna?” Porque nós temos e, certamente, aqui no Pará alguma centena de 

apenados foram liberados no que se chama de induto de dia das mães, induto do dia dos 

pais, induto de natal. E é interessante porque nós tivemos um caso que nos chocou no ano 

passado, quando Suzane von Richthofen, presa pelo bárbaro assassinato dos seus pais, foi 

liberada em induto, o que é uma medida, se absolutamente legal, ela é absolutamente 

imoral, indevida e um descaso para com a sociedade. Eu entendo que esse induto, no que 

pese, seja até uma medida humanitária, nós temos que ser humanitários com os apenados, 

com aqueles que cometem delitos, mas nós temos que ser humanitários também com a 

sociedade de bem. Por quê? Porque desses prisioneiros que são soltos, essas estatísticas 

demonstram isso, 30% sequer retornam, e a polícia tem que ir recapturar alguém que já 

estava capturado e inclusive apenado. É um retrabalho para a polícia, 20% desses que são 

liberados cometem durante a liberação novos delitos, delitos de toda a sorte, que vão desde 

um pequeno furto, até homicídio, extorsão mediante sequestro, estupro e toda a sorte de 
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crimes, ou seja, nós estamos sendo humanitários com um aprisionado, mas não estamos 

sendo humanitários com as pessoas de bem, que são vítimas dessas pessoas que são 

liberadas nesse período. E alguém tem culpa nisso, porque essas pessoas vão passar por 

um processo de exame psicológico, de capacidade social, e existem pessoas que fazem o 

laudo e atestam isso dizendo que estão aptas a serem liberadas. E o juiz efetivamente dá o 

canetaço e libera essas pessoas. Enquanto essas pessoas não forem responsabilizadas no 

mínimo por culpa, em perícia e imprudência ou negligência na sua conduta, essas coisas 

não vão melhorar, porque todas as pessoas são liberadas e nem todas elas estão aptas a 

serem liberadas. Eu não sou contra medidas humanitárias, eu sou contra medidas que são 

só por um lado humanitárias. Elas devem ser de forma genérica, essas coisas nós temos 

que parar e pensar, analisar e verificar o que está de errado na nossa medida. Eu acho que 

precisamos sim de uma reestruturação do nosso código processual, do nosso código penal, 

porque são medidas que certamente as soluções para o problema vão passar por isso, mas 

também vão passar por uma questão reequipamento, reaparelhamento da nossa estrutura 

prisional e que é notório e sabido por todos que, infelizmente, ele não cumpre a sua função 

que é, e seria, em tese a recuperação das pessoas que lá são encarceradas pela prática 

delitiva. Acho que é um problema estrutural, profundo, mas que merece muitos estudos e 

que toda a sociedade possa participar dessas discussões, decisões e implementação de 

medidas estatais firmes nesse sentido, mas eu também gostaria, senhora presidente, de 

cumprimentar o conselheiro e doutor Edvaldo pela participação no primeiro simpósio de 

Políticas Públicas, realizado pela comissão do conselho regional de economia e 

representando o tribunal de contas. Ele o fez de forma brilhante, me sinto orgulhoso de ter 

sido representando pelo conselheiro Edvaldo em um tema bastante interessante, que é a 

transparência, fiscalização e controle externo. Esse foi o tema da palestra do conselheiro 

Edvaldo, na verdade, é um tema desafio, porque são três temas absolutamente distintos e 

tão amplos que cada um deles mereceria muitas palestras e ele conseguiu sintetizar isso 

com brilhantismo e o evento foi realmente um sucesso, cumprimento o conselheiro Edvaldo 

e da mesma forma a conselheira substituta Milene pela participação no congresso Luso 

Brasileiro no que pese, não em representação, não representando o tribunal, mas, 
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certamente, uma experiência bastante importante e que ela deve partilhar conosco os 

conhecimentos lá adquiridos, as vivências lá presenciadas, para que possamos também 

aprimorar o nosso fazer dentro do tribunal. Eram essas as considerações, senhora 

presidente, eu agradeço a concessão da palavra. Obrigado. Consultado o Plenário, este se 

manifestou unanimemente aprovando a proposição sendo a matéria consubstanciada nos 

Ofícios nºs. 186 e 187/2017-SEGER. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às dez horas e quarenta e quatro minutos (10h44min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 16 de maio de 2017. 
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