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ATA Nº 5.480 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de junho 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

e Julival Silva Rocha (Substituto), além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

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 as ausências do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

em licença para tratamento da saúde, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, e, ainda, da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha ambos por motivo 

de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia oito (08) de junho 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 Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: impedido na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima Senhora 

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

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, 

não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor 
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secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o  Processo nº 2012/51415-8, que 

trata do Ato de Reforma em favor de José Tadeu de Oliveira,  cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves com pedido de vistas pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

em sessão de 01/06/2017, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato deferido. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51935-1, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro e determinar ao Igeprev para cessar 

pagamentos no prazo de (15) quinze sob pena de responsabilização solidária. Consultado o 

Plenário, Sua Excelência Conselheiro Cipriano Sabino acompanhou o relator em seguida, Sua 

Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira pediu vista dos autos. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50685-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com aplicação da multa 

regimental ao responsável extensiva autoridade que autorizou a contratação sub examine e 

cessar de imediato os pagamentos, além das determinações ao Igeprev e à Casa Civil da 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir o registro, e 

determinar ao Igeprev cessar pagamento no prazo de (15) quinze dias sob pena de 

responsabilização solidária. Consultado o Plenário, assim foram firmados os votos: 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: divirjo do relator, votando pelo 

deferimento excepcional do registro. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. Assim sendo, considerando o 

empate na votação foi proferido voto de qualidade, acompanhando a divergência, pelo registro 

excepcional, vencido o relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50891-8, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

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

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, sem 

prejuízo da sujeição de multa à ordenadora responsável pela Sead extensiva ao Chefe da Casa 

Civil da Governadoria do Estado e cessar de imediato os pagamentos, além das determinações à 

Sead, 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 o registro. Consultado o Plenário, assim foram firmados os votos: Excelentíssimo 

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

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: divirjo do relator, votando pelo deferimento 

excepcional do registro. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Acompanho o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a divergência. Assim sendo, considerando o empate na 

votação foi proferido voto de qualidade, acompanhando a divergência, pelo registro 

excepcional, vencido o relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/51826-7, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Evani Pinheiro da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (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 2015/50062-6, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Delmira Maria Pereira de Souza, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 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 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 

2017/50286-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Joracy Ladislau Alves, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

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

jurídico foi 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 2012/50130-5, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Encargos Gerais do Estado Sob a Supervisão da Sead, responsável Alice Viana 

Soares Monteiro, Procuradora Silaine Karine Vendramin, Relator Conselheiro Substituto 

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

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

jurídico foi pela regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência a Presidente passou a 

tratar dos assuntos referentes à MATÉRIA ADMINISTRATIVA, e fazendo uso das palavras 

assim se pronunciou: Esta Presidência informa as Vs. Exas. que foi devidamente gravado na 

pasta plenário da rede interna de informática desta corte de contas o arquivo digitalizado 

contendo a proposta de adesão do TCE Pará ao observatório da despesa pública, ODP. 

Trazida pelo eminente conselheiro corregedor desta corte de Contas, o doutor Odilon Teixeira, 
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ressalto que a documentação está disponibilizada a este colegiado e na próxima sessão 

ordinária de 20 de junho, tal iniciativa será deliberada por este plenário. Logicamente sujeita 

a observação dos conselheiros. Há que se enaltecer a elevada importância que a ODP detém 

dada a sua metodologia com vistas ao fortalecimento das atividades do controle externo que 

permite a produção de informações estratégicas e que apoia o monitoramento dos gastos 

públicos. Neste momento eu passo a palavra ao conselheiro corregedor, o doutor Odilon 

Teixeira, que tecerá maiores esclarecimentos sobre o tema. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado presidente. A ODP é uma unidade de 

produção de formações estratégicas, do ministério da transparência, fiscalização e controle no 

âmbito da controladoria geral da união e ela foi construída, a ODP, sob os pilares da 

capacitação humana, da aplicação de metodologia científica apoiada à tecnologia da 

informação para a geração de informações e geração de alto valor agregado acerca das 

despesas públicas, do governo federal. Essa experiência do governo federal foi tão positiva, 

porque se utiliza de vários bancos de dados, de várias informações constantes em vários 

cadastros dos devidos órgãos do governo federal, tipo a receita federal, previdência, etecetera, 

que a CGU então vislumbrou a possibilidade de em um primeiro momento levar isso às 

controladorias e auditorias dos estados e alguns estados aderiram a isso, e já tem frutos 

positivos, e em um segundo momento eles também perceberam a necessidade então de estender 

a ODP aos tribunais de contas, e a gente pode ver que a ODP possibilita identificar riscos de 

fraude, irregularidades ou mau uso dos recursos públicos e também possibilita apoiar o 

processo de tomada de decisão dos gestores públicos. Qual é o objetivo da CGU? É replicar 

essa metodologia do observatório da despesa pública nos tribunais de contas, conselheiro 

Cipriano, conselheiro Luís Cunha, o objetivo ali é disponibilizar em rede informações e 

indicadores gerenciais de desempenho, situações atípicas ocorridas na execução dos gastos 

públicos, contribuindo para uma melhor gestão e monitoramento dos recursos governamentais, 

isso é feito como? Nós vamos ter acesso, caso Vossas Excelências concordem em possibilitar a 

presidente a assinar esse acordo de cooperação, aos bancos de dados do governo federal, da 

receita federal, da previdência social, e a gente a partir do acesso a esses dados poder criar 

rotinas de auditoria e a contribuir nos nossos processos de fiscalização, eventualmente 

precisando de informações e outras que o conselheiro Luís Cunha já vem acompanhando a 
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relatoria de processos que foram feitos sobre o teto constitucional, e que está sendo utilizado o 

“labcontas”, que depois eu vou falar um pouco mais e o TCU, então nós vamos ter acesso a 

informações disponibilizadas pelo tribunal de contas da união que essa, a ODP, apesar de ser 

uma expertise frutífera no governo federal, na CGU, a ATRICON, a nossa associação dos 

membros verificou que isso é positivo e os tribunais de contas devem participar sim dessa 

experiência porque nós enquanto órgão de controle vamos colher muitos frutos e vamos 

conversar, interagir de forma melhor em várias informações inclusive se comunicando uns aos 

outros, eventuais auditorias coordenadas, tanto pelo TCU quanto entre nós, outros tribunais? 

Então o objetivo dessa reunião que a presidente me pediu para ir a Campo Grande, nós fomos 

juntos com o Carlos Gomes, que é o nosso secretário de tecnologia da informação, e com o 

Douglas Domingues da Secretaria de Controle Externo, nós estivemos no TCE do Mato Grosso 

do Sul em Campo Grande, no período de 20 de março a 22 de março e lá nós ouvimos 

atentamente as experiências do TCE de Santa Catarina, que já tem a ODP implantada e vem 

colhendo bons resultados e a proposta de certificação da possibilidade de um acordo de 

cooperação técnica junto ao ministério da transparência e controle, a CGU. A meta é propor a 

implantar a metodologia nos 26 estados e no distrito federal, replicar essa metodologia nas 

unidades de formações estratégicas como se fosse uma franquia, um modelo de franquia e 

capacitar servidores e aqui não podemos esquecer associando isso ao plano estratégico de 

Vossa Excelência; e aqui não podemos esquecer associando isso ao plano estratégico de Vossa 

Excelência, presidente, que tem que promover a lógica da tecnologia da informação que 

inclusive estamos em processo eminente do processo eletrônico, tudo vem a calhar, então, a 

própria CGU também se compromete em capacitar os nossos servidores a utilização de todos 

esses instrumentos, dessa metodologia, que é nada mais que integrar informações e realizar 

estudos em conjunto, as etapas de implantação ela será naturalmente a cada tribunal de contas 

vive a sua realidade distinta, não podemos esquecer que o Brasil nesse momento passa por um 

momento de crise, então levamos em conta que a CGU sabe muito bem disso, a disponibilidade 

orçamentária de cada um, a conveniência e oportunidade nem todos os tribunais de contas vão 

aderir naturalmente, alguns poderão não aderir, o TCM parece que não irá aderir porque vai 

priorizar os seus processos, os seus projetos que atualmente estão sendo realizados na sede 

daquele tribunal. E naturalmente teremos aqui uma adequação de cronograma, associando 
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todos esses interesses, o piloto já foi realizado no TCE de Santa Catarina com êxito, a ODP já 

foi divulgada por ofícios via ATRICON, em sites, em seminários que ele foi realizado nas 

várias regiões do país, o próximo passo é aderir, é um acordo de cooperação com a CGU, que 

é esse motivo que a presidente está solicitando a nossa anuência, no dia de hoje, 

provavelmente deliberaremos na próxima sessão, não é presidente? A necessidade de uma 

política de certificação e uma infraestrutura necessária para realizar os estudos esquemáticos, 

a CGU não vai colocar de qualquer modo isso, ela vai exigir algumas situações do tribunal e 

aqui eu até elenco para os senhores quais são. A primeira delas é implantar na controladoria 

de assuntos estratégicos, a metodologia da ODP, a nossa controladoria de assuntos 

estratégicos está vinculada à Secretaria de Controle Externo. E lá já vem realizando alguns 

trabalhos que o conselheiro Luís Cunha inclusive é relator dentro dessa temática, mas não com 

essa abrangência que é junto com o TCU, utilizando o lab contas, e o tribunal vai se obrigar a 

compartilhar dados e informações e estudos realizados, ou seja, isso também nós vamos 

aprender com a CGU e ela também aprenderá conosco, nós precisamos estar integrados à rede 

de info contas, e isso o tribunal de contas do Pará já está integrado. Houve um acordo de 

cooperação técnica no âmbito da ATRICON, na época que na gestão do conselheiro Luís 

Cunha enquanto presidente assinou esse acordo de cooperação técnica para utilização do lab 

contas, do tribunal de contas da união. Nós precisamos disponibilizar uma infraestrutura, 

dentro da controladoria de assuntos estratégicos como equipe, espaço físico, hardware, 

software imobiliário e temos prazo para isso, temos até o final de junho ou meados deste mês 

para assim realizar a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria de Controle 

Externo já envidando esforços junto à presidência nesse sentido, no que tange a adequação de 

espaço físico, de pessoas, precisamos de técnicos não somente da SECEX, mas também 

técnicos que entendam de análise de bancos de dados e análise de informações com domínio 

em informática, nossa corte está providenciando isso e também questões de reabrir software 

está tranquilo e o mobiliário também está sendo providenciado e por último o tribunal deve 

inserir no seu trabalho da Secretaria de Controle Externo propriamente na CAE, materiais de 

divulgação e de treinamento bem como a identidade visual que a CGU não abre mão. Todo 

projeto bem sólido e com êxito, ele tem uma logomarca como é o nosso selo, que comemoramos 

esse ano os 70 anos, como a ouvidoria tem sua logo, como o tribunal tem a sua logo, então a 
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CGU também exige uma logomarca que seja disponibilizada no local, no ambiente físico onde 

está a CAE. No dia 10 a 14 de julho, serão capacitados quatro servidores do nosso tribunal, eu 

acredito que será em Brasília, se não me falha a memória, nós iremos lá na CGU e 

aprenderemos toda a metodologia, os nossos servidores aprenderão toda a metodologia de 

como operar o observatório da despesa pública e naturalmente a CGU vai dar a assistência 

técnica, e no período de agosto a julho de 2018, nós nos comprometeremos a realizar um 

estudo conjunto com outros tribunais, inclusive no que tange a compras governamentais, ou 

seja, não basta estudar a metodologia, nós precisamos pô-la em prática. A expertise tanto de 

forma teórica como de forma prática. Já comentei os requisitos para a adesão, que estão já 

bastante avançados em nossa corte, atualmente, no que tange ao sistema de controle interno 

dos estados, já aderiram a ODP. Santa Catarina enquanto eu atuava no sistema de controle 

interno daquele estado, eu fui um dos que verifiquei na prática, o estado de Santa Catarina foi 

um dos primeiros sistemas de controle interno a adotar a ODP, eu participei da implementação 

lá naquele estado. Dois municípios de São Paulo e Recife já estão dentro da ODP atuando 

juntamente nessa metodologia e 22 tribunais de contas pretendem aderir a ODP, vislumbraram 

aqui uma oportunidade de melhoria muito grande no que tange a fiscalização de contas e de 

informações relacionadas às despesas públicas bem como nessa possibilidade também do 

tribunal utilizando a ODP nas suas auditorias operacionais propriamente dito, para 

colaborarem na gestão pública dos gestores estaduais, 18 tribunais de contas estaduais e 4 

tribunais de contas para os municípios pretendem aderir a ODP. Senhora presidente, acredito 

que com essas poucas e esse breve histórico, eu tenha satisfeito Vossa Excelência, no que tange 

apresentar a ODP. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Qualquer dúvida eu acredito que o conselheiro 

Odilon Teixeira poderá tirar dos senhores conselheiros sobre o assunto. A intenção era trazer 

na próxima semana como nós estamos sem a presença do conselheiro Nelson, eu gostaria de 

com certeza em uma próxima sessão a gente trazer esse assunto, está compreensível. Eu 

gostaria que o conselheiro até pudesse conversar, eu vou pedir ao conselheiro Nelson para 

conversar sobre o assunto com o conselheiro Odilon e a gente pode ver se dá para trazer na 

próxima sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Sem sombra de dúvidas, presidente, eu acredito que hoje é o momento de nós apresentarmos e 
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os conselheiros estudarem a proposta, refletirem sobre o assunto até porque o conselheiro 

Nelson, como Vossa Excelência mesma disse, não está. O conselheiro Nelson Chaves é o 

coordenador de Informática. E tanto eu quanto o próprio Carlos Gomes, o próprio Douglas 

que participou em Campo Grande, a gente está por conta dessas situações; a gente está 

promovendo inclusive nesta manhã, Carlos Gomes e Ana Paula da SECEX, estão na SEAD. E 

sobre questões relacionadas aos programas utilizados pelo governo do estado. E que envolvem 

inclusive a rede de controle, conselheiro Luís Cunha, então assim, dentro dessa temática há 

várias frentes e dentro da política de gestão da conselheira Lourdes, de desenvolvimento da 

tecnologia da informação vislumbrando o processo eletrônico nós não estamos perdendo de 

vista nenhuma possibilidade de aderência e de situações que podem beneficiar o tribunal e 

trazer positivamente, experiências positivas para esta casa, então eu estou à disposição de 

qualquer um dos senhores, da conselheira Rosa, qualquer servidor também que assim pretenda 

tirar dúvidas. Nós estamos muito abertos a qualquer dúvida e possibilitar tirá-la com 

tranquilidade. Muito obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada, conselheiro Odilon. Eu 

sei que Vossa Excelência tem se debruçado sobre o assunto e como nosso corregedor já 

conversou bastante tanto com a SECEX, tanto com a tecnologia da informação e a gente está 

caminhando realmente para, conselheiro Luís, para nós concluirmos mais uma etapa na nossa 

instituição no tribunal de contas, que vem nos ajudar e muito nas nossas análises. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Enquanto o 

conselheiro Cipriano se prepara para falar, presidente, eu continuo achando que a gente 

poderia decidir, eu tenho certeza que o Conselheiro Nelson não vai se opor. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas nós 

propusemos para a próxima semana, para a terça-feira. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A gente já ganhava tempo, nós não vamos ter 

sessão na quinta. Porque assim, o considero esse assunto da maior importância, muito bem 

explicado pelo conselheiro Odilon Teixeira, bastaria amanhã uma visita, quer dizer, o quórum 

está qualificado, na essência ele, que o plenário aprovou, porque tem coisas presidente, que 

temos que ter pressa, esse é um dos assuntos que a gente que ter, a gente tem que andar, eu 

acho que a palavra informação é uma coisa muito forte. Quem tem as informações vai longe, 
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dispõe de uma riqueza extraordinária e o que nós estamos buscando é isso, ter um pouco mais 

de informações, e, despesa pública não é uma coisa tão simples, a prova de que não é simples é 

que a gente está sendo neste momento constrangido como controle externo nacionalmente pelo 

crescimento da corrupção. De alguma forma, é como se dissesse que o controle externo está 

falhando no Brasil, a gente sabe que não é bem assim, mas é um desafio para todos nós, no 

sentido de reunir melhores condições para a gente fazer esse enfrentamento, eu entendo que 

redes de controle que hoje temos a honra de ter o conselheiro Odilon, representando a 

instituição é um passo da maior importância, as instituições começaram a se abrir e 

compreender que não podem segurar para si as informações, que as informações precisam ser 

compartilhadas, a gente precisa trabalhar em rede, eu acho que o cidadão brasileiro, ou de 

qualquer parte do Brasil tem direito de saber o que acontece lá em Santa Catarina, no Rio 

Grande do Sul, em qualquer estado, em qualquer município, mais de cinco mil municípios, mas 

que é do cidadão brasileiro. Então, o que nós estamos propondo hoje aqui, através da 

corregedoria, muito bem explicado pelo conselheiro Odilon é muito importante para a nossa 

instituição e eu sinceramente enquanto estive à frente do tribunal, tudo que veio como proposta 

para que pudesse melhorar o nosso trabalho eu fui concordando. E sempre a gente era 

beneficiado de alguma forma, e tem coisas que chegam quase que gratuitamente para nós aqui, 

então, eu entendo que esse caminho é um excelente caminho para melhorar o nosso trabalho, 

então da minha parte, concluo, pode esperar terça-feira, mas dependendo da decisão do 

colegiado, que tem condições tranquilamente, até porque eu já venho tomando conhecimento 

do assunto a bastante tempo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É um assunto que interessa a todos os conselheiros, nós 

colocamos em rede, e nós colocamos na rede interna da informática dessa corte de contas e 

nós propusemos que na próxima sessão do dia 20 a gente possa votar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero cumprimentar o 

eminente corregedor, o conselheiro Odilon, eu acho que pode contribuir muito esse trabalho 

importantíssimo, com certeza absoluta. É claro que até o pedido de Vossa Excelência e da 

presidente, o gabinete vai dar uma analisada para ver se tem alguma coisa, mas Vossa 

Excelência explicou muito bem e entendi e acredito que todos os colegas conselheiros vão 

aprovar e apoiaram o trabalho e a iniciativa de Vossa Excelência que traz pontos importantes 
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e positivos para o tribunal. Presidente, eu queria rapidamente solicitar aos colegas se assim 

concordarem que o tribunal envie uma manifestação, um voto de louvor a marinha do Brasil. 

Nós tivemos muita honra no dia 08, quinta-feira e eu fui com muita alegria convidado por 

Vossa Excelência minha digna presidente, para representar essa instituição na câmara 

municipal de Belém e na Assembleia Legislativa do estado do Pará, a câmara teve sessão às 

nove horas. E foi solicitada e aprovada por unanimidade pelos vereadores de Belém na sessão 

em homenagem a marinha do Brasil pelo vereador Celsinho Sabino e teve a presença de vários 

vereadores, autoridades, e o corpo da marinha e na assembleia pelo deputado Celso também, 

de várias autoridades, enfim, todos estavam lá comemorando essa data, e eu presidente, por 

determinação de Vossas Excelências estive lá com muita alegria obviamente fomos a mesa 

representar o tribunal de contas do estado nas duas casas legislativas que representam o povo 

do Pará e o povo de Belém, e a marinha do Brasil no último dia 11 de junho, a partir do dia 06 

ou 07 teve várias comemorações. As atividades internas da marinha onde são concedidos 

comendas e reconhecimentos ao corpo interno da marinha que são os marinheiros oficiais e no 

dia 08 teve também vários eventos, no dia 09 tiveram também os eventos, já recebendo a 

sociedade e o público externo, e lá nesse dia, presidente, que a data certa é dia 11 de junho, 

mas tem homenagens, reuniões, a partir do dia 05 e do dia 06 vai até o dia 11. A marinha do 

Brasil, conselheiro Odilon, ela comemora o dia 11 de junho como dia de honra da marinha, 

que foi exatamente há 152 anos que a marinha obteve vitória na batalha naval de Riachuelo. 

Eu digo isso, eu tenho muito respeito e carinho e honra pelas forças militares, que ainda nas 

condições que vivemos hoje no Brasil são instituições que chamam assim, que honram o nosso 

país e ainda recebem o apoio da sociedade brasileira como pessoas honradas que trabalham 

dignamente, ou seja, nada mancha, ainda é uma das reservas que a gente tem no Brasil no 

sentido da moral, da ética, da conduta, e há 152 anos, eu digo que talvez o que seria do Brasil? 

Talvez o Brasil tivesse um outro destino se a marinha não tivesse vencido aquela batalha 

importantíssima para o país como um todo, faz parte da história e por conta dessa batalha, o 

almirante barroso estava à frente da missão com barcos, navios quebrados e uma série de 

dificuldades, mas o que sustentou o presidente, doutor Felipe foram os brasileiros, os 

marinheiros, os homens que estavam embarcados naqueles navios na época, e com toda 

dificuldade que se apresentavam eles levantaram a bandeira do Brasil e disseram que aqui 
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vamos vencer ou vamos morrer. E isso até emociona a gente porque naquela altura do 

campeonato, como eu disse, se não tivesse vencido a batalha talvez o Brasil tivesse tomado 

outro rumo, quem sabe? Territorial, enfim, uma série de mudanças poderiam ter ocorrido na 

ação brasileira por conta desta tentativa de invasão que o Brasil conseguiu repelir e vencer 

essa batalha com todas as dificuldades, navios quebrados, navios entrando água 

bombardeados, pegando fogos e eles forma na raça, na garra e conseguiram vencer esta 

batalha para a honra da nação brasileira. Senhora presidente, isso é o registro de uma data, 

há 152 anos da vitória. De lá para cá não só a marinha mas o exército da aeronáutica tem tido 

uma conduta hoje, conselheiro Luís Cunha, a marinha do Brasil especificamente falando na 

data de 11 de junho, ela tem as suas atividades que nós conhecemos, inclusive na sexta da 

integração o conselheiro Nelson trouxe para cá o Almirante, e como veio brigadeiro, como 

veio general, veio até o chefe do estado maior, o comandante militar do Norte, que comanda as 

três forças que foi distribuído em Brasília e regiões e existe um general que comanda está 

região norte e o general do exército além de comandar o Norte, obviamente tem um almirante, 

tem um brigadeiro e tem um general, cada um comanda uma força, mas a marinha do Brasil 

também faz trabalhos sociais. Ela desempenha um papel de apoio, solidariedade, cidadania, e 

entre elas eu destaco a importante atuação da marinha no combate a esse acidente grave que 

acomete principalmente as moças, as crianças, jovens e mulheres, quando se submetem pelo 

enfim, quando acontece um acidente de escalpelamento, no início das pequenas embarcações 

coisa que a gente chama de marajoara, fica exposto e a criança com cabelo grande, a menina, 

muitas vezes por questões culturais ou por questões religiosas não corta o cabelo e ali perto do 

motor, tem uma rotação altíssima, com uma força extraordinária e uma vez enrolando o cabelo 

da moça, há um acidente gravíssimo. Arranca o couro cabeludo, machuca o rosto da criança, 

leva até a morte. Esse é um detalhe, é uma questão cultural, mas quem já foi na Santa Casa 

visitar, é uma coisa difícil e segura de ver, mas é importante dedicar a realidade, que a 

oportunidade na Santa Casa de visitar algumas meninas que hoje estão sob o tratamento com 

relação a isso e não tem noção do tamanho do problema que é esse acidente que ocorre nos 

rios da Amazônia. Muito aqui, porque aqui o rio é a nossa rua, todo mundo sabe disso e muitas 

crianças vão para a escola com esses barcos marajoaras, vão para a igreja, vão para tudo 

quanto é lugar, vão para as festas, vão para jogo de futebol, vão para tudo quanto é lugar 
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eram os barcos que iam para cá e para lá e subindo e descendo. E acontece muito isso aqui e a 

marinha vai e fez uma caixa para o eixo, gratuitamente chama as embarcações, coloca sem 

nenhum custo, eu volto a dizer, e sem multar, sem absolutamente nada, só faz colocar o eixo e 

fazer uma espécie de explicação, de aula para dizer qual é a importância disso e que isso pode 

causar. Então a marinha faz isso de graça, ela leva as embarcações, qualquer ribeirinho, 

qualquer pessoa que tenha uma embarcação a marinha recebe com toda atenção, pega a peça 

que já está pronta, que é feita de madeira e madeira reaproveitada, e encaixa em cima do eixo, 

o eixo do motor, vai para a hélice e fica exposto ali naquela rotação. A marinha só coloca, já 

tem os tamanhos prontos, só faz encaixar ali, ou seja, vai para o risco de acidente praticamente 

a zero, então é um trabalho social que a marinha faz, ela não ganha nada com isso. Além do 

papel constitucional que ela tem de defender o território nacional, enfim, de trabalhos de 

inteligência, e tudo mais, treinamento, preparação e tem outro mais conselheiro Luís Cunha, 

que eu acredito, que você vê, o jovem que vai para as forças armadas, conselheira Rosa, ele sai 

das forças armadas um outro homem. Você não vê o jovem que foi militar ou que é militar 

jogando lixo na rua, cuspindo no chão, furando fila, existe toda uma situação em que contribui 

para o Brasil no sentido de gerar um cidadão de bem, correto, honesto. E em diversas outras 

atividades e no meio ambiente, por exemplo, a maioria faz o treinamento também para todas as 

embarcações da Amazônia, os seus tripulantes, principalmente cozinheiros, taifeiro, que 

trabalham mais com essa questão de produzir algum tipo de lixo para não jogar nos rios, nas 

margens, enfim, todo um treinamento, uma capacitação no sentido de preparação no sentido da 

preservação do meio ambiente e a marinha também reconhece as empresas, as embarcações 

desde o pequeno marajoara, ribeirinho e até maiores, que tem essa responsabilidade com o 

meio ambiente. Então são diversas atividades que a marinha exercer em meio solidário e 

plural, de preparação, enfim, que eu acho que vale a pena, é importante aplaudir neste 

momento difícil uma das reservas morais do Brasil, que as forças armadas e o tribunal se 

manifeste dizendo parabéns a marinha, dando louvor pela sua data magna, a sua mais 

importante que foi o dia que o Brasil venceu a batalha de Riachuelo e que faz 152 anos e 

completou agora 152 anos. Então, eu queria pedir aos colegas se entenderem importante que o 

tribunal se manifeste oficialmente encaminhando o ofício a marinha do Brasil, ao ministro, ao 

quarto distrito naval, ao almirante e também ao comando militar do norte, que tem um general 
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que comanda as três forças, mas além do almirante como militar do norte, obviamente se 

manifestando nesse sentido como a gente já fez aqui no plenário em homenagem ao exército 

brasileiro, eu queria pedir aos colegas que fizessem, se assim concordarem, enviar votos de 

louvor, congratulações, parabéns, a esta honrosa força, organização que é a marinha do 

Brasil. Essa era uma manifestação presidente, se Vossa Excelência quiser, depois eu tenho 

outra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Tudo bem. Eu acrescento também, conselheiro Cipriano, e agradeço a Vossa 

Excelência que esteve representando essa corte de contas, a todos nós nos eventos na câmara 

municipal, nós já vemos realmente foi uma solenidade muito bonita, e Vossa Excelência nos 

representou muito bem e na Assembleia Legislativa - isso foi na quinta-feira -, e na sexta-feira 

essa Presidência também ao pediu conselheiro Nelson Chaves que não está presente, mas que 

ele também nos representou em uma solenidade na marinha, anunciada. E uma solenidade por 

sinal também muito bonita, muito bem organizada, conselheiro Nelson ao retornar de lá nos 

deu as informações, o agradecimento do comandante, do representante da marinha e de toda a 

força da marinha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, antes de colocar em votação, uma questão de ordem, eu estive na 

quinta-feira, como bem disse, a marinha fez vários, tem e recebe homenagens, tem vários 

eventos e a partir do dia 05, 06, 07, 08 e dia 09 tinha esse evento grande que era para receber 

a sociedade, premiar, reconhecer as pessoas que tem amizade e consideração, trabalham, 

enfim, tem uma série de critérios que a marinha observa com muita atenção para reconhecer 

essas pessoas e eu estive aqui na inauguração, no carimbo do nosso selo dos 70 anos como o 

conselheiro Nelson nesse dia e até conversando de fazer essa proposta juntos, eu e o 

conselheiro Nelson como foi bem lembrado por Vossa Excelência eu queria pedir para incluir 

na proposta o meu nome e o nome do conselheiro Nelson. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Realmente, ele me deu 

após o retorno dele deste evento, ele me deu as informações em nome desta Corte de que a 

marinha ficou, através dos seus dirigentes, ficaram agradecidos pela presença dele em nome 

desta corte de contas, no dia 09 pela manhã, na sexta-feira. Então, eu coloco em votação, 

conselheiro Cipriano já pediu a inclusão do nome do conselheiro Nelson e o conselheiro Luís 

para votar. Colocada a matéria em votação, ela ficou consolidada através dos Ofícios n.ºs 204-
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206/2017-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O Ministério Público também se associa. Certamente os 

conselheiros substitutos estão se associando em nome desta corte de contas, a marinha, a 

todos, a proposta do conselheiro Cipriano junto com o conselheiro Nelson está aprovada por 

esta corte de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu vi aqui, obrigado, eu vi aqui e recebi em meu gabinete, o doutor 

Diego e toda a equipe lá e eu pedi para a gente fazer esse levantamento rapidamente e não 

quero me alongar. Sobre o atlas da violência no Brasil em 2017, nós fizemos aqui um breve 

resumo, mas eu queria pedir a Vossa Excelência, dentro do possível, que pedisse a Presidência 

ou a Secretaria que enviasse um estudo completo ao gabinete dos conselheiros se já tem ou 

devem ter, não quero apenas, eu estou apenas querendo debater a matéria, não muito, mas só 

para a gente não ter conhecimento dos indicadores que não são, aliás, são indicadores 

negativos, não só para o Brasil, mas especialmente para o Pará, então eu queria fazer esse 

registro aqui senhora presidente, que esse estudo apresenta, eu dei uma lida e fizemos um 

resumo apresenta aos municípios mais violentos do Brasil e o estado do Pará dentre os 30 

maiores e mais perigosos e o estado do Pará apresenta quatro municípios entre eles Altamira, 

Marituba e Marabá. E se for comparar com outros estados, nós estamos bem longe, ou seja, 

assim, do que podemos considerar razoável, então, dentre os municípios mais seguros, 

apresenta o Pará apenas um município, que foi o município de Cametá, e mesmo assim, o 22º 

lugar, que apresentou em taxas de violências menores, mas não as melhores. Então, são 

indicadores importantes que devem ser considerados, eu não sei se os conselheiros se 

recordam de uma manifestação minha com relação ao debate nacional que houve sobre 

segurança pública que a ATRICON indicou o estado do Pará para representar os tribunais e 

este debate nacional, e eu tinha falado senhora presidente que todos os estados estão 

investindo mais em recursos ano a ano, do que nos exercícios anteriores, e não é só o estado do 

Pará. Todos os estados brasileiros gastam, se gastaram um valor correspondente a 100% no 

outro ano gastaram 110%, no outro ano 107%, 113%, ou seja, sucessivos investimentos na 

área de segurança pública, e isso acho que em 2014 esse debate ocorreu em Brasília por 

vários governadores presentes e eu participei na mesa de debate com quatro governadores, em 

nome da ATRICON e eu fui obrigado a fazer um estudo nacional da segurança pública para 
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que eu pudesse falar em nome dos tribunais sobre a segurança pública e eu não podia falar só 

sobre o estado do Pará mas sim de todos. E eu falei aqui no plenário dessa dificuldade que 

embora os estados gastem os recursos significativos em segurança pública, os indicadores 

apresentam dados contrários e se gasta mais dinheiro, mas a violência tem aumentado, e aí 

presidente, eu queria registrar e pedir que fique nos anais registrado, anotado, esse estudo que 

foi feito pelo IPEA, e incluir a matéria publicada na revista Veja desta semana. E, os 

especialistas apontam para o seguinte, por exemplo, conselheiro Julival, nós sabemos quem 

morreu, diz a revista Veja, os especialistas dizendo. Mas, não sabemos quem matou, e o que 

quer dizer isso presidente? Quer dizer o seguinte, qual é a origem deste crime? Por que estão 

matando mais A, mais B, ou mais C? Por que? O objetivo de ter acontecido, é a droga, é o 

tráfico? São brigas de gangue, ou seja, identificação do problema, porque só estamos 

conferindo os mortos, morreu o seu fulano, o seu sicrano, o seu beltrano, morreu. Quem 

matou? Foi o seu fulano. Mas, por que ele matou? Ou seja, combater de fato o que está 

provocando estes crimes, diz a matéria da revista Veja, e eu estudei a apresentação em Brasília 

desse debate da segurança pública e agora ali o estudo do IPEA, e vejo com toda a humildade, 

muita humildade e respeito que todas as informações que estão na revista Veja, que eu quero 

pedir também que sejam inseridos nos autos dos anais do tribunal, elas têm uma lógica que é 

fácil de você concordar e acreditar, porque veja bem o seguinte, nós sabemos aonde estão 

matando e quem está morrendo, mas não sabemos o motivo disto. Quem está matando, porque, 

então, os estados, veja bem, eu falei várias vezes aqui que os estados estão gastando muito 

mais dinheiro com a segurança pública e aí diz a matéria da Veja, que vem muito ao encontro 

do IPEA, da matéria e do estudo feito pelo IPEA, os estados gastam bilhões em segurança 

pública, isso foi comprovado em vários estudos, inclusive pelo tribunal de contas aqui, há 

alguns anos atrás, mas a segurança pública mostra a política e você apresentar 30 ou 40 

carros para a sociedade, 100 carros para a sociedade, como na saúde apresenta as 

ambulâncias, e isso não significa segurança pública, dizem os especialistas, ao combate, ao 

enfrentamento, você tem que fazer o investimento da educação, a saúde, a qualidade dos 

serviços públicos a disposição da sociedade, da população, e nós vivemos e aí já é palavra 

minha, conselheiro Luís Cunha e uma guerra, só um lado declarou a guerra, que é o lado da 

violência. A sociedade, o estado ainda não assumiu que morre mais gente aqui do que em 
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muitas guerras que estão ocorrendo no mundo, então eu queria fazer esse registro e pedir para 

considerar nos anais um estudo do IPEA, e a matéria publicada na revista Veja no que se 

refere a segurança pública e como os governos, as políticas estão sendo implementadas e 

aplicadas com relação a esta questão da segurança pública. Senhora presidente, todos nós 

sabemos, doutor Felipe, conselheiro Luís, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, conselheiro 

Julival, conselheiro Edvaldo, é um problema seriíssimo que estamos enfrentando no Brasil, 

essa questão da segurança pública e nós sentimos isso, vivemos e vemos na rua. Não se resume 

apenas em colocar tantos mil policiais, tantos mil carros, isso é uma pequena parcela e dizem 

os especialistas e estudiosos que lutar por enfrentamentos simplesmente não resolve a causa do 

problema, então senhora presidente, é um assunto preocupante que eu queria colocar para os 

colegas com toda a humildade de respeito dizendo que é um assunto que a gente tem que estar 

antenado, preocupado, e buscando contribuir, o tribunal de contas no seu papel constitucional, 

tratar de assuntos também buscando resolver o problema na causa, antes do problema 

acontecer, destaco, senhores conselheiros que esse estudo do IPEA, eles observaram cidades 

acima de 100 mil habitantes, o que quer dizer que se fosse descer mais um pouco, talvez os 

indicadores fossem ainda piores, só no estado do Pará temos diversos municípios com menos 

de 100 mil habitantes e sabemos que o índice de violência também é alto. Então queremos 

colocar esse assunto para que todos tomem, que pensem, reflitam e eu peço isso com muito 

respeito e humildade, mas é uma situação grave e que nós temos que pensar nessa questão, a 

FADESPA, apresentou um dado, senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Felipe, e 

nos últimos anos o governo federal reduziu os investimentos da segurança pública destinados 

ao estado do Pará em 30%, ou seja, são inúmeras questões que nós temos que conversar, 

verificar de que maneira nós temos diversas maneiras aqui e podemos contribuir nessa questão 

de combater esse problema da violência que na minha opinião é gravíssimo e já era a tempo do 

governo federal decretar uma situação urgente no sentido de combater essa questão. Então, 

senhora presidente, em resumo por enquanto eu queria pedir para Vossa Excelência inserir nos 

anais da casa um estudo do IPEA e a matéria publicada na revista Veja desta semana que se 

refere aos índices e o estudo da violência o que eu considero muito importante e há um 

destaque para o estado do Pará é isso que nos deixa preocupados e tristes no sentido de 

sabermos que o nosso estado nesse momento figura com indicadores negativos, ruins, não só 
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para o povo do Pará, principalmente para o povo do Pará que vive aqui, mora aqui, sofre aqui, 

mas coloca o Pará em uma situação no Brasil em condições degradantes, senhora presidente, 

esse é o assunto. Eu não sei se precisa da aprovação do plenário para colocar nos anais, então 

em seguida, tem mais um assunto para encerrar. A presidência colocou em votação esta 

inserção, o que teve a consolidação unânime dos pares. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, senhores conselheiros, eu vou 

concordar com o conselheiro Cipriano Sabino, eu acho que ele está certo em se fazer na casa o 

registro dessas publicações, apesar de ser um fato triste, e lamentável, mas, a gente não perder 

de vista o ocorreu. Eu confesso, conselheiro Cipriano que não estou conseguindo entender 

porque as coisas estão acontecendo dessa forma no estado do Pará. Tem horas que eu fico a 

pensar se o movimento para querer desestabilizar o governo, me referindo ao governador 

Jatene, ou se é o comandante da polícia, ou se é o secretário de segurança, ou se é um 

movimento político para criar esses fatos ruins para o estado do Pará. Eu creio que Vossa 

Excelência colocou muito bem, não tem como modificar, chegar em um determinado ambiente, 

de repente é num bar, onde as pessoas estão ali se confraternizando, um momento de lazer, 

chega lá e mata todo mundo. Não tem explicação. E ultimamente em Belém está se repetindo 

esse tipo de coisa, mortes que a gente sabe quem morreu, mas não sabe quem matou, tem algo 

estranho no ar, precisa-se de uma apuração rigorosa para achar e responsabilizar os 

culpados, mas tem alguma coisa muito estranha acontecendo no estado do Pará, que precisa 

realmente de uma explicação até mesmo essa cachina que aconteceu no sul do Pará, na 

fazenda de Santa Maria, foi muito estranho, e outras coisas mais que a gente já vê também 

sinais de solução também e acha estranho. Então, como eu sei que nós estamos acompanhando 

até porque já trouxemos aqui o aparato de segurança pública na casa e se for o caso, 

conselheiro Cipriano, isso é um caso do colegiado avaliar, a gente trazer aqui ao secretário de 

segurança, o comandante da polícia, chamar aqui o delegado geral da polícia civil, aqueles 

que fazem segurança pública para prestarem a todos nós esclarecimentos, porque o que se tem 

conhecimento é que o estado do Pará dispõe de um aparato de segurança, um dos melhores do 

Brasil, e os investimentos são elevados, e de repente acontece esse tipo de coisa aqui e outra 

coisa ali, conselheiro Cipriano é que seria bom também procurar saber internamente na 

polícia militar e na polícia civil os procedimentos administrativos e disciplinados para punir e 
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expulsar da organização esses policiais tanto da polícia civil, da Polícia Militar, que tem essas 

práticas indevidas, que não condizem com o compromisso, com a farda, com a instituição. Não 

é justo que a instituição, a Polícia Militar, ou Polícia Civil, seja atacada dessa forma, 

desmoralizada, por conta de atos isolados de uma pessoa ou de pequenos grupos, o certo é, 

conselheiro Cipriano, é assustador o que vem acontecendo, principalmente em Belém, 

recentemente. Então eu concordo com Vossa Excelência e isso é um fato triste para 

registrarmos aqui, mas ninguém pode perder de vista e a gente tem que ficar acompanhando 

nesse primeiro momento eu já acompanhei as notícias pela imprensa de que o governo está 

tomando providências, isto é, fazendo apuração, tem OAB no meio, tem igreja católica no 

meio, as entidades organizadas, e o TCE tem que acompanhar, se a apoiação acontecer de 

forma satisfatória a gente só registra, senão a gente tem que fazer de alguma forma uma certa 

interferência porque é o gasto público. Se tem uma despesa pública e não há efetividade que a 

gente vem discutindo isso aqui, o conselheiro Cipriano tocou em um ponto muito importante, 

estão aí as informações registradas nas pesquisas do IPEA, que dizem o seguinte, não adianta 

ter o carro novo, a arma nova, a munição em excesso se não tem um resultado, isto é, não está 

funcionando a coisa, muito embora eu também reconheço que esse assunto de violência no 

Brasil é um assunto delicado, e é uma área que a gente não dispõe de conhecimento suficiente 

para emitir uma certa opinião, é uma área delicada, principalmente ao que diz respeito ao 

tráfico. É uma coisa pesada, mas é importante saber se as pessoas morrerem, tem envolvimento 

com o tráfico? Foi uma ação da polícia disfarçada? O que foi que aconteceu? Porque se mata 

uma pessoa daquela forma, aos olhos da sociedade gratuitamente, como disse o conselheiro 

Cipriano se sabe-se quem morreu, e quem matou e vai ficar por isso mesmo? Nunca vai se 

descobrir? E depois isso envolve todos nós, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos 

amigos, os cidadãos do estado do Pará, então eu concordo com Vossa Excelência e é 

infelizmente um episódio que a gente registra com tristeza. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria ouvir o aparte do 

conselheiro. E como o conselheiro Luís Cunha também, eu acho que não há aqui uma 

condenação da polícia militar e nem civil e eu vejo também ao contrário de dizer isso, a 

condenação, ou a responsabilização do governador até porque ele mostra nas contas e no 

orçamento sempre um investimento maior, concurso público. Um investimento feito 
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efetivamente na segurança pública não só aqui no Pará, como também no Brasil, não é 

querendo ocupar A ou B, o que se coloca, conselheiro, como Vossa Excelência disse muito 

bem, que existe um problema e é nacional este problema, daí o estudo foi feito nacional, como 

foi feito no IPEA e como feito pela revista Veja, e esse problema existe e o que está sendo feito 

pelas autoridades, todo o empenho da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos governadores não 

estão conseguindo reduzir os indicadores de violência, essa que é a questão. E como Vossa 

Excelência colocou nós sabemos quem está morrendo e quantos estão morrendo, mas não 

sabemos o que está originando isso ou quem está matando essas pessoas, da onde está vindo 

isso. É essa observação que eu agradeço para não ficar parecendo que nós estamos 

condenando A ou B ou dizendo que a culpa é de A ou B, eu reconheço o empenho da Polícia 

Civil, da Polícia Militar, do governador. O governador, imagine se eu fosse o governador, 

qualquer um de nós estaria preocupadíssimo e indignados com essa situação, nenhum gerente 

administrador, gestor, governador, presidente fica confortável com uma situação dessa, é isso 

que fica claro, agora, vamos tentar conversar em um outro nível que é sem culpar A, B ou C, 

até porque na minha avaliação não cabe esta culpa, mas é tentar reconhecer o problema, 

conhecer, saber que existe e tentar resolver. Já ficou provado que gastar mais dinheiro não 

resolveu, montar mais equipamentos, carros e tudo mais também não resolveu, e isso tem que 

ser debatido, eu agradeço o aparte de Vossa Excelência, muito obrigado senhor conselheiro 

Luís Cunha, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora presidente, eu ouvi atentamente as colocações do 

conselheiro Cipriano e do conselheiro Luís Cunha, de fato de temos um problema e de fatos 

temos que verificar onde estão as causas, as razões, porque o tribunal de contas cabe também 

estimular e incitar políticas públicas adequadas e quando se fala em políticas públicas 

adequadas significa avaliar todas essas razões que levam a um determinado sucesso de uma 

política pública e o que poderia ser feito para que aquela política pública em questão seja mais 

efetiva a sua população, a sociedade que a deseja. A segurança pública ela foi muito bem 

colocada pelos conselheiros anteriores quando você analisa isoladamente investimentos, você 

não alcança resultados, porque ela envolve outras áreas que são tão importantes quanto, como 

a educação, a saúde, então, não basta investir em uma única área, precisa investir em todas as 

áreas porque todas as políticas públicas elas são entrelaçadas, são inter-relacionadas, e eu 
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acho sempre bom discutirmos, levantarmos questões dessa natureza, até porque contribuímos 

senão em um primeiro momento, mas por uma futura solução enquanto órgão de fiscalização. 

Eu acompanho a proposta do conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Eu quero apenas 

parabenizar ao conselheiro Cipriano por trazer esse tema aqui para discussão do plenário, 

porque embora em um primeiro momento possa se pensar que a segurança pública, esse tema, 

esse problema não transite pelo tribunal de contas, a solução desse problema dentre as 

inúmeras que precisam ser tomadas, elas passam necessariamente pelo combate a má gestão e 

nesse sentido o tribunal de contas é um instrumento primordial do estado para combater o mau 

gestor que como consequência não consegue cumprir o programa a contento e essa discussão 

em fez lembrar uma frase que eu ouvi em uma palestra do procurador da república Douglas 

Fischer, que integra a força tarefa da Lava Jato e dizia ele, repetindo um outro autor cujo o 

nome eu não me lembro que os crimes de hoje deixam muito mais manchas de tinta do que de 

sangue, então, nesse sentido e sobre esse viés é que o tribunal de contas, o controle externo e 

todos os órgãos de controle tem um papel fundamental na contribuição da busca pela solução. 

Obrigado e mais uma vez, parabéns, conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, a gente tem só uns 40 minutos, é 

rápido presidente, nós temos aqui o tribunal de contas do estado que funcione normalmente no 

mês de julho, e isso já vem ocorrendo há muitos anos, o conselheiro Nelson na época fez a 

proposição juntamente com Vossa Excelência aqui com ele, lembra conselheira Lourdes? Da 

resolução de manter a nossa atividade, tirar o recesso, eliminar o recesso, e aí por várias 

razões e Vossa Excelência e o conselheiro Nelson foi o propositor, Vossa Excelência 

acompanhou ele, juntou os esforços para conseguir aprovar, o conselheiro Nelson e Vossa 

Excelência e a partir desta resolução aprovada o tribunal trabalha normal no mês de julho, 

então eu queria verificar com Vossa Excelência que há diversos órgãos que não funcionam 

suas atividades, tem o recesso. E aí eu queria solicitar a Vossa Excelência que se fosse possível 

que os senhores conselheiros já tentarem programar a agenda de funcionamento do mês de 

julho, uma vez que nós estamos já nos aproximando para que todos possam se organizar, 

programar as suas agendas de trabalho, atividades ou até de folga, se for o caso, quem for 

sair, fazer a proposição para Vossa Excelência para que tivéssemos uma sessão unindo as duas 
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sessões e em caso excepcional havendo necessidade, obviamente o plenário pelo regimento tem 

essa autonomia de convocar as sessões que forem necessárias para suprir a necessidade de 

pauta, mas, no período de julho, em férias escolares e tudo o mais vamos continuar 

trabalhando, eu acompanho apenas que a gente faça uma sessão por semana. Eu queria 

colocar isso para Vossa Excelência para conversar com os senhores conselheiros e eu acho 

que já foi conversado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência traz uma proposta que realmente já vem 

trocando ideias com os conselheiros e a maioria ou unanimidade dos que foram consultados já 

sugeriram também que nós tivéssemos com a proposta de Vossa Excelência como já aconteceu 

em anos anteriores, que esta corte de contas se programe no mês de julho e com a anuência do 

plenário. Então, eu gostaria de contar já com a proposta de Vossa Excelência e consultar, 

colocar em discussão aos conselheiros a proposta na possibilidade de se transformar as duas 

sessões de quinta e terça em uma só como vem acontecendo em anos anteriores na quarta-feira 

a realização das sessões plenárias transferindo-se as sessões ordinárias, estamos aqui com a 

presença do douto Ministério Público e eu gostaria de saber com o plenário se nós podemos 

aprovar ainda hoje essa proposta colocada por Vossa Excelência que durante o mês de julho 

as sessões ordinárias desta corte de contas sejam realizadas às quarta-férias, às 09 horas, 

mantendo-se assim desde o início. E um caso como Vossa Excelência colocou como de eventual 

necessidade, além das definidas nesta proposição poderão ser realizadas sessões ordinárias em 

datas e horários definidos pelo plenário com a devida notificação dos interessados. Eu coloco 

em discussão. Como ninguém discute, em votação para que se transforme em uma resolução. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.927, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Então o Ministério Público já está 

sabendo. Os conselheiros substitutos, eu peço ao ilustre secretário que encaminhe aos 

conselheiros que não estão presentes para que a gente possa, também, com relação ao 

funcionamento administrativo, esta Presidência tomará as providências ficando o horário de 

funcionamento do protocolo de segunda a quinta, de oito às 16 horas conforme era 

antigamente. E, os prazos regimentais se encerram às sextas-feiras do mês de julho, ficam 

automaticamente prorrogados para as segundas-feiras. É só uma comunicação, visto que essa 
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matéria é regulamentada através de portaria administrativa. Sexta-feira não haverá 

expediente. Ficarão apenas para segunda-feira, só administrativamente nós vamos tomar as 

providências. Também eu gostaria de compartilhar com este plenário primeiro o assunto que 

vocês estiveram presentes, mas o nosso procurador não estava presente, eu acredito que deste 

plenário apenas ele, mas eu gostaria de deixar o registro nessa data da nossa satisfação 

primeiro, do agradecimento a todos os conselheiros, ao próprio Ministério Público que se fez 

presente na pessoa do doutor Patrick porque estavam em evento fora do estado. Mas, nós 

ficamos imensamente agradecidos pela participação e presença no lançamento do selo 

comemorativo aos 70 anos do tribunal de contas. Nós tivemos a presença de conselheiros, do 

presidente, e conselheiros do tribunal de contas dos municípios. Nós tivemos a presença do 

presidente do tribunal de justiça. A presença da representante do Ministério Público geral, a 

presença do representante da assembleia na pessoa do deputado Celso Sabino. Do 

representante da Câmara na pessoa do Celso Sabino, dos Correios no seu superintendente e 

dos seus diretores dos Correios e telégrafos, o deputado Celso Sabino está aí representando a 

Assembleia Legislativa. Do Almirante Alípio, da marinha do Brasil. Da representante do 

procurador de justiça, do doutor Gilberto Martins, a procuradora que veio aqui representá-lo, 

nós tivemos também a presença dos colecionadores de toda a Belém do Pará e de todo o estado 

do Pará, dos colecionadores de selos que se fizeram presentes aí. De servidores e de 

conselheiros e conselheiros substitutos já aposentados, foi assim, para nós um grande momento 

da nossa corte de contas, todos os conselheiros substitutos, vários servidores desta corte de 

contas participando, do servidor mais antigo desta corte de contas, que recebeu também o selo, 

foi agraciado com o selo, e nós queremos agradecer ao cerimonial que se preocupou com esta 

organização, agradecer a todos os que participaram e os que organizaram. Nós tivemos uma 

organização fantástica, o cerimonial desta corte de contas, a comunicação também, nós 

tivemos a presença da Amarilís Tupiassú, a nossa escritora que já escreveu o livro que no 

próximo dia 20 vamos estar lançando o livro. Tivemos a presença da procuradora geral e da 

procuradora do Ministério Público junto ao TCM, enfim, foram várias autoridades. Nós 

tivemos a presença dos que concorreram, inclusive, o conselheiro substituto Daniel Mello e 

inclusive do que ganhou a concorrência que foi o nosso servidor Peixoto, de todos os 

servidores que concorreram e do servidor Peixoto. Foi um momento prazeroso e de grande 
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significado para a nossa instituição do tribunal de contas, um momento de festa, de glória. Eu 

agradeço a todos os conselheiros, a conselheira Rosa, aos conselheiros substitutos, a 

conselheira substituta Milene, enfim, foi uma festa, uma benção. Mas, também, eu quero dizer 

que foi com muita satisfação que no dia de ontem, no dia 12, participamos de uma sessão 

solene em homenagem aos 106 anos da Assembleia de Deus, proposição do ilustre deputado 

Raimundo Santos, ocasião em que tivemos a honra de sermos agraciados com a medalha 

comemorativa do mérito evangélico do Daniel Berg e Gunnar Vingren. Em reconhecimento ao 

nosso apoio, ao apoio desta instituição do tribunal de contas e serviços de cunho evangelístico 

também da nossa pessoa quando estivemos prefeita de Irituia, como deputada estadual e hoje 

conselheira presidente do egrégio tribunal de contas, com notáveis reflexos a sociedade, 

inclusive a sociedade evangélica. Nós recebemos das mãos do deputado soldado Tércio, que 

estava nesse momento representando o deputado Márcio Miranda, presidente da Alepa, 

estavam lá participando diversos deputados, e o presidente geral das assembleias de Deus, que 

representam as assembleias de Deus no estado do Pará, foi ele que nos condecorou, o pastor 

Samuel Câmara, que em nome de todos os pastores estava presente o vice-governador em 

nome do governador, o ex-deputado e hoje vice-governador, Zequinha Marinho, e aproveito 

esta oportunidade para compartilhar esta homenagem com os nobres conselheiros, a 

conselheira Rosa, uma medalha muito bonita doutor Julival e Vossa Excelência está 

trabalhando na nossa medalha e nós recebemos essa da Igreja Assembleia de Deus. Eu divido 

com Vossas Excelências essa homenagem aos nobres conselheiros, conselheira Rosa, com os 

conselheiros substitutos, o nosso procurador com os procuradores, o nosso Ministério Público, 

o nosso parceiro, com todos os servidores e servidora desta corte de Contas. Agradecendo o 

valioso trabalho de cada um que indireta ou diretamente contribuíram para o agraciamento de 

tão honrosa homenagem a nós dedicada, foi assim, também conselheiro Cipriano uma grande 

festa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, Vossa Excelência foi lá em nome do nosso tribunal como presidente que é da 

instituição e sabem tanto, o quanto deu a importância e reconhecer o presente para exatamente 

prestigiar esta sessão, dos relevantes serviços prestados pela assembleia de Deus, 

principalmente no estado do Pará, não é verdade, e são serviços importantes e que nós vamos 

relacionar, são dezenas, então quem sabe Vossa Excelência também não teria, eu acho que é 
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importante e eu voto a favor. Que a gente manifeste o reconhecimento do tribunal por esta data 

importante e também enviando votos de congratulações e de louvor pela data importante, do 

aniversário de 106 anos da assembleia de Deus. Vossa Excelência propõe e eu já voto a favor. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Proponho junto com Vossa Excelência a homenagem aos 106 anos da Assembleia de 

Deus no estado do Pará. Eles têm várias programações, o pastor esteve aqui esta semana 

acompanhado do deputado Raimundo Santos, que é evangélico da assembleia de Deus e 

também são evangélicos o deputado Tércio, o soldado Tércio e o deputado Olival. O deputado 

Olival ele é filho do pastor Gilberto Marques, o deputado Olival Marques. O vice-governador 

também é evangélico da assembleia de Deus, então nós gostaríamos de propor a esse plenário 

que envie votos de congratulações e de louvores, de homenagem aos 106 anos da assembleia 

de Deus no Pará e foi a primeira instituição evangélica a chegar no Brasil e o estado do Pará 

foi escolhido por esses dois americanos que chegaram, sofreram muito para trazer o evangelho 

ao povo paraense, mas resistiram as lutas, resistiram a tudo, chegaram aí trazendo a palavra 

de Deus aos paraense e aos brasileiros, foi a primeira igreja evangélica no Brasil, foi a igreja 

da assembleia de Deus vinda através desses dois servos de Deus, Daniel Berg e Gunnar 

Vingren. E, eles com muita coragem chegaram trazendo o evangelho ao estado do Pará e ao 

Brasil, tem 106 anos de história, portanto, eu proponho junto ao conselheiro Cipriano Sabino e 

ao plenário, com certeza o conselheiro está de acordo, o conselheiro Luís, a conselheira Rosa, 

o conselheiro Julival, com o apoio do Ministério Público e encaminhar a Assembleia 

Legislativa e ao presidente da assembleia, aos deputados Raimundo Santos, ao deputado 

soldado Tércio, são quatro ou cinco deputados evangélicos na Assembleia Legislativa, ao 

deputado Olival Marques, e tem mais um outro deputado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, Assembleia Legislativa 

encaminhar um ofício pela realização da sessão e a assembleia de Deus pelo aniversário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: É, a Assembleia pela realização e a Assembleia Legislativa pelo aniversário. Assim 

como ao vice-governador também que é evangélico da assembleia de Deus e ao pastor Samuel 

Câmara, e a todos os pastores de Belém da Assembleia de Deus. Após votação unânime, a 

proposta aprovada foi consolidada através dos Ofícios n.ºs 0207 a 0211/2017. Conforme 
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deliberado nesta sessão, segue a transcrição do assunto relativo ao “Atlas da Violência” 

proposta pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Esta 

semana foi veiculado nos principais jornais de grande circulação nacional, a notícia de que o 

município de Altamira no Sudoeste do Estado é a cidade mais violenta do País, a conclusão é 

do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que divulgou o Atlas da Violência 2017. 

O estudo analisou dados coletados em 2015 e apresenta os 30 municípios mais violentos, e os 

30 mais pacíficos do Brasil com base nas taxas de homicídios e mortes violentas com causas 

indeterminadas. O Pará, no entanto, é o líder na Amazônia, com quatro municípios na lista dos 

30 mais violentos (Além de Altamira, mais três cidades do Pará estão presentes na lista: 

Marabá, Marituba e Ananindeua), seguido pelo Maranhão, com dois. Os demais Estados 

amazônicos não aparecem nesta lista. O estudo inclui também os 30 municípios mais pacíficos 

do Brasil, estando presente os estados do Sul e Sudeste em maioria, aparecendo apenas UM 

MUNICÍPIO DO NORTE nesta lista, a cidade de Cametá, que aparece no 22° lugar. Jaraguá 

do Sul localizado no estado de Santa Catarina, aparece em primeiro lugar figurando as 

menores taxas de violência do País. Tecendo algumas comparações, Jaraguá do Sul (SC) e 

Altamira (PA) compreendiam populações de 164 e 108 mil residentes, com densidades 

demográficas de 268,8 e 0,65 habitantes por quilômetro quadrado, respectivamente. Além das 

diferenças demográficas e culturais, o Censo Demográfico do IBGE mostrava profundas 

distâncias entre esses dois municípios no que se refere aos Índices de Desenvolvimento 

Humano. Enquanto, em 2010, Jaraguá do Sul se encontrava num patamar alto de 

desenvolvimento (IDH = 0,803), Altamira situava-se num nível médio (IDH =0,665). Enquanto 

no primeiro município o percentual de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com o ensino 

fundamental completo era de 68,7%, esse indicador era de 46,1% em Altamira, sendo que a 

renda per capita no primeiro município era mais do que o dobro da do segundo. Contudo, 

ainda que as diferenças socioeconômicas entre dois municípios sejam profundas e sirvam para 

ilustrar o potencial papel que o estágio de desenvolvimento humano tem sobre a criminalidade 

violenta letal, elas não explicam tudo, naturalmente. É muito triste para nós cidadãos 

Paraenses, saber que quatro cidades do nosso estado figuram como as mais violentas do 

Brasil. E que estes resultados poderiam ser modificados se houvesse efetividade nas políticas 

públicas preventivas de controle, não apenas no campo da segurança pública, mas também no 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1099

ordenamento urbano e prevenção social, que envolve: educação, assistência social, cultura 

e saúde. Ou seja, a qualidade da política pública é um dos elementos cruciais que podem 

conduzir à diminuição das dinâmicas criminais. Lembrando que esta pesquisa levou em 

consideração os municípios com mais de 100 mil habitantes. E, sabemos que temos 

municípios no Pará com uma população inferior a esta, que são conhecidos por serem 

extremamente perigosos. Tudo somado a falta de emprego, a crise que assola nosso país e, 

principalmente, estes dados nos revelam o que já nos é claro, que os investimentos 

destinados pelo Governo Federal são muito mais voltados aos Estados do Sul e Sudeste, e o 

resultado desta falta de investimentos, é nos depararmos cada vez mais com o nosso Estado 

sendo apresentado nacionalmente como um dos mais perigosos para se viver. A estimativa 

da FADESPA é de que, o orçamento Federal para nosso Estado tenha caído em 30% nos 

últimos anos. O Pará é, ao mesmo tempo, um dos maiores exportadores de minério de 

Ferro, maior gerador de Energia Elétrica, e figura 41 cidades com piores Índices de 

Desenvolvimento Humano do Brasil. Este foi um breve comentário sobre essa situação 

preocupante que se encontra nosso Estado, e gostaria de compartilhar com os Senhores um 

pouco da minha indignação e da necessidade eminente de mudança que o Estado do Pará 

necessita. Acredito que nós, como membros do Tribunal de Contas, temos a obrigação de 

nos mostrar participativos e principalmente “a par” das notícias cotidianas do Pará. E 

cobrar das nossas instituições mudanças, sempre que possível, para conhecermos uma 

melhora no nosso Estado, e que, PRINCIPALMENTE, este cenário muito em breve seja 

modificado! O Pará precisa parar de figurar nesses índices anuais de criminalidade, e nós 

cidadãos precisamos viver numa sociedade mais tranquila e com mais segurança pública. 

É o que desejo, e quis compartilhar com os Senhores. Matéria da Revista Veja de 

14.06.2017: E AGORA, BRASIL? Estudo mostra que os homicídios cresceram na última 

década, período em que se investiu em polícia, como quer a direita, e em distribuição de 

renda, como prega a esquerda. NO RANKING dos países mais populosos do mundo, o 

Brasil aparece na quinta colocação, muito distante da China e da índia, que têm cerca de 

l,3 bilhão de habitantes cada um, bem atrás dos Estados Unidos (321 milhões), um pouco 

mais próximo da Indonésia (256 milhões). Com 207 milhões de pessoas, o Brasil responde 
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por uma fatia populacional até modesta no grupo, equivalente a apenas 6% do total. 

Quando se contabilizam os homicídios registrados nesses países no período de um ano, no 

entanto, o Brasil praticou nada mais, nada menos que 39% dos crimes registrados nas 

cinco nações. Somem-se as mortes anuais da China e da índia. Matamos mais. Somem-se 

China, Estados Unidos e Indonésia. Matamos mais. Deixemos agora de lado as nações 

gigantes por população e nos juntemos às gigantes por riqueza. Na relação das dez 

maiores economias globais, ranqueadas segundo o produto interno bruto, o Brasil aparece 

na nona colocação. Sabe quantas vezes a taxa de homicídio brasileira é maior que a taxa 

média dos outros nove integrantes da lista? Dezoito vezes. Saiamos dos mais ricos e nos 

juntemos aos mais pobres. Vamos para a África. Pois o Brasil é, taxa contra taxa mais 

assassino que 90% dos países do continente. Contra a Ásia, não tem para ninguém. 

Matamos mais que todos. Oriente Médio? Matamos mais que a Síria. Nossa letalidade 

desponta inclusive na América do Sul, região das mais violentas da Terra, onde 

apresentamos o dobro da média de homicídios dos vizinhos. Ainda que o brasileiro não 

precise se amparar em estudos de criminalidade para saber que vive num lugar 

irrespirávelmente violento, os números ajudam a dimensionar a distância que nos separa 

da normalidade, bem como a velocidade com que nos aproximamos ou nos afastamos dela. 

Nesse sentido, é inquietante navegar pelas 68 páginas do Atlas da Violência 2017, 

divulgado na semana passada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

ligado ao Ministério do Planejamento. Construído com informações consolidadas até 2015, 

o levantamento traça um panorama do Brasil no início do processo recessivo. Há sinais de 

que o quadro possa ter piorado muito desde então. Segundo o Atlas, em 2015 Foram 

assassinadas no Brasil 59.080 pessoas, o que dá 161 mortes por dia. Imagine só: até a 

semana que vem, quando você estiver lendo a próxima edição de VEJA, terão sido mortas 

no Brasil quase tantas pessoas quanto a França e o Japão matam, juntos, em um ano. "A 

nossa tragédia diária nos últimos anos atingiu contornos inimagináveis", diz o estudo. 

"Apenas em três semanas são assassinadas no Brasil mais pessoas que o total de mortos em 

todos os ataques terroristas no mundo nos cinco primeiros meses de 2017." O Brasil já teve 

como maior desafio vencera hiperinflação, que chegou a ser a mais alta do mundo, corroía 
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o pais e crescia fora de controle. Foi preciso uma década para derrotá-la. Vários planos 

econômicos fracassaram até a criação do Real, em 1994, no governo Itamar Franco. 

Atualmente, ao menor sinal de suspiro inflacionário, as autoridades acionam os 

mecanismos necessários para contê-lo. Para saber mais sobre o estrago que a inflação nos 

causou, felizmente só recorrendo aos livros de história econômica. Já passa da hora de, 

observando a descabida escalada dos assassinatos, combatermos o que já pode ser 

chamado de hipercriminalidade, que cresce fora de controle e também corrói o país. A 

diferença é que a hiperinflação mata a economia, a hipercriminalidade, as pessoas. Como 

aceitar de maneira passiva que o Brasil, com 2,7% da população global, pratique 10% dos 

homicídios mundiais? Como aceitar que a taxa média de homicídios no mundo é de seis 

mortes por 100.000 habitantes e a nossa, de 28,9? Como aceitar que os governantes 

enganem o cidadão gastando rios de dinheiro, abrindo delegacias e inaugurando 

penitenciárias, se nada disso derruba os homicídios, que sobem em vez de cair? Entre 2005 

e 2015, período em que a população brasileira subiu 12%, o número anual de assassinatos 

aumentou 22%. Os homicídios cresceram em 22 das 27 unidades federativas. Em dez delas, 

a elevação foi superior a 100%. No caso do Rio Grande do Norte, foi de 280%! A taxa de 

homicídio de Fortaleza, a capital onde mais se mata no Brasil, já rivaliza com a de El 

Salvador, o segundo país mais violento da América Latina. O mais violento é Honduras, 

cujas taxas se reproduzem em municípios de quatro estados brasileiros. Observe-se o que 

aconteceu na Bahia. Em 2005, era o sexto estado com maior número de homicídios. 

Segundo o estudo do Ipea, acaba de assumir a primeira posição. Note-se o absurdo: 

possuindo um terço da população paulista, a Bahia contabilizou 6.012 pessoas mortas em 

2015. São 585 mortes a mais que em São Paulo. A diferença equivale aproximadamente ao 

número de assassinados em um ano na Itália, onde vivem 61 milhões de pessoas. Os 

homicídios caíram apenas em cinco estados: Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Em 2005, São Paulo e Rio de Janeiro respondiam conjuntamente por 

34% dos assassinatos do país. Respondem agora por 17%, uma redução expressiva, que 

merece registro. Matamos uns aos outros em circunstâncias diversas: para ajustar contas, 

para cobrar dívida, para assaltar, para dar uma lição no rapaz que mexeu com a 
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namorada. Para mostrar quem manda, para deixar claro quem já não manda. Matamos na 

entrada do estádio de futebol, na saída do bar, a caminho de casa. Na favela, no presídio, 

na escola, em casa, no trabalho. Matamos com revólver, com faca, queimamos, degolamos. 

Matamos criminosos, suspeitos e inocentes. Matamos policiais em serviço, policiais de 

folga, bombeiros. Matamos a mulher, o marido, os pais, vizinhos, sócios, a criança. O 

ativista, o ambientalista, o índio, o posseiro, o fazendeiro, o sem-terra, o sem-teto, o 

morador de rua, o religioso, o radialista, o gay. As vítimas variam muito, até porque 

matamos demais. O Atlas da Violência 2017 aponta, no entanto, para a existência de um 

alvo recorrente: o negro. De acordo com o IBGE, os negros são aproximadamente metade 

da população — 53%, para ser exato. Seria de esperar que a proporção se reproduzisse 

entre as vítimas de homicídio. Mas não. Em cada dez, óbitos, em vez de esperados cinco 

brancos e cinco negros, aparecem três brancos e sete negros. Os negros representam 71% 

dos mortos, diz o Atlas. A taxa nacional de homicídios entre os não negros é de 15,3 por 

100.000 habitantes. Entre os negros, é mais que o dobro; 37,7. Em alguns estados, como 

Alagoas, a diferença é espantosa: 6 por 100.000 para os não negros, dez vezes mais para 

os negros. Entre 2005 e 2015, o total de vítimas não negras caiu (-12,2%), o de vítimas 

negras aumentou (18,2%). O fenômeno se repete com as mulheres negras. No mesmo 

período, houve menos vítimas não negras (-7,4%) e mais vítimas negras (22%). O último 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, do Ministério da Justiça, já havia 

mostrado que, na população carcerária, os negros representam 67%, índice também acima 

da sua presença na sociedade. O Atlas da Violência reforça de maneira cristalina que o 

racismo é bem mais enraizado no Brasil do que muitos gostariam de admitir, E ele está 

ceifando vidas. Há outra vítima que aparece no Atlas: o jovem. Em parte, é compreensível, 

pois estranho mesmo seria ver jovens liderando o ranking de mortes por doenças cardíacas 

ou degenerativas. Jovens morrem mesmo de forma abrupta, tanto em acidentes de carro 

quanto na condição de vítimas de homicídio. O que impressiona no estudo é a quantidade 

de vítimas com idade entre 15 e 29 anos. Enquanto a taxa de homicídios no Brasil é de 28,9 

por 100.000 habitantes, entre os jovens chega a 60,9 por 100.000. E, entre os jovens 

homens, vai a 113,6 por 100.000. Segundo o Atlas, há trinta anos os jovens atingiam o pico 
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da taxa de homicídio aos 25 anos. Agora, atingem aos 21. "O drama da juventude perdida 

possui duas faces", diz o estudo. "De um lado, a perda de vidas humanas e, do outro, a 

falta de oportunidades educacionais e laborais que condenam os jovens a uma vida de 

restrição material e de anomia social, que terminam por impulsionar a criminalidade 

violenta". A criminalidade é daqueles problemas que a direita gosta de dizer que se 

combatem com mais polícia na rua e a esquerda, com mais distribuição de renda. As duas 

coisas foram feitas no Brasil simultaneamente na última década, e não derrubaram as 

taxas. Os governadores adoram tirar fotografia em cerimônias para a entrega de viaturas, 

como se o problema do país fosse a falta de carros com sirene e luz no teto. Não por acaso, 

também dizem estar investindo em saúde quando entregam ambulâncias. Na outra ponta, 

não para em pé afirmar que o problema se resolver com o combate à desigualdade. 

Primeiro, porque há países ainda mais desiguais que o Brasil, como Namíbia, Haiti, 

Botsuana e Paraguai, todos com taxas de criminalidade inferiores às nossas. Depois, basta 

olhar o próprio Atlas, que aponta um forte crescimento da criminalidade no Nordeste nos 

últimos dez anos, período em que o PIB da região também cresceu de forma consistente. 

Ninguém duvida que Piauí e Sergipe são dois estados carentes e desiguais do Nordeste, 

certo? Como então explicar que o primeiro tem taxa de homicídio de 20 por 100.000 e o 

segundo, de 58 por 100.000? Não há lugar para explicação fácil, e sim para trabalho sério. 

E tudo começa por um grande buraco informativo. No Brasil, conhecemos quem morreu, 

porém não sabemos quem matou, o que nos impede de descobrir as causas do homicídio. 

Gostamos de falar sobre a impunidade dos poderosos, que a Operação Lava-Jato está 

ajudando a combater. Mas a impunidade de quem comete um assassinato no Brasil é 

espantosa. Basta ver que a maior parte dos condenados no Brasil está nas cadeias ou por 

envolvimento com drogas (28% do total) ou por roubo e furto, os chamados crimes contra 

o patrimônio (37%). Homicídio, mesmo, corresponde a apenas 10% dos condenados, 

informa o Ministério da Justiça. Isso acontece, entre outras coisas, porque nossa estrutura 

de investigação é deficiente. Nos Estados Unidos, 65% dos crimes de morte são 

esclarecidos. Na Inglaterra. 90% No Brasil, a taxa de resolução é de 8%. Em alguns 

estados, beira os 2%. Registre-se que o dado de esclarecimento inclui os crimes de autoria 
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óbvia, como o marido que mata a mulher e foge de casa. No que tange a crimes mais 

sofisticados, esqueça. E não tem jeito. Quando o risco de matar é baixo, o risco de morrer 

aumenta muito. Eduardo Oinegue é jornalista, consultor de empresas e colunista do Grupo 

Bandeirantes de Rádio e Televisão. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu 

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

horas e treze minutos (11h:13min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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