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ATA Nº 5.506 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de outubro do ano dois mil 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene Dias da Cunha, Daniel 

Mello e Edvaldo Fernandes de Souza, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Patrick Bezerra Mesquita, 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. Justifico a ausência da 

conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, tendo em vista a participação no III 

Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, evento realizado pelo 

Instituto Rui Barbosa na cidade de Curitiba, Paraná; do conselheiro André Teixeira 

Dias, por motivo de tratamento de saúde, e do conselheiro substituto Julival Silva Rocha, por 

motivo de força maior. Conforme disposição regimental, parágrafo único do artigo 171, a ata da 

sessão ordinária do dia dezessete (17) de outubro de 2017, não será submetida à aprovação por 

encontrar-se em fase de revisão. Em não havendo expediente a ser lido, o presidente em 

exercício, Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, determinou a retirada de pauta o processo 

número 2014/50649-0, em face da ausência do Relator Julival Silva Rocha, ao tempo em que 

solicitou inversão da pauta de julgamentos em relação aos processos de números 05 e 01, 

justificado pela presença dos jurisdicionados em plenário tendo, solicitado, por conseguinte, o 

prosseguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado pelo senhor secretário o 

Processo nº 2016/51293-7, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Evaldo Oliveira da 

Cunha, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cuja Relatora foi a Conselheira 
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Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo conhecimento da pretensão em exame e pelo desprovimento do pedido de 

rescisão, no sentido de se manter in totum o Acórdão nº 53.917/2014. Presente em plenário, o 

senhor Evaldo Oliveira da Cunha promoveu sustentação oral, conforme assegura o preceito da 

ampla defesa: Bom dia Senhor Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, 

ilustre representante do Ministério Público de Contas. Eu ao longo desses últimos anos tenho 

participado com muita frequência na defesa de vários processos de quanto estive à frente da 

Prefeitura do município de Ipixuna do Pará, aquele período por dois mandatos, praticamente 

dois mandatos, infelizmente por conta de um problema eleitoral eu fui afastado nos últimos seis 

meses, o que já, graças a Deus, conseguimos provar a nossa inocência. Mas que me prejudicou 

inclusive no recebimento de várias correspondências nesse período dos últimos seis meses em 

que eu estive fora da gestão daquele município. Em vários processos que já tramitaram nesta 

Corte nós conseguimos demonstrar essa dificuldade que nós tivemos quanto à questão do 

recebimento das correspondências, de forma justa e correta para que eu pudesse apresentar o 

nosso direito de defesa aqui. E quando eu estava na Prefeitura de fato, nós recebemos ainda a 

documentação para que eu apresentasse defesa. Porém Excelências, após o momento que eu 

fui afastado do cargo, as correspondências já não chegavam mais até nós e Vossas Excelências 

têm percebido que todas as vezes em que me é dada a oportunidade de vir aqui, apresentar a 

defesa, eu tenho vindo, tenho trazido as informações, tenho trazido as documentações porque 

sei da idoneidade, da forma justa, da forma correta como a gente conduziu os trabalhos à 

frente daquele município. E tanto que essa Corte já pacificou em conjunto já desses processos, 

que de fato esse problema da documentação estava indo para um terceiro endereço e não nem 

o da Prefeitura e nem o da minha residência, para que eu pudesse apresentar as devidas 

defesas. Em que pese, alguns desses documentos, essa documentação ter chegado a mim para 

apresentar defesa quando eu estava na Prefeitura, as outras chegaram após o meu 

afastamento, que me impediu inclusive de apresentar essa documentação indo para um terceiro 

endereço como a gente já nos autos apresenta. Mas independentemente da questão da citação 

ou não, ou do cerceamento do direto da defesa, Excelência, eu quero aqui também fazer uma 

defesa como já apresentei nos autos, já consta nos autos, com relação ao mérito e à execução 
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da obra porque tanto a gente pede aqui a suspensão da minha situação, como também se 

necessário for, se for o entendimento desta Corte, também a aprovação porque a gente já 

apresentou nos autos e eu quero reiterar esses itens, para que se Vossas Excelências 

entenderem que há entendimento suficiente para aprovação, também é o nosso pedido aqui e aí 

eu queria abordar aqui quanto essa questão da vistoria da SEPOF que eu observei aqui na 

leitura do relatório Conselheira Substituta Milene Cunha, fala em 12 meses. Na verdade, 

Conselheira Substituta Milene, nós observando a documentação e aqui está inclusive nos autos 

o documento que está destacado como item dez do processo, nós entregamos, aqui está a 

declaração de aceite definitiva da obra que data de 22 de junho de 2009. Portanto, são dois 

anos e cinco meses antes da vistoria da SEPOF, dois anos e cinco meses depois da aceitação 

definitiva da obra, foi que a SEPOF foi no município fazer a vistoria. Excelências, é sabido que 

um conjunto de serviços e ações a serem executadas durante a execução da obra, dois anos e 

meio, praticamente, depois já se encontram totalmente prejudicados. Como por exemplo, aqui 

na questão dos serviços preliminares que a SEPOF coloca como 90,50% sendo executado, isso 

em uma vistoria praticamente dois anos e meio depois. Ora, o que são os serviços 

preliminares? O serviço preliminar Excelências, nada mais é que a locação da obra, como é 

que dois anos e meio depois praticamente, a SEPOF vai observar como é que foi o serviço da 

locação da obra? A instalação da obra, as instalações provisórias? A mobilização e 

desmobilização de material? E aí no laudo da SEPOF ela põe 90,5%, então eu fico a me 

perguntar como a SEPOF consegue dois anos e meio praticamente após a entrega da obra, 

fazer a análise dos serviços preliminares. O movimento de terra que são os serviços 

integralmente executados, a SEPOF diz que foram feitos 100%, a pavimentação nos serviços 

parcialmente executados, a SEPOF põe 70,72% executados. Excelências, aqui vem calçada, 

meio-fio e aí que a gente demonstra com fotografias no relatório que foi 100% executado. Dois 

anos e cinco meses após, quase dois anos e seis meses após fica extremamente prejudicado em 

função do próprio desgaste, do período de chuva, de sol dessa construção e que se acentua o 

desgaste desses referidos serviços, assim como a questão das fundações. Os serviços 

integralmente executados, a SEPOF diz que 100% da fundação foi executado porque a 

execução de fundação de uma praça é basicamente calçadas, meio-fio, o serviço de 

terraplenagem que aqui consta 100% executado, mas lá no parcialmente diz que foi 70%, que é 
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uma coisa que a gente aqui também está entendendo que não procede porque se encontra 

prejudicado fazer uma análise dessa, dois anos e praticamente seis meses após. Nos serviços 

parcialmente executados, a SEPOF põe 90,44% e aí aqui neste quesito Excelências, para a 

SEPOF considerar 90,44% executados, olha só o que estranhamente a SEPOF fez. Nós, de fato 

observamos que a construção dos quiosques da praça, que são dois quiosques, no projeto 

estava a construção em madeira e nós entendíamos que a construção de madeira para uma 

cidade como a nossa que ali no período de inverno chove muito, no período de verão também é 

muito Sol, a madeira se deteriora muito rápido. Nós não fizemos nenhuma mudança no projeto, 

nós fizemos após consultar a engenharia da Prefeitura uma adequação, e ao invés de fazer de 

madeira, Excelências, nós fizemos de alvenaria e comprovamos isso nos autos com fotografias 

e com os relatórios de medição, inclusive comunicamos à SEPOF no período, inclusive através 

do ofício 112/2008, protocolado em 26/08/2008. Estranhamente a SEPOF não mandou 

nenhuma resposta para a gente durante esse período, que nós queríamos apenas uma 

adequação, não era alteração do projeto, fizemos apenas adequação, em vez de fazer de 

madeira, fizemos em alvenaria, com cerâmica no piso. E quando a SEPOF mandou uma 

resposta para a gente, já foi nesse período em que eu infelizmente não estava mais na 

Prefeitura e aí a documentação inclusive consta nos autos, datado desse período em que eu já 

não estava mais na Prefeitura. Tanto foi na questão dos quiosques que nós fizemos de 

alvenaria, como a questão da construção de um coreto, que na verdade era um coreto 

semelhante a um palco e nós decidimos fazer Excelências, uma concha acústica e consta 

inclusive nos autos o relatório fotográfico que nós comunicamos no ofício 112/2008 que nós 

fizemos essa adequação porque o objetivo do coreto nesse projeto era o mesmo a ser atendido 

através da concha acústica. Então nós fizemos um investimento ainda maior, nós melhoramos 

esse investimento e aí quando a SEPOF foi quase dois anos e meio após, fazer a vistoria, a 

SEPOF primeiro não considerou as adequações que nós fizemos e desconsiderou tanto os 

quiosques como o coreto, como se nós não tivéssemos feito porque como a SEPOF gostaria que 

fosse feito no padrão que era, ou seja, os quiosques em madeira, ela considerou como se nós 

não tivéssemos feito quiosque nenhum. E nós fizemos os quiosques, porém fizemos em 

alvenaria. Então nós estamos aqui fazendo essa exposição de defesa e divergindo porque nós 

entendemos que o que nós fizemos foi procurar melhorar ainda mais a questão da qualidade da 
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obra e do serviço, porém infelizmente, nós não tivemos durante o período da execução esse 

retorno da SEPOF. Nosso setor de engenharia nos informou à época, eu lembro bem disso: 

“olha prefeito Evaldo, como é apenas uma adequação e não uma alteração do projeto, 

provavelmente a SEPOF não vai divergir, ainda mais quando se trata de uma adequação para 

melhor, de madeira para alvenaria. E como a SEPOF demorou no retorno, nós avançamos na 

execução e infelizmente aqui a SEPOF considera 90% apenas executado dos serviços 

integralmente executados. Por final, o serviço de integralmente executado 100% que é a 

limpeza final e por fim Excelências, a SEPOF expede um laudo dizendo que apenas 88,45% 

dos serviços da planilha orçamentária teria sido executado. O que nós estamos aqui fazendo 

essa defesa, como já consta nos autos, inclusive o relatório fotográfico que eu aqui trago, aqui 

já consta nos autos, mostrando tanto a concha acústica como os quiosques em alvenaria nessa 

praça, que foram executados. E o último item com relação à questão da devolução do recurso 

que estaria em conta e que em função de não ter devolvido, também eu teria sido por essa 

Corte e pela SEPOF, prejudicado. E aí Excelência, está também nos autos uma cópia do 

extrato que demonstra que o restante do recurso se encontra em conta, inclusive com as 

devidas correções, então nós não temos esse prejuízo de dizer “nós não devolvemos porque 

utilizamos ou estaríamos com o recurso”. Não, ele se encontra em conta, o extrato 

apresentamos à época da defesa, e, portanto, Excelências, é o que eu gostaria de apresentar e 

pedir de forma muito humilde a essa Corte, que de fato reveja a decisão porque se realmente 

nós tomamos alguma decisão no sentido de modificar ou alterar, que no nosso entendimento foi 

de adequar, nós tomamos uma decisão de fazer para melhor e não para pior. E aí me coloco 

mais uma vez à disposição dessa Corte, de forma muito humilde aqui para a gente responder e 

apresentar a documentação necessária que a Corte pedir para a gente, que a gente apresente, 

que alguma dúvida que tiver a gente traga aqui novamente pois nós certamente Excelências, 

estamos muito tranquilos pois executamos a obra, entregamos a obra. Se fizemos uma 

adequação foi para melhor e não no sentido de prejudicar. E volto a reiterar, a SEPOF faz 

uma vistoria dois anos e cinco meses após a entrega definitiva da obra. Então era o que eu 

queria dizer Excelência, muito obrigado, estou à disposição. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

conhecer do pedido interposto para, no mérito, negar-lhe o pretendido provimento, mantendo in 
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totum o acórdão recorrido. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/50083-

5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Organização de Defesa dos Municípios Paraenses, responsável Antônio 

Alves da Silva, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, ficando, ainda, responsáveis 

solidariamente pelo débito os senhores Maria das Graças Faial Lobo e Alexandre F.Scwingel, 

bem como e os servidores Regina Coeli Franco e Fernando Agostinho Cruz Dourado, 

responsáveis de acompanhar e supervisionar e fiscalizar o convênio e deixar de sugerir a 

aplicação de multas do art.83 da Lei Complementar 81/2012, pois este órgão já havia apontado 

a prescrição, nos termos do Acórdão 54.681 desta Corte de Contas. Presente em plenário, o 

representante do senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado, advogado Sábato Giovanni Megale 

Rossetti, produziu a seguinte manifestação: Bom dia a todos. Senhor Presidente, senhores 

membros, eminente senhor representante do Ministério Público, ouvi aqui atentamente o 

relatório do eminente Relator e confesso que é necessária uma reflexão preliminar. E essa 

reflexão preliminar está centrada exatamente no que diz o parecer ministerial e a que eu colho 

também na minha fala, pego o mote do voto na parte que interessa da eminente Conselheira 

Substituta Milene Cunha, por quê? Porque o parecer ministerial reconhece expressamente a 

prescrição da pretensão punitiva do estado e essa prescrição se aplica tanto no âmbito 

administrativo, que é o caso, como eventual âmbito da área civil ou eventualmente da área 

penal. Ora, se prescreveu o interesse de agir do estado, aí a gente tem que levar em conta o 

que estabelece o Código de Processo Civil e eu estou fazendo isso porque há um fato relevante 

que é o reconhecimento da prescrição que garante a extinção da punibilidade nessa parte, a 

extinção da aplicação de qualquer multa, exatamente de qualquer multa. E por que a 

prescrição? Este processo como bem mencionou o órgão técnico repetido aqui pelo Relator, 
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ele foi autuado em 2005, esse convênio foi celebrado em 2005, com validade até 23 de maio de 

2006. É relevante destacar que a autuação efetiva desse processo nessa Corte, se deu em 

setembro de 2007, exatamente no dia 15 de janeiro de 2007, decorrido aí mais de oito anos. 

Então o que interessa e por isso o Ministério Público reconheceu a prescrição? Quando se 

instaurou a angularidade processual e se chamou pela citação o doutor Fernando, a doutora 

Regina e os demais interessados, a citação de número 34 é de nove de setembro de 2013, 

confirmada a prescrição. Ora, se a prescrição extingue a punibilidade, encerra a ação e aqui a 

doutora Rosa, que eu tive a oportunidade de participar com ela de uma gestão da OAB, há de 

lembrar que quando o Código de Processo Civil estabelece as condições da ação, uma das 

condições exigidas e intransponíveis para validade do ato é se examinar se está prescrito ou 

não o direito de punição aqui do estado ou então da parte. Ora, vencida essa parte é claro que 

não se pode falar em punição porque punição só se pode aplicar quando tiver efetivamente 

prescrição legal. Tem até o princípio geral de direito que inaugura o Código Penal e que diz 

que não há crime sem lei anterior que o defina e sem prévia cominação legal, mas a aplicação 

aqui se dá através de multa que se propõe é através de uma resolução. Suas Excelências muito 

bem sabem que para haver restrição de direitos como uma punição, tem que ter efetivamente 

prescrição legal, a multa não tem o condão de aplicar uma punição ao particular que dê o 

caráter pecuniário que esta multa se propõe, mas isso é uma questão de examinar na parte do 

mérito porque o parecer ministerial aprofunda o exame dos atos jurídicos praticados nesse 

processo. Então eu queria que fosse examinada preliminarmente a questão da prescrição 

punitiva para se não aplicar multa alguma diante do decurso do prazo. Enfrentando a questão 

de fundo, que é o mérito, a gente destaca também duas posições, a do órgão técnico que 

curiosamente reconhece que está cumprido o objeto do convênio em 100%. Quando ele diz 

isso, atrai também um precedente aqui da Corte que estabelece claramente que havendo a 

comprovação do integral cumprimento do objeto do convênio, evidente que não há que se 

aplicar nenhuma punição se for ausente o laudo conclusivo. Mas no presente caso e aqui eu 

leio as manifestações do órgão técnico nestes autos, exige dois laudos técnicos conclusivos, ele 

segue o rito que foi estabelecido por essa Resolução em 95, à época do eminente Conselheiro 

que presidia a Corte, eminente Conselheiro Coutinho Jorge e ele registra expressamente que os 

dois laudos apresentados afastam as falhas técnicas e afasta a responsabilidade de multa, 
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exatamente dos responsáveis pelo convênio que era o doutor Fernando Dourado que está aqui 

presente e a doutora Regina Coeli que também está aqui presente, por quê? Porque foi 

atendida a regra de então, mas ele fala na contrapartida, por ausência de contrapartida que 

este argumento da defesa seria insubsistente e por uma questão de lealdade processual eu leio 

não só a parte que foi transcrita no relatório do órgão técnico, mas o dispositivo integral do 

artigo 25 que diz exatamente o seguinte, lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade 

fiscal de quatro de maio de 2000 que diz no seu artigo 25: para efeito dessa lei complementar 

entende-se por transferência voluntária a entrega dos recursos correntes ou de capital a outro 

ente da federação à título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de 

determinação constitucional legal ou dos destinados ao Sistema Único de Saúde. É a única 

exceção que se faz para a verba que foi manejada para esse tipo de convênio. Ora, quando a 

gente coloca nesse ponto e diz que define o que é transferência voluntária e estabelece que o 

Sistema Único de Saúde está na exceção, é claro Senhor Presidente que aqui não se pode 

responsabilizar o senhor Fernando Agostinho Dourado e muito menos responsabilizar a 

executora e gestora do convênio, a diretora da primeira regional, exatamente porque a lei é 

clara em dizer que isto não se aplica, esta exigência de contrapartida, para fins de verba do 

SUS porque é relevante ler esse ponto. Como a lei estabeleceu essa exceção, nós voltamos 

então para o ponto em que o parecer ministerial reconhece pelo precedente da relatoria da 

doutora Milene Cunha, o Acórdão 54.681 a prescrição, portanto, a vontade de punir do estado 

que é o caso que está na proposta. E ele traz um fato novo, buscando a responsabilidade 

solidária, desqualificando os laudos conclusivos que até então ao longo de 95 para cá, mais de 

20 anos, 22 anos, a Corte vem aceitando, mas isso se tornou uma questão de uma análise e 

reflexão do Tribunal porque quando foi estabelecido na Resolução, esse formulário adotado 

como laudo conclusivo objetivava saber se foram atendidas as exigências do convênio e se seu 

objeto foi efetivamente concluído em 100% para garantir, e consultando o interesse público, 

garantir a correta aplicação do recurso. Aí a manifestação ministerial traz a redação do artigo 

segundo questionando os laudos conclusivos elaborados pelo órgão da Secretaria de Saúde. 

Ora, os dois laudos que se registra no parecer do órgão técnico, o primeiro foi logo na fase 

inicial da realização do convênio porque esse convênio, como disse o eminente Conselheiro 

Nelson, era um convênio de apoio para ações de saúde. Então vejam que não era uma obra, 
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mas era execução e divulgação das ações de saúde executadas pela SESMA e isso era um 

ponto relevante porque o próprio órgão da SESMA de início elaborou o primeiro laudo e 

atestou que estava sendo executado a contento. No laudo final, que é o laudo conclusivo, ele 

atesta e tanto que o órgão técnico diz no seu relatório, na parte conclusiva eu leio quando ele 

diz claramente que os laudos sanaram qualquer tipo de irregularidade e são dois os laudos. 

Ora, se ele diz isso claramente, não há que se falar na exigência de transformar esse laudo em 

um laudo pericial onde se tem que juntar fotografias e tem que se juntar um memorial 

descritivo da execução. E isso é preciso, então que se fora esse detalhamento, que haja uma 

decisão do Tribunal no sentido de dar nova redação a esta Resolução de 95 e dela adequar à 

exigência da lei, para que se tenha uma prévia combinação legal para que se aplique multas 

por ausência de laudo conclusivo por deficiência na fiscalização ou inexistência da 

fiscalização. Por que eu trago essa reflexão? Porque toda manifestação dos autos e toda a sua 

instrução, vencida o esclarecimento que eu fiz agora sobre a contrapartida, que está na lei, 

excetuando a verba utilizada aqui que é a verba do SUS, está esclarecendo claramente que há 

22 anos esse tipo de laudo é aceito aqui e nesse processo foram dois laudos. Esta que eu 

mostro, que é uma inovação no caráter de fiscalizar cada vez mais do Ministério Público, mas 

é preciso estabelecer uma norma, uma diretriz que regulamente esse procedimento para não 

ficar dependendo de uma hermeneuta para esta própria resolução. Ora, se há 22 anos se 

prova, se fiscaliza no sentido de consultar o interesse público, é claro que exigir fotografias 

depois do processo prescrito, depois de 2005 para cá, depois de oito anos, não se pode alterar 

isso depois do processo concluído. Então por essas razões é que se requer no interesse da 

defesa de Fernando Agostinho Dourado e dos responsáveis pelo convênio e aqui eu tomo a 

liberdade de estender o benefício da defesa também para aqueles que atuaram na fiscalização 

do convênio, que poderão fazer a defesa aqui pessoalmente para o senhor representante. Mas a 

exclusão de qualquer aplicação de punição por conta das razões aqui expostas e também 

propondo a manter esse tipo de exigência para a fiscalização ainda que depois de 20 anos 

decorridos do processo, mas que se faça através de um regulamento próprio porque é preciso 

que se estabeleça a prévia cominação legal para isso. São essas as razões que se pede que não 

seja aplicada a multa para Fernando Agostinho. Eu não estou juntando instrumento, mas a tese 

é somente da defesa interpretando aquilo que se manifestou o Ministério Público, que 
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reconhece a prescrição, portanto o processo devia ser extinto dessa parte de aplicação de 

multa. E que diz o órgão técnico que reconhece que há 100% de execução e cumprimento dos 

dispositivos do contrato. Muito obrigado Excelência. Na mesma senda, houve a manifestação 

da senhora Regina Coeli Franco: Bom dia Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, demais 

membros que compõem. Eu tenho a ressaltar, principalmente na parte que me cabe, é que na 

época existia um documento, um modelo que se seguia para se fazer o relatório. Na regional, 

na época, existia um setor responsável, com técnico, enfermeira, administradores, que faziam 

essas visitas. A meu ver, se os analistas não concordaram com os laudos, como o que foi 

relatado nos laudos, eu não poderia na época colocar na cabeça deles o que deveria ser feito 

ou não, eu confiei em técnicos que eram responsáveis e que me trouxeram as informações de 

que o convênio estava sendo cumprido. Era isso que eu tinha que declarar porque existia um 

setor para isso, foi determinado, a gente liberava o que fosse necessário para a gente fazer as 

visitas e controlar os convênios, foram feitos duas vezes os laudos e eu acredito que realmente 

a gente não pode desdizer o que um técnico achou que deveria colocar no documento. Eu não 

posso contradizer se ele foi lá, fiscalizou, ele acompanhou o convênio, ele não tem o poder, 

como foi dito anteriormente, de minuciar com fotos porque na época até não tinha essa prática 

de ser feito isso, eles acompanhavam os convênios, vinham as documentações e relatavam o 

que tinham visto e eu encaminhava. É isso que eu digo, como eu posso ser responsabilizada, o 

doutor Fernando também ia ser responsabilizado na época, se nós colocamos todas as 

condições para os técnicos fazerem isso? Era mais isso que eu tinha que dizer e por isso eu 

preciso pedir que seja reaberta a instrução. Pausa. A matéria entrou no ritmo da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, em primeiro lugar eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela presidência dos 

trabalhos, que é o nosso corregedor, não é a primeira vez, mas vem sempre assumindo a 

direção e a responsabilidade que o cargo exige. Parabéns, cumprimento Vossa Excelência e 

cumprimento doutor Patrick, seja sempre bem-vindo, Vossa Excelência tem aqui o carinho, 

respeito, admiração de todos os colegas e minha também, bem-vindo sempre. Conselheiro 

Nelson Presidente, Conselheiro Luís Cunha Presidente, Conselheira Rosa Egídia, Conselheiros 

Substitutos, senhoras e senhores da galeria. É apontando um fato de qualquer maneira, que 

sempre desperta aqui a interpretação e a divergência, sem dúvida nenhuma a gente percebe 
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essa questão e existe já decisões, pensamentos, intepretações do próprio Ministério Público, 

outros processos que já tiveram questões semelhantes. Mas a parte interessada, não só o 

doutor Sábato Rossetti como a própria doutora Regina, doutor Sábato como advogado, 

apresentam aqui em suas defesas as questões que devem ter, obviamente, uma reflexão e a 

interpretação de um julgamento justo, mais próximo disso, mas com a apresentação do pedido 

e solicitação de reabertura da instrução para verificar reanálise, eu acredito que o eminente 

Relator deve atender o pedido como é praxe, todos os relatores. E sendo assim, Senhor 

Presidente, eu acho que deverá ser concedida, acho que depende do Relator, merece de todos 

nós obviamente analisar com carinho para fazer a justa interpretação e julgamento ao final. 

Eu quero dizer que com a retirada de pauta por conta da reabertura da instrução, nós teremos 

condições de analisar com mais profundidade a questão. Logo após, Sua Excelência proferiu 

voto para determinar a reabertura da instrução processual. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo, foi anunciado pelo 

senhor secretário o Processo nº 2007/50610-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Pará, responsável Maria Oslecy Rocha Garcia, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que ao solicitar a 

retirada deste processo da pauta supra, obteve o imediato deferimento. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2014/50099-2, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Portel, responsável Pedro Rodrigues Barbosa, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita,  cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e 

extensiva ao senhor Vicente de Paulo Ferreira de Oliveira e expedição de recomendação ao 

Ideflor. A presidência informou que o responsável supra, embora regularmente notificado, não 

se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário estadual a 
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importância de R$506,93 (quinhentos e seis reais e noventa e três centavos), aplicando-lhe as 

multas de R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e 

sete reais), pela instauração da tomada de contas e recomendações ao Ideflor, de acordo com as 

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

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente foi chamado à 

ordem da pauta o Processo nº 2008/50079-4, que versa sobre o ato de Pensão em favor de 

Francisco Rodrigues Cravo, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos 

opinou pelo deferimento do registro e por fim que o beneficiário seja dispensado da reposição 

das parcelas indevidamente percebidas, visto estarem presentes os pressupostos que autorizam a 

aplicação da Súmula nº 249, do Tribunal de Contas da União. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua excelência proferiu 

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. Na mesma esteira, foi anunciado o Processo nº 2008/52203-9, que 

cuida do ato de Pensão em favor de Solange Barata Onety Reale, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, sua 

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir em caráter excepcional o registro 

do ato, ressalvar os efeitos jurídico e financeiro até a extinção da pensão. Consultado o 

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

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

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, §3º, 

do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Incontinenti, logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/50455-1, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Enes dos Santos de Carvalho, Procurador Antonio 
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Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de 

deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, foi a vez do anúncio do Processo 

nº 2016/50422-5, que agasalha a prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela 

Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Ministério Público de Contas do Estado do 

Pará, exercício financeiro de 2015, responsável Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu 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. Nos termos do disposto no artigo 

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

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

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

Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a existência de duas 

matérias administrativas: Submeto à apreciação dos Senhores Conselheiros a solicitação de 

arquivamento e baixa nos sistemas desse Tribunal dos seguintes processos: 2012/52399-7 que 

foi autuado em duplicidade, 2009/53248-0 por tratar-se de verba federal cuja documentação é 

inclusiva e já foi devolvida e o processo 2017/51949-8 que se trata de uma remessa feita pelo 

IGEPREV indevidamente a esta Corte, cuja documentação também já foi devolvida. A 

necessidade de baixa dos referidos processos foi confirmada e atestada pela Coordenadoria de 
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Formação e Documentação através de relatórios emitidos pelo SISGED. O assunto foi posto à 

discussão. Não havendo discussão, seguiu-se ao processo de votação. Aprovação unânime, a 

matéria ficou consubstanciada através da Resolução n.º 18.961/2017, desta data. Na mesma 

senda, foi divulgado outro assunto: Conforme informado na última sessão plenária, digo sessão 

ordinária, por sua Excelência, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, foi 

encaminhada a Vossas Excelências por meio dos e-mails coorporativos, a documentação 

referente à solicitação de autorização plenária para remessa ao poder executivo de proposta 

de criação do programa de transporte escolar no estado do Pará, decorrente de estudos 

realizados pelos gabinetes do Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino e de sua Excelência 

Conselheira Substituta Milene Cunha. Tendo recebido do Ministério Público de Contas 

importantes contribuições para o aprimoramento da proposta. O assunto entrou em discussão. 

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

Vossa Excelência já disse, o trabalho feito junto com a equipe técnica da Conselheira 

Substituta doutora Milene, é um trabalho bem longo, foi conversado bastante sobre essa 

questão, o Ministério Público deu grandes contribuições que foram contempladas pelas 

sugestões, os Conselheiros também contribuíram, participaram. E a doutora Milene não estava 

na sessão anterior, mas não deliberamos, apenas pedimos a pauta para essa sessão e com a 

presença dela, se ela quiser fazer alguma observação, mas de forma bem simples já foi 

amplamente debatido isso. Se os colegas tiverem prontos vai ser uma importante contribuição 

que o Tribunal dará ao estado do Pará, principalmente no que se refere à educação. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Na 

verdade vai ser só distribuição ou já vai para votação? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em exercício): Já foi distribuído nos e-

mails coorporativos e estamos discutindo a matéria. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então eu aguardo até a finalização da votação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em 

exercício): Obrigado Excelência. Alguém mais queira discutir? Não havendo quem queira se 

manifestar, colho os votos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Apenas elogiando o trabalho, a parceria do Conselheiro com a Conselheira Substituta. Já não 

iria obstruir o fluxo do transporte livre, sinal verde, parabenizo os autores e estou de pleno 
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acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: De acordo. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor 

Presidente, eu abri mão da discussão, mas eu quero acrescentar ao meu voto um elogio ao 

trabalho. Eu já venho acompanhando de longe esse trabalho eu acho que há mais de ano e eu 

sei que foi um trabalho muito bem-feito pelo eminente Conselheiro Cipriano Sabino e a 

Conselheira Substituta Milena. E quero destacar o trabalho em conjunto, isso que é 

maravilhoso aqui, duas autoridades se juntaram para fazer o melhor, dois gabinetes dessa 

instituição que se esforçaram para fazer o melhor, então está de parabéns o Conselheiro 

Cipriano, o seu gabinete, Conselheira Milene Cunha e seu gabinete. Um assunto que eu 

considero da maior importância para a educação do estado do Pará, é um assunto delicado, eu 

posso até dizer assim, espinhoso mesmo e aqui nesta Casa a gente faz aqui e ali 

pronunciamentos, a gente demonstra a nossa angústia, por algumas coisas que a gente não 

concorda e até certo ponto, a gente deixa até transparecer a nossa indignação, doutor Patrick. 

E hoje o que o Tribunal está fazendo através Conselheiro Cipriano e da Conselheira Milene é 

dar uma contribuição positiva ao poder executivo, para ver se melhora esse programa que tem 

dinheiro para ele, dinheiro público. O que não pode é aceitar que em um programa desse, tão 

importante e quem é da zona rural sabe o que significa isso, Conselheiro Odilon, a gente que 

vive na zona rural, as Prefeituras têm dificuldades para implantar em cada comunidade uma 

escola de ensino médio, não tem como. Então fazem os polos, só que o aluno está espalhado no 

interior do município, então para cada polo tem que buscar os alunos, tem que ter esse 

transporte de alunos. E doutor Patrick, há situações que a gente poderia em uma palavra só: 

lamentável. E hoje o Tribunal através dessas duas autoridades nossas, Cipriano Sabino e 

Milene Cunha mostram aqui uma luz, um caminho, uma ideia, que é isso que o Conselheiro 

Odilon tem dito aqui, o nosso papel também é induzir políticas públicas adequadas e eu tenho 

impressão que hoje nós fizemos isso muito bem-feito, além de outras coisas que já fizemos, em 

uma área que eu considero importante. Esta semana cheia de informações preciosas, notícias 

nacionais, internacionais sobre a importância da educação para um povo, inclusive essa 

semana Conselheiro Odilon teve uma reportagem e tem tudo a ver com isso aqui, transporte 

escolar, principalmente no interior, sobre gravidez na adolescência. E ficou provado que as 

mocinhas que estudam até o fundamental é um nível, ensino médio outro nível e nível superior 
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outro nível, as que não estudam até o fundamental ficam vulneráveis, mais vulneráveis. E 

mostrou estatisticamente, as que estudam têm um controle melhor, uma noção melhor e as que 

chegam no ensino médio lidam com isso com mais clareza, com maior tranquilidade e acaba 

sendo um problema a gravidez na adolescência para quem? Para o poder público, basta ir ver 

o que acontece na Santa Casa de Misericórdia, então a educação é o caminho, pessoas 

brasileiras ilustres já vêm dizendo isso há bastante tempo. A gente sabe que aqui no Pará é um 

incômodo para todos nós, a educação não chegou onde a gente queria e hoje em um quesito, 

que é ferramenta, aqui não está se tratando na essência da educação, mas o transporte o que 

é? Um apoio para o aluno chegar à escola. Essa parte operacional, logística como diz o 

Conselheiro Cipriano e o que a gente quer com tudo isso, que estamos votando hoje? É que 

haja um transporte de qualidade em todo o estado do Pará. Então parabéns Conselheiro 

Cipriano, Conselheira Milene, eu voto assim, muito feliz nessa proposta. Obrigado. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Também 

cumprimentando, parabenizando o trabalho do Conselheiro Cipriano Sabino e da doutora 

Milene e respectivos gabinetes. Eu estou de acordo com a remessa da proposta nos termos que 

foram apresentados. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em 

exercício): Eu também acompanho o voto de Vossas Excelências. Um trabalho de fato 

primoroso, parabéns Conselheiro Cipriano, parabéns Conselheira Substituta Milene. Como 

bem frisou o Conselheiro Luís Cunha, o Tribunal de Contas ao analisar a execução 

orçamentária, receitas e despesas, principalmente no tocante às despesas, toda e qualquer 

despesa pública está dentro de um programa governamental. E os programas governamentais 

na verdade são a concretização, a materialização de políticas públicas e o Tribunal de Contas 

não se furta, até porque é missão constitucional dele, em analisar todos esses aspectos 

operacionais que envolvem essas questões. Então sim, o Tribunal de Contas pode recomendar, 

induzir sim, políticas públicas adequadas. O trabalho está primoroso e a resolução foi então 

aprovada por unanimidade para autorizar a presidência a encaminhar ao poder executivo o 

estudo realizado por suas Excelências. A matéria aprovada foi consubstanciada na Resolução 

nº 18.962/2017,  desta data. Encerrada a matéria administrativa, a palavra foi colocada à 

disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Obrigado Presidente. Rapidamente, eu acho que a Presidente do Tribunal, Vossa 
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Excelência, pelo menos os três Conselheiros, Presidente, Vice-Presidente e Corregedor ou 

mesmo a presidência poderia então aprovar, encaminhar, fazer as questões normais, mas se 

fosse o caso, entregar – é uma sugestão nossa – nas mãos do governador esse programa e da 

Secretaria da Educação a contribuição, já a partir de agora, o trabalho feito pela doutora 

Milene junto conosco, já não é mais nosso, é do Tribunal de Contas, é um programa geral que 

foi aprovado em termos de Tribunal. Seria entregar, até para dar a valorização, a importância 

do que é realmente de fato o assunto, para que não fique apenas o envio simplesmente, acredito 

que seria importante a Presidente ou Vossa Excelência ou o Conselheiro André fazer a entrega 

desse trabalho oficial, de uma forma para mostrar que o Tribunal não só julga, não só 

condena, mas também orienta, que é nosso papel constitucional, mas também sugere 

importantes questões para o poder executivo. Eu dou essa contribuição porque acaba ficando, 

Presidente, no esquecimento. Fizemos o programa com o gabinete da Conselheira Milene e o 

próprio trabalho dela com a equipe dela, o nosso, todo o empenho, todo esse tempo 

desgastado, a contribuição do Ministério Público de Contas que também levou tempo, estudou, 

apresentou sugestões e acaba ficando o trabalho. Então acho que é importante passar para a 

Assessoria de Comunicação do Tribunal, para dar a devida divulgação do trabalho do 

Tribunal porque é uma matéria importante, positiva e uma sugestão que é entregar de forma 

oficial ao governador e à Secretaria da Educação, é apenas uma contribuição. Agradeço a 

Vossa Excelência por ter me concedido esse final. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em exercício): Perfeitamente Conselheiro 

Cipriano, entendo e acompanho Vossa Excelência no mesmo raciocínio. E então solicito, a 

Bruna já está aqui da comunicação social e ela já vai tomar conta de toda parte relacionada a 

esse assunto e peço ao Tuffi que a Secretaria não envie por enquanto, enquanto Conselheira 

Lourdes, a Presidente chegar, para levar em consideração todas essas colocações feitas pelo 

Conselheiro Cipriano. Inclusive Conselheiro Cipriano, acredito que a presença de Vossa 

Excelência e de Conselheira Substituta Milene também são imprescindíveis. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor Presidente, uma 

alegria vê-lo presidindo a Casa hoje. É apenas em adendo ao que foi colocado pelo 

Conselheiro Cipriano, eu gostaria de manifestar publicamente, Conselheiro Cipriano, o prazer 

que foi trabalhar em conjunto com Vossa Excelência nesse trabalho que eu considero, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1758

materializa um dos nossos tripés de atuação, que tem justamente a ver com a capacidade do 

Tribunal em induzir melhorias, em otimizar procedimentos, em garantir realmente que uma 

política pública tão sensível quanto essa relacionada à educação se dê de forma realmente 

mais em consonância com os anseios da sociedade, principalmente quando a gente percebe ao 

analisar os processos relacionados à transferência desses recursos, disparidades tão grandes e 

que impossibilitam até que a gente tenha um estudo mais profundo em relação aos gastos que 

são realizados, em relação às rotas que são praticadas e até mesmo dentro da contingencia e 

particularidade do estado do Pará que requer não somente uma rota via terrestre, mas também 

um rota fluvial. Então eu acho que esse estudo que nós realizamos conjuntamente com as 

contribuições e ponderações muito bem colocadas pelo Ministério Público de Contas, se 

aceitos e acatados pelo estado, têm um potencial não só de otimizar os procedimentos do 

estado, permitindo que a política pública seja mais efetiva, como também de otimizar os nossos 

próprios procedimentos internos, solucionando aí problemas relacionados à questão de 

passivo processual, com otimização do nosso processo de fiscalização. Claro, serão 

necessárias algumas correções de curso em relação a esses procedimentos, mas eu só vejo 

melhorias graduais e gradativas em relação a isso. Então dizer que foi um prazer poder 

contribuir e poder contribuir com Vossa Excelência, com assessoria de Vossa Excelência 

porque eu realmente acredito que há um grande potencial realmente de melhoria nessa política 

pública e eu fico muito feliz de perceber que o nosso Tribunal está em consonância com isso, 

encampou a ideia que os Conselheiros aprovaram, consideraram relevante o estudo e agora 

estão encaminhando esse estudo para o governo do estado. Então eram essas as considerações 

que eu tinha para falar, também gostaria de aproveitar a oportunidade, tendo em vista que na 

terça-feira eu não estava aqui, de parabenizá-lo pelo estudo em relação à Lei Kandir. Ontem 

eu recebi o livro do professor Eduardo Costa, que ele até faz um levantamento e 

aprofundamento em relação ao tema e eu achei bem interessante o estudo que Vossa 

Excelência apresentou, que eu acho que é outra questão que precisa ser melhor aprofundada 

porque versa justamente sobre a questão do desequilíbrio do nosso pacto federativo, que é uma 

questão que precisa ser mais avaliada e estudada. Gostaria também de aproveitar a 

oportunidade, tendo em vista também que na terça-feira eu não estava aqui, de parabenizá-lo 

Senhor Presidente em exercício, doutor Odilon, pela passagem do seu aniversário, dizer que 
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espero que Deus lhe dê sempre uma vida iluminada e plena para que o senhor continue sendo uma 

inspiração para todos nós. No mesmo sentido eu gostaria de parabenizar a Conselheira Rosa que 

também esteve aniversariando esse mês junto com a Conselheira Lourdes a quem eu já parabenizei 

na sessão anterior, que Vossa Excelência também tenha muita paz, muita felicidade e muita saúde e 

que Deus ilumine sempre a sua mente, seus caminhos, parabéns. Então é isso Senhor Presidente, 

obrigada e bom dia todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira (Presidente em exercício): Obrigado Conselheira Substituta Milene Cunha. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado Presidente. 

Não poderia deixar de fazer, eu queria deixar aqui registrado, da mesma forma o meu 

agradecimento à doutora Milene, à equipe técnica dela que fica no gabinete dela. Da forma como 

foi conduzido o trabalho através de nós dois, no caso juntos e eu só tenho a agradecer à doutora 

Milene e parabenizar a equipe dela. Pessoas que realmente têm compromisso com a questão 

pública, interesse e pode parecer que é mais um trabalho do dia a dia, mas houve uma dedicação, 

empenho grande nessa questão, então eu cumprimento a equipe dela, escolhida por ela e à própria 

doutora Milene por essa contribuição que dá ao estado do Pará, nós Conselheiros aqui 

contribuímos com essa questão, todos nós aprovamos, mas agradecer, registrar também os 

parabéns. Então agradecer doutora Milene, muito obrigado à Vossa Excelência e toda equipe. 

Presidente, a palavra da doutora Milene quando falou da questão da Lei Kandir, do trabalho feito 

por nós também, rapidamente. Sempre lembrando e isso já foi amplamente divulgado inclusive, 

mais recentemente nos próprios jornais escritos do início dessa questão no Tribunal de Contas do 

Estado, em 2011 e foi chamada a atenção para esse assunto, um estudo feito pela equipe do doutor 

Valino a pedido dos Conselheiros na época e a partir daí então o assunto tomou uma proporção, 

chamou atenção de todos, inclusive os empresários, os trabalhos, o governo, a Assembleia 

Legislativa e todo mundo ficou espantado com o volume de recursos que aquilo ali estava criando. 

Então a partir daí outros estudos foram sendo feitos e atualizados e tudo mais, então agora doutora 

Milene, o Tribunal, como Vossa Excelência falou bem, através do Instituto Rui Barbosa que 

convocou os Tribunais de Contas e deu ao estado do Pará, com muito orgulho para todos nós 

paraenses, a coordenação dos trabalhos. Fizemos um trabalho bem completo que está sendo alguns 

detalhes finalizando já porque nós falamos na última sessão, é um trabalho praticamente pronto, 

algumas questões que vão ser detalhes corrigidos de digitação e uma ou duas páginas vão ser 

acrescentadas, mas são situações que ainda colocam o Pará em uma condição de maior cobrador 
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pelos prejuízos que tem, então são detalhes pequenos. Mas é um estudo muito abrangente que 

envolve o Brasil todo, e inclusive no estado do Pará os municípios, informações que vem do Brasil, 

dos Tribunais de Contas, do Ministério da Fazenda, do Conselho do CONFAZ, Assembleia 

Legislativa. Enfim houve um trabalho grande da equipe coordenada pelo doutor Valino, pelo 

doutor Érico, pelo doutor Rafael, pela doutora Vera que é a nossa equipe que a Presidente 

concedeu. É um trabalho ainda maior e ainda mais profundo, já esse feito pelo Tribunal abrange o 

Brasil todo e com detalhes importantes é que nós estamos colocando à disposição. Aí Presidente, 

mais um assunto que como o Conselheiro Luís Cunha disse, o Tribunal essa semana concluiu dois 

assuntos, assuntos muito importantes para o estado do Pará que foi a questão da Lei Kandir e 

agora a situação do transporte. Todos os dois, na minha avaliação, o governador deve receber em 

mãos da Presidente esses estudos porque são contribuição importante. Muitas vezes o governador é 

cobrado, é pressionado, mas quando se apresenta uma contribuição gratuita, ou seja, de uma 

forma que vai ajudar o estado do Pará também nós devemos ir lá para o governador entregar, não 

devemos ir só para reivindicar. Eu não reivindicar, não digo isso, mas digo de modo geral, a 

população, a sociedade cobra do governador porque é direito dela, mas também temos que chegar 

ao governador para dar contribuição. E no caso aqui, nessa semana já são dois assuntos que eu 

acho que o governador feliz e cada um na sua área, governador, Secretaria da Fazenda e na outra 

área o governador e a Secretaria da Educação, no sentido de dar essa contribuição. Então 

agradeço a todos os Conselheiros, agradeço a palavra generosa da doutora Milene, todos já se 

manifestaram e acredito que amanhã que é sexta-feira nós estaremos ao Instituto Rui Barbosa, pelo 

prazo que ficou definido na portaria, já o estudo que o Tribunal fez. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (Presidente em exercício): Obrigado 

Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Obrigado Presidente. Rapidamente, não poderia deixar de parabenizar o 

Conselheiro Cipriano Sabino e todos os servidores do seu gabinete, Conselheira Substituta Milene, 

de igual forma extensivo ao gabinete, as contribuições dadas pelo Ministério Público de Contas, 

especificamente com relação a esse programa relacionado ao transporte e dizer que estou 

particularmente muito feliz em relação às recentes atuações do Tribunal de Contas porque tem 

dado uma contribuição efetiva. Usando da sua expertise, usando do seu know-how, os últimos 

trabalhos, especial e especificamente a questão do estudo da Lei Kandir, agora essa proposta 

relacionada ao transporte educacional do estado. E dizer que é interessante porque nós vemos 
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dados estatísticos e esses dados nos mostram que o Brasil evolui muito nos últimos 20 anos no que 

diz respeito à educação, vou colocar apenas um dado, nós saímos de 30 milhões de analfabetos 

para 13 milhões de analfabetos e ficamos muito felizes e temos que estar felizes com isso, é um 

avanço bastante significativo, mas se nós olharmos para a situação concreta atual, ainda são 

dados vergonhosos porque não se pode ter um país igualitário, não se pode ter um país 

desenvolvido com uma massa de pessoas sem acesso à educação. E nós sabemos que uma das 

causas sobretudo mais no estado do Pará e no Norte de um modo geral, a própria logística, essa 

dinâmica e a estrutura geográfica impede que muitas crianças acessem a escola e fazem com que 

muitas que estão na escola, abandonem, se evadam e não completem o seu ciclo de estudo, e por 

vezes fiquem em uma condição educacional não privilegiada que faz com que todas as mazelas 

sociais aconteçam relacionadas a essas vidas. Então nós estamos tratando aqui, falando aqui, 

Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheira Milene, eventualmente de uma proposta de salvar 

gerações, isso vai muito além do que uma política pública momentânea atual, isso pode trazer 

benefícios para futuras gerações e trará benefícios para futuras gerações porque o poder público 

tem que eleger prioridades e dentro dessas prioridades eu entendo que a educação seja a número 

um. Todo poder público sério, que estabeleça prioridades vai ter que eleger a educação como 

prioridade número um e o trabalho de vocês, eu tive a oportunidade de ler, ele é primoroso. 

Realmente é uma grande contribuição, me sinto orgulhoso, verdadeiramente orgulhoso porque eu 

sou um defensor da educação, talvez por ter sido, ter sido não, eu sou professor, não existe ex-

professor, professor é para vida toda, durante 15 anos e eu sou um defensor da educação, sou um 

defensor ferrenho. E sei da necessidade, aliás, todos nós sabemos, mas existe uma distância entre 

sabe o que é prioridade e eleger e atacar a prioridade, e vocês prestaram um trabalho 

extremamente rico, primoroso e que o governo do estado deve se servir dele realmente como uma 

plataforma não de aspectos políticos e outras coisas, mas sim de plataforma de necessidade e 

atacar isso com bastante vigor. Sei que certamente nós deveremos como estado sair da condição 

que nós estamos em relação à educação, isso é débito do poder público para com a sociedade 

porque a própria Constituição diz que a educação de todos e um dever do estado e da família e nós 

temos que assumir aqui como Tribunal de Contas, como agente de transformação, de mudança, 

essa função também de orientação ao poder público no sentido de adotar medidas adequadas e 

foram muito felizes. Eu estou extremamente orgulhoso, eu não poderia deixar de mencionar isso 

nesse momento. Parabéns ao Tribunal de Contas pela iniciativa, ao Conselheiro Cipriano Sabino, 
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à Conselheira Milene e ao Ministério Público de Contas pelas contribuições e espero que esse 

estudo seja encampado pelo poder público na sua totalidade, na sua inteireza porque ele é 

primoroso e perfeito. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira (Presidente em exercício): Obrigado Conselheiro Substituto Daniel Mello. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado 

Presidente, serei breve. Só reforçar também o elogio por mais esse trabalho em equipe, por dois 

gabinetes, mas acima de tudo, pelo Tribunal. O que temos aqui é o nosso papel, não somente no 

aspecto da legalidade, no aspecto operacional que a gente pode contribuir nessa melhoria. Só pedi 

a palavra porque hoje teve uma notícia no jornal que uma escola, Ulisses Guimarães concorre ao 

título de melhor gestão na etapa norte de prêmio de gestão escolar, que é organizado pelo 

Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Ou seja, uma escola daqui, Ulisses Guimarães, se 

expandindo a outros estados e concorrendo ao prêmio de melhor gestão. É uma associação que eu 

fiz ao assunto aqui porque não se passa a gestão somente pela infraestrutura, pela adequação dos 

docentes, mas passa pelo próprio transporte escolar, pela logística, pela merenda e outros assuntos 

que são tratados aqui. E nisso que eu vejo a importância que tem o Tribunal, esse é mais um 

exemplo que está sendo feito hoje, com essa proposta de hoje na nossa atuação, da nossa 

importância quanto controle externo e que tenhamos mais exemplos como esse dessa escola. 

Seriam essas palavras e reforçando os parabéns aos dois gabinetes, doutora Milene e doutor 

Conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira (Presidente em exercício): Nas colocações de Vossas Excelências eu percebo que nada 

mais nossa instituição faz senão perseguir a visão - que está exposto na tela - e chegar à missão 

desejosa e tenho certeza Conselheiro Cipriano e demais Excelências, que estamos caminhando 

nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Patrick Bezerra Mesquita: 

Presidente, muito obrigado pela palavra, serei breve, embora sejam três pontos que eu queria 

abordar, mas brevemente todos eles. Antes de mais nada, me associar ao louvor da atuação do 

Tribunal de Contas, eu confesso que me seduzo muito por esse tipo de atuação, acho que o que há 

de mais moderno no controle externo é essa atuação da gente captar dos problemas que a gente 

colhe em cada processo de contas e disso elaborar uma solução mais abstrata, mais genérica e 

mais profunda, e antecipar problemas e propor soluções, eu acho que o Tribunal de Contas tem 

que ser assim e sinceramente eu sou um admirador de posturas proativas do Tribunal de Contas. 

Não querendo depreciar nossa função nos processos de contas, eu acho que os processos de 
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representação ou esse tipo de atitude, Conselheiro Cipriano, Conselheira Milene tomaram na 

questão do transporte escolar, revela o melhor que nós podemos fazer. Sinceramente, colher da 

nossa experiência, fazer o diagnóstico e apontas soluções, então parabéns mesmo, eu fico muito 

feliz, coaduno um pouco com a visão que o Ministério Público de Contas tem tido da sua função, 

cada vez representando mais, cada vez investigando mais porque esse tipo de controle par e passo, 

concomitante ou até antecipado é certamente muito mais eficiente, senhores. E vai evitar vários 

processos que nós vamos acabar tendo que enfrentar mais à frente, em vez de apontar o dedo para 

a punição, de repente a gente está apontando a mão para um caminho melhor. Então parabéns, 

parabéns mesmo, muito feliz. Em compasso com isso também, o meu Procurador Geral pediu para 

lembrara e para informar Vossas Excelências que terça-feira, 11 horas o Ministério Público vai 

estar se reunindo com o Ministério Público do Estado para renovar uma parceria que existe há 

muito tempo com o Ministério Público do Estado, com o Tribunal de Contas e com a PGE de troca 

de informações e também que diz respeito à execução dos Acórdãos do TCE, que é da atribuição da 

Procuradoria Geral, mas obviamente o Ministério Público do Estado também tem interesse pelas 

repercussões na seara da improbidade administrativa e criminal. E a gente tem tido algumas 

notícias um pouco desanimadoras em relação à questão da execução dos Acórdãos do TCE porque 

parece que está tendo algum tipo de problema de discrição dos Acórdãos do TCE na SEFA, salvo 

engano. Então isso está paralisando e isso é um assunto que nos preocupa bastante porque afinal, é 

onde desemboca todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Não pode parar no momento mais 

importante que é o da coerção judicial, que é de fazer valer o que o Tribunal decidiu aqui. Então 

também vamos, nessa reunião de terça-feira, 11 horas com o Ministério Público do Estado afinar 

um pouco isso. E o último ponto que eu gostaria de assentar aqui, Presidente é lhe congratular 

pelo passamento do seu natalício, não sabia, soube agora através da Conselheira Milene. E dizer 

que você realmente é um modelo que nos inspira no Ministério Público, inspira a todos nós, os seus 

pares, todo mundo que trabalho no controle externo. E quando a gente admira uma pessoa, a gente 

acaba mirando nela no bom sentido, mirando de tentar ser parecido, de tentar corresponder a sua 

capacidade técnica, a sua seriedade no trabalho, a sua capacidade enorme de trabalho. Então você 

é certamente um amigo e um modelo do Ministério Público de Contas do estado, me sinto muito à 

vontade em falar isso em nome dos membros do parquet de contas e parabéns, parabéns mesmo, 

você parece cada vez mais jovem do que quando você chegou aqui. Emagreceu um pouco e não 

divulgou o segredo da sua dieta, mas era isso que eu tinha para falar. Congratular o Tribunal, 
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vamos trabalhar cada vez de forma mais proativa, mais fiscalizadora e assim a gente vai conseguir 

cumprir melhor a nossa função. É isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira (Presidente em exercício): Obrigado doutor Patrick. Agradeço as palavras 

generosas de Vossa Excelência em relação ao meu natalício e digo-lhe que o sentimento é 

recíproco. Da mesma forma, eu me miro muito também na forma e na atuação de Vossas 

Excelências. A Secretaria já me comunicou doutor Patrick, que a assessoria da presidência, 

Presidente Lourdes já foi comunicada e ela com certeza estará junto na terça-feira com o 

Procurador Geral de Contas no Ministério Público do Estado para renovar esse convênio que é 

importante para as nossas instituições e discutir esses assuntos que chamam atenção pela 

dificuldade. A gente sabe que boa parte do insucesso das execuções está na forma como elas são 

procedimentalizadas e eu fico um pouco preocupado em saber que nem a inscrição está sendo 

realizada por algum motivo. Então é necessário saber qual o motivo e transpormos essa 

dificuldade. Agradeço a Vossa Excelência. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu 

a presença de todos, e invocando novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às 

onze horas e dezoito minutos (11h18min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 19 de outubro de 2017. 
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