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Nº 5.582 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de setembro do ano dois 

mil e dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

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

Ministério Público de Contas, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 do conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde e dos 

Auditores/Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha participando 

de evento da ATRICON na Cidade de Cuiabá/MT. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 30 (trinta) de agosto de 2018, 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: Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

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

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

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

a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Aprovo-a.  Em seguida a Presidência declarou a existência de expediente subscrito pelo Senhor 

Paulo Guimarães, tendo o senhor secretário proferido a leitura do referido documento, 

conforme a seguir: Prezada Conselheira Lourdes Lima – Presidente do TCE, e demais 
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conselheiros. Saudações, me utilizando da presente, para externar os meus sinceros 

agradecimentos pela oportunidade com a qual me foi concedida, para realização de minha 

exposição no espaço cultural do TCE, possibilitando a divulgação e comercialização das 

minhas obras. Contemplação ímpar, para nós, artistas, que não desfrutamos de forma 

abrangente, em outros espaços, considerando a locação dos mesmos. Parabenizo-os, pela 

notável organização do evento e, agradeço também por todo o apoio e a acolhida carinhosa 

prestados a esse artista. Atenciosamente, Paulo Guimarães. Em seguida, a Presidência 

determinou a inversão da pauta de julgamentos, antecipando os Processos de números 03, 12 e 

07, com o que o plenário acenou positivamente. Então, determinou o seguimento da sessão, 

com o senhor secretário anunciando o Processo nº 2011/50451-2, que trata da Prestação de 

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

procedência Secretaria de Estado de Meio Ambiente, exercício financeiro de 2010, 

responsáveis Aníbal Pessoa Picanço e Edivaldo Pereira da Silva, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2016/51034-1, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Nilson Pinto de 

Oliveira, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 não conhecimento do recurso e no mérito seja julgado improcedente, 

mantendo-se em todos os seus termos a decisão consubstanciada no Acórdão nº 55.614 de 14 de 

abril de 2016. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do responsável 

pelas presentes contas, Senhor Manoel de Jesus Filho estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Bom dia, conselheira presidente; nobres conselheiros; procurador; nobre 

relator conselheiro Cipriano Sabino. Tem um advogado amigo meu que diz o seguinte: “não 

vai fazer sustentação de multa que não vais conseguir”. Mas, enquanto advogado eu acredito 

muito no senso de justiça desse tribunal. Apenas vou relatar o que acontece na luta para 

conseguir um laudo na SEDUC. No dia do julgamento, esse processo é oriundo... o deputado 

professor Nilson Pinto foi secretário de educação no período de janeiro de 2011 a julho de 
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2011. Se não me falha a memória, esse convênio terminou em janeiro de 2011. Ou seja, nos 30 

dias em que ele estava atuando já como secretário de educação. Existem 48 processos em 

relação ao professor Nilson Pinto desses convênios, que seria de transporte escolar e alguns de 

obras. Desses 48, foram apresentados 44 laudos de fiscalização. Em relação a alguns outros 

laudos que ficaram faltando, quando eu pedi um prazo de mais 15 dias para o tribunal, porque 

foram concedidos 30 dias para apresentar o laudo... em 2016 veio a mudança da SEDUC. A 

SEDUC mudou da Augusto Monte Negro para aquele prédio no início da BR-316. Mesmo 

assim eu entrei com recurso de consideração, que seria intempestivo, porque quando eu me 

dirigi à SEDUC - à época que entrei com recurso – a moça que procura: “não, doutor, esse de 

Redenção acho que nós vamos conseguir encontrar”. “Então eu vou entrar com um pedido e 

no dia do julgamento eu trarei aqui o laudo”, que seria apresentado neste momento. Semana 

passada eu me dirigi à SEDUC e infelizmente eu não consegui o laudo. Mas a notícia que 

tenho é de que esse laudo deverá ser apresentado. Em relação à responsabilidade da multa, eu 

entendo que todo convênio quando é assinado, no bojo do convênio vem um fiscal. Esse fiscal é 

o responsável pela fiscalização da aplicação do recurso, já que o secretário de educação não é 

ordenador de despesas. Então, fica meio complicado. São 144 municípios; desses 144, 119 

assinaram o convênio de transporte escolar. Seria praticamente impossível o secretário que 

assumiu em janeiro de 2011 e entregou o cargo em julho de 2011 fiscalizar contratos que 

seriam anteriores, e muito anteriores ao período que ele estava com secretário de educação. E 

este convênio não teve nenhum aditivo. Ele terminou dia 30 de janeiro de 2011. O fato não é o 

valor da multa. O fato, acredito, seria o injusto da aplicação da multa porque eu entendo em 

tese que não existe a responsabilidade do secretário de educação em relação a essa 

fiscalização naquele momento. Lógico que ele tem que fiscalizar. Ele nomeia alguém para 

fiscalizar. Ele não pode fiscalizar todos os convênios porque ele é o secretário e por isso que 

existem delegações de poderes para fiscalização desses convênios. No mínimo essa multa é 

injusta pelo fato de o secretário sequer ter assinado o convênio. Porque quando ele assumiu em 

janeiro de 2011, não houve nenhum termo aditivo que comprovasse que ele teria 

responsabilidade a partir daquele momento de fiscalização de um convênio de transporte 

escolar oriundo de 2011. Se não me engano esse convênio é de cinco anos anteriores. 2016 foi 

o processo criado da prestação de contas. Ou seja, existe um lapso temporal de 2011 a 2016 
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que nas tentativas da SEDUC de conseguir o laudo... entre esses laudos, vários eu consegui, 

foram 44. Ou seja, existe no histórico do professor Nilson Pinto. Ele apresentou laudos aqui. 

De 48, 44 estão aqui nesse tribunal. E houve recurso de reconsideração que foi julgado aqui 

em 2015 no qual eu apresentei um laudo no dia do julgamento e a multa não foi aplicada. Mas 

eu entendo que nos esforçamos ao máximo para tentar conseguir esse laudo. Ou seja, fugiu da 

nossa responsabilidade no sentido de procurar em tese esse laudo para juntar aqui, já que o 

fiscal sequer foi encontrado. Então, eu acredito ainda que irei encontrar esse laudo na 

SEDUC, porque alguns já foram encontrados. Inclusive estou juntando dois na semana que 

vem, já obtive informação de casos idênticos e que vou entrar com recurso de consideração 

para que seja juntado o laudo no dia do julgamento. Portanto, eu peço a Vossas Excelências 

que tenham sabedoria. Eu entendo que essa multa seria injusta pelo fato de, apesar das 

inúmeras tentativas de conseguir o laudo da conclusão desse convênio, não houve... o 

professor Nilson Pinto em nenhum momento causou prejuízo ao erário. Pelo contrário, o valor 

foi repassado para a prefeitura. Responsabilidade de prestação de contas é do prefeito de 

Redenção e não do ora defendente. Então, peço a Vossas Excelências sabedoria para que essa 

multa não seja aplicada. Porque eu entendo que a responsabilidade de apresentar o laudo de 

fiscalização seria do fiscal. Essa é minha defesa. Muito obrigado as Vossas Excelências. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, 

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

inteiramente de acordo, exceto sua Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que 

divergiu do relator uma vez que constatou a intempestividade e por essa razão não conheceu do 

recurso. Em seguida, a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52952-4, que trata 

da Tomada de Contas de Exercício ou Gestão instaurada na Organização Social Polo Produtivo 

Pará-Fábrica Esperança, exercício financeiro de 2010, responsável Simone Barata da Silva, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/50657-8, que trata da Prestação de Contas 

dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência 
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Fundo Estadual de Direitos Difusos, exercício financeiro de 2009, responsáveis José Roberto da 

Costa Martins e Fábio de Melo Figueiras, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator 

foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52928-9, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Piçarra, responsável Jairo Luiz Lunardi, 

Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

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 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre seu responsável o senhor João Bosco Lobo e à empresa Auto Posto 

Avenida – D.P.Santos & Cia. Ltda, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao senhor 

João Bosco Lobo e, ainda,  pela aplicação de inabilitação do responsável para o exercício do 

cargo em comissão ou função de confiança na Administração Estadual, por prazo não superior a 

cinco anos, e com  recomendação ao Setran e por fim encaminhar cópia dos elementos 

comprobatórios dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará, para as providências 

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

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

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares sem glosa, aplicar ao seu 

responsável a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pela grave infração à norma legal. 

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 2011/50474-9, que trata da Prestação de 

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

procedência Fundo Estadual Meio Ambiente, exercício financeiro de 2010, responsáveis Aníbal 

Pessoa Picanço e Edivaldo Pereira da Silva, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato 

deferido pela presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50727-8, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 
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Estaduais, procedência Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes, exercício financeiro 

de 2015, responsável Armindo Felipe Zagalo Neto, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 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 pela regularidade das contas com ressalva, com 

determinações e recomendações ao NEPMV (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva e pela expedição das recomendações constantes do tópico 9 do relatório de 

fiscalização da 4ª CCG. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51693-8, que trata 

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

procedência Prefeitura Municipal de Rio Maria, responsável Walter José da Silva, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 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 pela irregularidade 

das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu 

responsável e por fim recomendação ao órgão concedente (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas regulares com ressalva e recomendação sugerida pelo 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/52493-0, que trata do Recurso de 

Revisão interposto por Paulo Fernando Machado, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

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

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 
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nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não acolhimento das alegações de defesa (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo integralmente os termos da decisão 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53385-0, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Cláudio Marcos Mafra Sá, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator 

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

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela improcedência do presente pedido de Rescisão, 

mantendo-se o Acórdão nº 52.312 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o pedido de rescisão e, no mérito, 

julgar improcedente e manter integralmente a decisão constante no Acórdão nº 52.312, de 31 de 

julho de 2013. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50945-5, que tratam dos 

Embargos de Declaração opostos por Marcos Venícios Gomes, Procuradora Silaine Karine 

Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada 

de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/51012-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Edson da 

Silva Barros, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 conhecimento e, no mérito pela improcedência do presente recurso de 

reconsideração, manter o Acórdão nº 55.588 em todos os seus termos (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 
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nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

e, no mérito, negar-lhe provimento e manter todos os termos do 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 do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52156-9, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Wagner Oliveira Fontes, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 não conhecimento do pedido de rescisão e no mérito 

seja julgado improcedente, mantendo-se em todos os seus termos a decisão consubstanciada no 

Acórdão nº 55.614 de 14 de abril de 2016 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer o pedido de rescisão e, no mérito, julgar 

improcedente, manter integralmente a decisão constante no Acórdão nº 55.614, de 14 de abril 

de 2016. 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 2017/50980-3, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Orleandro Alves Feitosa, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

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 conhecimento e, no mérito, negar 

provimento, e manter na íntegra a decisão consubstanciada no Acórdão nº 56.205/2016 (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para assim manter todos os seus termos do 

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 
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manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2018/50681-1, que trata 

do Pedido de Rescisão formulado por Flávio Giovenale, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2017/53845-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Ananindeua, responsável Manoel 

Carlos Antunes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, com pedido de vista do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

em sessão de 23/08/2018. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente 

concedida ao Conselheiro que pediu vistas, proferindo seu voto para acompanhar o relator. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, tendo suas Excelências os 

Conselheiros Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes manifestado 

estarem esclarecidos e votaram acompanhando o relator. Em seguida a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2017/50655-4, que trata da Auditoria Operacional no Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social, Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 

pela adesão às recomendações e conclusões formuladas pelo relatório de auditoria, fls.510-576v 

e a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado para adotar as 

providências cabíveis diante do cenário de irregularidade e omissões aqui consignado e por fim 

remessa das cópias do relatório da auditoria e parecer ao Governador do Estado do Pará, 

Presidente da Mesa Diretora da ALEPA, Presidência do TJE, Procurador Chefe do Ministério 

Federal e Presidência da OAB-Seccional Pará (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora presidente, nem sequer vou discutir. Estava apenas prestando atenção no bem 

elaborado relatório do ilustre conselheiro Odilon. Vejo agora a manifestação do eminente 

procurador doutor Stanley... embora jovem na idade e no tempo de serviço, preocupado com 

um dos problemas mais sérios que o Brasil enfrenta. Quero também congratular o doutor 
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Felipe pela belíssima peça produzida que está no processo dizendo que ao longo da vida – e 

permita esse comentário exatamente pela importância do tema, pelo relato aqui feito, acho que 

é um dos mais graves problemas que o Brasil pode enfrentar e se preocupar hoje. Eu, como 

todo cidadão, quando posso, tiro um tempinho para prestar atenção principalmente naqueles 

que pretendem gerenciar o Brasil na atividade executiva. Sejam os presidentes, governadores... 

e a descrença nossa de cidadão de um modelo que penso que há décadas dá sinal de falência. 

Os recursos que as vezes não são destinados na integralidade do que eles são projetados nos 

orçamentos, e para o sistema penal, que é uma pergunta recorrente a todos os candidatos – e 

na minha modesta maneira de observar - todos eles divagam muito. Não se apresenta um 

projeto que atinja, porque a cada dia agora no jornal, eu comentava aqui com o conselheiro 

Cipriano e o Luís, por exemplo, Salinópolis: agora no jornal de hoje, que costumo ler, a 

enorme população carcerária num município que teria tudo a ver com turismo nesse estado, 

instância hidromineral, tem uma razoável infraestrutura e a criminalidade, a bandidagem a 

cada dia cresce, o que é fruto desse caos social que nós nos encontramos. Todos os presidentes 

falam nas creches públicas; a estrutura governamental – até já falei aqui uma vez – em todos 

os níveis, todo mundo aponta o problema, mas razoavelmente não fazem nada para alterar. 

Então, enquanto estiver essa chegada imensa, que é resultante desse problema, e o sistema 

carcerário incapaz de ressocializar os presos. O que temos no Brasil de ressoacialização deve 

ser 10% e olhe lá. Então, é uma coisa que todos devem se debruçar com profundidade. 

Observar os relatórios que são feitos no sentido da contribuição, que se tire o carimbo só da 

crítica, do dedo apontado, mesmo para os órgãos que têm obrigação do controle externo. Nós 

temos todo o dever e o direito de tentar contribuir com sugestão para um sistema que está 

carcomido e ultrapassado. Número de agentes em relação aos presos e a insegurança dos 

próprios agentes. A gente conversa com alguns que são... o conselheiro Luís Cunha tem 

proximidade também com pessoas que trabalham nesse sistema, é permanentemente em 

situação de pânico. Os recados, ameaças, “eu sei onde tu moras; tua família”, ou seja, é um 

problema da mais alta importância e que a gente vê que os anos vão passando e não se 

encontra uma situação, alguma coisa no sistema tem que mudar. E quem me dera eu soubesse, 

mas por exemplo, as tais licenças, aqui no Brasil se libera para o dia dos pais as pessoas que 

mataram os pais. É um negócio impossível de a gente entender. Como foi o caso daquela presa 
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que se tornou famosa pela maldade, ela vai ser liberada no dia dos pais. Mas como, se ela 

matou os pais. Então, isso precisa mudar. A questão da legislação, de todo mundo, porque você 

vê a sociedade, realmente no bom sentido, não fazendo motim, arruaça, mas pressionando, 

porque nós todos estamos envolvidos nessa insegurança. O caso de Salinas, até recomendo 

hoje, porque é uma coisa surpreendente. Eu mesmo pensava que, a gente tem notícia dos 

assaltos, mas o número de presos que a cada dia chega na delegacia e vai para prisão, já está 

com o dobro da previsão dos presos, um caos total. De maneira que é bom que esses assuntos 

aflorem aqui com o relatório que traz o eminente conselheiro Odilon com a observação de 

Vossa Excelência, a manifestação do doutor Felipe e dizer que é uma coisa que nos assusta e 

nos preocupa, e que acho que se não resolver isso, toda essa discussão de quadro social do 

Brasil, nós não vamos encontrar o caminho. Enquanto não resolver o problema da creche, do 

sistema penal, o resto todo, se vai baixar juros, vale disso ou daquilo, para mim é o meio. 

Essas duas pontas se não forem abordadas em profundidade, nós estaremos enxugando gelo 

aqui, como diz o conselheiro Cipriano. Agradeço o relatório do ilustre conselheiro Odilon e a 

manifestação de Vossa Excelência, que nos ativa essas preocupações. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, estou muito 

interessado em ler este relatório, esta auditoria, com calma; o entendimento do conselheiro 

Odilon Teixeira, o que ele apresenta aqui e a manifestação do Ministério Público. É uma área 

crítica, um assunto bastante sensível. Doutor Stanley Botti, eu o conheço um pouquinho, tive a 

oportunidade, quando parlamentar, de visitar várias unidades penitenciárias do estado do 

Pará. Fui para dentro para poder entender o que era aquilo e como funcionava. Na de 

Bragança, que fica mais próxima do nosso município, eu já fui várias vezes. E como em 

Bragança e em Americano trabalham pessoas que eu tenho conhecimento e amizade, eu sempre 

converso sobre o assunto. Sempre converso. Então, esse trabalho de hoje, conselheiro Odilon, 

é muito importante para que possamos, além da reflexão que precisar fazer, ter as 

informações. Eu acho que o conselheiro Nelson Chaves lembra, no nosso primeiro mandato a 

gente debatia, tínhamos assunto. E tinha em torno de 3 mil presos no estado do Pará naquele 

tempo. Nosso mandato foi de primeiro de fevereiro de 91 a 31 de janeiro de 95 – é isso, 

conselheiro Nelson? E a gente já discutia o assunto quando estava em torno de 3 mil presos. O 

doutor Almir Gabriel, ao assumir o governo em 1995, numa apresentação que ele fez na 
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Assembleia ele falava de números em torno de 4 mil presos. E o que deixava o governador 

preocupado era a falta de infraestrutura. Não tinha unidade penitenciária suficiente para 

atender essa demanda. E falava-se naquela época, conselheiro Nelson Chaves, da superlotação 

nos presídios. Superlotação era o grande problema. E o problema continua. Só que hoje nós já 

temos presos no número de 16 mil, inclusive foi apresentado agora na sexta da integração pelo 

secretário de segurança pública. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes: Me permita um aparte, conselheiro. O 

dado é até maior. São quase 28 mil. O estado tem a segunda maior população carcerária do 

país. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro Luís Cunha, eu acompanhei e acompanho a preocupação. Estivemos juntos muitas 

vezes nesse debate na Assembleia a respeito disso. Vossa Excelência falou lá em 95 nos 3 mil 

presos que o governador, na época, algumas décadas atrás – também nem tantas assim – havia 

tradicionalmente o presídio São José ali na praça Amazonas, hoje é o Polo Joalheiro. Era o 

presídio mais conhecido no estado. E a gente tinha uma certa convivência, a juventude ali, 

havia a quadra de esportes, eu quero chamar a atenção para o seguinte: naquela época, ali 

pela década de 70 mais ou menos, era uma raridade, doutor Stanley, encontrar mulher presa.  

A população carcerária feminina era desprezível. Uma briga ali do namorado com a 

namorada, um crime passional, uma confusão, então, não existia. Hoje, a informação que eu 

tenho é que o sistema carcerário no Pará abriga acima de 2 mil presas. Mas por que esse 

aumento todo? Isso é decorrente do problema da droga, que está vitimizando a sociedade como 

um todo em todas as faixas etárias e em todas as faixas sociais. A droga é realmente invasiva, é 

o câncer da nossa sociedade. De maneira que isso, apenas entrando aqui, conselheiro Luís 

Cunha, para reforçar a preocupação que Vossa Excelência tão bem coloca no plenário. Vossa 

Excelência falava em 18 mil do secretário aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes: 21 mil, corrigindo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Muito 

interessante esse dado. Eu não sei se o conselheiro Odilon ao chegar já tinha falado, inclusive 

eu indaguei: “esse número de 16 mil? ”. Estava o conselheiro Edvaldo presente também, e eu 

fiquei com uma dúvida. Porque na verdade num determinado momento eu perguntei: “e o 

preso da delegacia? ”, ele disse: “agora não tem mais preso em delegacia. Passa lá e vai logo 
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para o presídio”. E eu quero saber, por exemplo: uma unidade que cuida do menor, se está 

incluído aí, eu quero entender direito. Por isso que eu quero ver este relatório. Porque é um 

assunto que me interessa. Conselheiro Nelson Chaves, coincidentemente hoje que o conselheiro 

Odilon traz esse assunto para cá, tem uma publicação no jornal de hoje sobre o retrato da 

educação no Brasil. Também é outro assunto que me interessa ver. Quero estudar com 

profundidade. Enquanto a educação não avança, tropeça, patina e desce a ladeira em alguns 

índices, a criminalidade aumenta. Olha só como estamos no Brasil. Então, é muito 

interessante. Eu recomendo que a gente leia o que o MEC publicou hoje. São os indicadores, 

está aí a avaliação, o resultado. Para analisar como estamos. Esse assunto é debatido há tanto 

tempo. Quando não se acredita no caminho da educação, em construir escolas mais 

adequadas, educação em tempo integral, qualidade do ensino, teremos que construir mais 

cadeias e um conjunto de outras coisas, mas não vou entrar nesse mérito da questão social, o 

que leva uma pessoa à marginalidade, ao crime e tudo mais. E este ponto levantado pelo 

conselheiro Nelson, ele já bateu nesse ponto, creio eu, mais de cinco vezes aqui, relacionado às 

drogas, principalmente no que cabe à parte das presas. É preocupante. Porque a informação 

que eu tenho – não sei se teria como ver no relatório -, me disseram que em torno de 80% das 

mulheres que estão presas, o motivo são as drogas. Pelo o que eu pude entender aqui na 

apresentação do secretário. 80%, isso é muito pesado. Então, tem que atacar a causa, o 

problema das drogas. Então, eu quero festejar o trabalho, conselheiro Odilon. Eu sei que 

Vossa Excelência é muito competente, deve ter, além do que leu aqui, feito um trabalho 

maravilhoso. Muito interessante. Da mesma forma o Ministério Público. Isso serve de fonte de 

conhecimento para todos nós, de parâmetro para o nosso olhar para a gestão pública à frente 

do sistema penitenciário. Aqui nesta tribuna vários dirigentes da SUSIPE já vieram se 

apresentar, se justificar, se defender. E a gente também discutiu um assunto sensível, que é a 

alimentação de presos na parceria feita principalmente com a Igreja Católica, Pastoral 

Carcerária. Então, vemos que são deficiências. Significa dizer que as coisas não andam bem. E 

agora a auditoria vem mostrar o retrato do sistema penitenciário paraense. Mas, de qualquer 

maneira, a gente não pode fechar os olhos para isso. Temos que nos deparar com o problema e 

ver como encaminha a solução. E o nosso papel aqui primeiro é ter um olhar, um controle 

muito bem feito do andamento das coisas no sistema. E segundo, tentar sempre que possível 
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propor melhorias na gestão pública do sistema penitenciário. E eu encerro com um comentário 

aqui, conselheiro Nelson, apresentado pelo senhor secretário de segurança, em que ele falava 

de um trabalho de inteligência. E que já tem toda a parte de infraestrutura, a parte logística 

pronta, falta só inaugurar. E esse trabalho vai permitir uma melhoria em todo o sistema 

porque eles vão trabalhar junto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia 

Federal, Ministérios Públicos, é algo parecido com a rede de controle. Isto é, esse 

compartilhamento de informações e a ação conjunta para enfrentar o crime. Muito 

interessante, eu achei. Porque sem inteligência e sem planejamento não tem como atacar 

direito o problema. É um problema delicado. Como é que pode um comando de São Paulo 

interferir aqui no nosso presídio? E de outros estados também, é um comando nacional que dá 

o comando para o preso aqui. Quem deveria dar esse comando é o Estado, não o crime. Então, 

eles mandam nas casas penitenciárias do Brasil todo. Já pensou o que é isso? Ao ponto que 

chegamos? É um problema muito complicado. A gente não sabe direito como propor uma 

solução, mas temos que olhar para esse problema principalmente naquilo que é competência 

nossa, o controle dos gastos públicos. Mas eu quero festejar, doutor Stanley, transmita aí ao 

doutor Felipe e ao Ministério Público os nossos cumprimentos, da mesma forma que 

parabenizo o conselheiro Odilon Teixeira. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Antes, doutor Odilon, só lembrar 

que na sexta da integração eu inclusive falei a Vossa Excelência e até o parabenizei, porque o 

próprio secretário, conselheiro Luís Cunha, que esteve conosco na sexta da integração, 

comentou que a secretaria mesmo antes de receber as nossas recomendações já está tomando 

algumas providências pela indução da presença da equipe de auditoria operacional. Vejam só 

a importância dessa equipe, a importância da relatoria de Vossa Excelência e a importância 

do Ministério Público, conselheiro Luís. O secretário comentou com esta presidente dizendo 

que a presença da equipe, a presença do relator, a proatividade do tribunal no sentido de 

antecipar a questão dessa auditoria operacional provocou a ele a toda a equipe, a todo o 

sistema de segurança pública, iniciarem ações... que até então eles ainda não tinham tomado 

algumas decisões. E passaram, doutor Odilon, a tomar algumas providências diante da 

presença da indução da equipe de Vossa Excelência. E eu cheguei a comentar com o doutor 

Odilon num momento e ele disse: “na próxima semana nós estaremos levando processo para 
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relatoria e o encaminhamento”. Eu disse que com certeza, bem antes o próprio secretário 

já estaria alerto ao trabalho que está sendo feito pela auditoria operacional. Naquele 

momento eu parabenizei o conselheiro Odilon e quero parabenizar Vossa Excelência e toda 

a equipe de servidores que se debruçaram nesse trabalho e ao Ministério Público. Porque 

com certeza, conselheiro Nelson, Cipriano, Luís, Odilon, conselheira Rosa e todos que nos 

ouvem, já está surtindo efeito mesmo antes desse plenário ter uma decisão final acerca do 

relatório desse trabalho que está sendo feito e que iniciou em 2017, doutor Odilon junto 

com a equipe da AOP. Já está surtindo efeito por conta de declarações feitas a esta 

presidente pelo próprio secretário de estado de segurança pública, doutor Luís Fernandes. 

Conselheiro Odilon, na mesma hora estive conversando com ele lá no auditório e falando 

da preocupação do secretário com as ações já suscitadas por este trabalho feito aqui no 

tribunal com a coordenação do conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado, presidente. Na verdade, eu vou 

pontuar aqui levando em conta manifestações anteriores do conselheiro Nelson e 

conselheiro Luís Cunha e do próprio procurador de contas Stanley. Esse trabalho, 

conselheiros, o relatório final da equipe – faço questão de mencionar a Cleici, Maria 

Betânia, Francimeiri e o Rodrigo -, um trabalho estudado; um trabalho que guarda uma 

excelência na sua produção. Muito bem estruturado. E levanta diversos pontos que 

naturalmente não teria condições, ao expor no voto, vou procurar sintetizá-los de alguma 

forma. Mas há inúmeras informações no relatório – é um relatório de 127 laudas que 

mostra uma foto de como está o nosso sistema prisional no estado, naturalmente de acordo 

com a técnica de auditoria utilizada. Coleta de informações, entrevistas e etc., mas de todo 

modo ele expõe a quantas anda a política no estado relacionada à temática. Na fala do 

conselheiro Nelson e do procurador Stanley, o que se percebe? O antropólogo Darcy 

Ribeiro dizia que quando não se constroem escolas, se constroem presídios. Quando você 

não opta pela educação, em algum momento vai haver a reação de necessidade de corrigir 

pessoas, porque se desvirtuaram pelo caminho. E o que você percebe – vou ao encontro da 

fala do conselheiro Nelson – é o seguinte: o que é carente no nosso país? Políticas públicas 

que levem em conta o planejamento e governança de Estado. Nós precisamos pensar o 
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Estado estrategicamente. Se não consigo fazer a gestão adequadamente, mais governança, 

que são as estratégias para poder gerir adequadamente. Então, de fato, o Brasil anda meio 

carente nesse aspecto. É preciso que tenha um planejamento melhor. Os candidatos à 

presidência hoje se preocupam mais em manter a economia, porque se a economia não 

andar eu não vou ter como fazer políticas sociais. Então, a questão de prioridades no país 

está um pouco em segundo plano. Não há um consenso ou uma discussão sobre que 

prioridades o país deve ter. Disso eu sinto falta, os planos de governo de quem se 

candidata – tanto a nível nacional quanto a nível de estado. O Tribunal de Contas dentro 

do seu mister pode influenciar de várias formas qualquer política pública através de suas 

recomendações, estudos e orientações. Seja tanto em auditorias de conformidade 

apontando o defeito nas contas, os problemas, as impropriedades, seja através de 

auditorias operacionais em que seu estudo, de certa forma, o desempenho e o resultado de 

uma política pública. O Tribunal de Contas, nesses casos, como ele não tem a incumbência 

de dizer qual a política pública adequada, ele tem a possibilidade de recomendar ao gestor 

qual a política pública mais adequada ao caso concreto através das suas recomendações. E 

é a isso que se propõe o trabalho. Eu fico feliz que a Secretaria de Segurança Pública, 

como mencionou a presidente, já tenha, a partir do relatório inicial, “startado” 

providências. Isso demonstra um compromisso com o Estado; compromisso com a gestão. 

Esgotada a fase da discussão, na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto 

declarando a gestão do sistema penitenciário é um enorme desafio para Administração 

Pública, pois requer coordenação perfeita de diversos órgãos e entidades de diferentes 

poderes e a Auditoria avalia a ação governamental sobre os aspectos fundamentais para 

melhoria do sistema prisional e o trabalho de fiscalização realizou levantamento das 

medidas tomadas para lidar com a crise no sistema penitenciário e exame de gestão, dos 

custos e das tecnologias de apoio associadas ao sistema prisional e constatou vários tipos de 

problemas como fugas e rebeliões nas unidades penitenciárias e, por fim, a expedição de 

recomendações e determinações CONSEP, SEGUP, SUSIPE, com remessa de cópia da 

Resolução do relatório da Secex e do parecer do MPC ao Governador do Estado, à 

Presidência da Mesa Diretora da ALEPA, à Presidência do TJE, ao Procurador Chefe do 
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Ministério Público Federal, à Presidência da OAB/PA; remessa de cópia integral dos autos 

ao MPE. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhora presidente, quero incluir no voto os cumprimentos aos servidores que 

participaram desta comissão e dizer que logicamente voto acompanhando o competente 

trabalho de eminente relator. Mas também faço questão de dizer cada vez mais apreensivo. 

Só ao escutar o elenco das providências a serem tomadas que são sugeridas para se dar, 

talvez, aqui do lado da fora da sociedade, nós próprios, e isso aqui aviva as nossas 

preocupações. Não se sabe do mundo de fora a gravidade desse problema. É uma coisa, 

dizia aqui para o Cipriano, se eu me metesse num sistema desse eu não saberia nem por 

onde começar. Porque cada item importante desses que foram mencionados é um problema 

seríssimo. A questão que se toca aqui, por exemplo, conselheiro Odilon, do fornecimento 

das refeições no sistema penal. Isso é negócio de enlouquecer qualquer um normal. Vai 

ficar doido. O exemplo nosso, converso muito aqui do lado os parceiros, conselheiro 

Cipriano e Luís Cunha, veja o caso do Rio de Janeiro. Eu sempre procuro elogiar a tática, 

o aperfeiçoamento e a disciplina das Forças Militares que deslocaram a intervenção. Os 

resultados não são positivos da forma como todos esperavam; acho que nem eles. Então, 

isso é um retrato de pessoas que comando o crime de dentro das cadeias. A situação de 

quase todas as capitais nordestinas. O Norte, por exemplo, vimos o que aconteceu no Acre 

e em Roraima, é um caso que tem que revigorar em todos a preocupação da bomba em que 

estamos em cima. Essa questão que o conselheiro Luís Cunha Conhece mais do que nós, 

porque tem pessoas amigas e frequenta, eu procuro ver a questão também dos cárceres. A 

dificuldade é sempre aquele que devia, e eu acho que é um emprego, o sujeito para lá só 

numa questão de desespero, porque é o perigo permanente pelas ameaças, pela 

identificação. Eu dizia aqui para o Cipriano, o bandido fixa fisionomicamente. O senhor 

não fixa, mas eles passam a lhe conhecer na sua atividade, o que o senhor faz. Realmente é 

um problema que precisa ser mais discutido. É importantíssimo para nação, não só para o 

estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu quero cumprimentar o conselheiro Odilon pelo brilhante 

trabalho e toda a equipe técnica que o ajudou. É um trabalho, acredito eu, permanente. 
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Começa com o acompanhamento a cada exercício, talvez até semestralmente. É um 

problema sério. E vi aqui algumas informações. Vi uma declaração na época do 

superintendente do sistema penal e perguntei aqui para ele, porque sei que existe esse 

problema e queria até conversar com Vossa Excelência nesse sentido, se existe algum 

ponto que toca nisso. Porque também é responsabilidade de todos. Com relação aos presos 

provisórios. Existe um número significativo, e eu ouvi aqui do superintendente do sistema 

penal que, mais de 30% dos presos não tinham definição do judiciário. Isso também é 

grave, porque podiam nem estar lá se tivessem a situação resolvida. Eu queria também 

saber com Vossa Excelência se tem essa informação. Chamar o judiciário, a defensoria, 

Ministério Público do estado, se tem algum posicionamento com relação a agilizar de 

alguma maneira e como fazer isso no sentido de tentar também resolver essa questão. 

Segundo ponto: eu senti o superintendente incomodado, preocupado em falar nesse 

assunto. Perguntei para ele qual era a situação, um percentual. Quase 40%. E vi que ele 

ficou um pouco preocupado nesse assunto, mas de fato é a realidade. Existem presos 

provisórios que não tem definição e estão lá no sistema carcerário aprendendo o que é bom 

e o que é ruim – muito mais o que é ruim. É uma situação que se agrava a cada ano. Hoje 

tomamos conhecimento pela mídia – televisão, jornal, rádio – que haveria uma operação 

grande no bairro do Paar, em Ananindeua. Estariam lá mais de mil policiais para cumprir 

mais de mil mandados de prisão. E vão levar esse pessoal para onde? Vamos dizer que 

consigam prender essas mil pessoas. Pegar a situação de cada um com mais de agilidade 

de todos nós, enfim. Outra questão: se Vossa Excelência concordar, conselheiro Odilon, 

encaminhar para o Conselho Nacional da Justiça, Ministério da Justiça e o Tribunal de 

Contas da União – não sei se Vossa Excelência já se referiu. É uma sugestão que faço 

porque tenho certeza de que é uma situação semelhante e talvez pior em alguns estados de 

todo o Brasil. Não é só no estado do Pará. Talvez o estudo feito por Vossa Excelência com 

a equipe técnica possa despertar o judiciário, Conselho Nacional da Justiça, o próprio 

Ministério da Justiça, Tribunal de Contas da União essa questão de tentarmos discutir esse 

problema e tentar amenizar trazendo soluções para diminuir essa questão. Porque existe de 

fato essa dificuldade. Quase 40% dos presos, dito pelo superintendente do sistema penal 
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aqui no plenário desta corte de contas, não tem definição da sua ficha criminal. Não foi 

julgado e está lá, pode ser inocente, pode estar preso injustamente. Era isso. Eu queria 

ajuda Vossa Excelência parabenizando doutora Francimeire e a toda a equipe, por esse 

trabalho e sugiro a Vossa Excelência que dê conhecimento desse estudo fora do Pará para 

os órgãos que podem ter ingerência ou competência de alguma maneira para nos ajudar 

nessa questão. Acredito eu ser o Conselho Nacional da Justiça, Ministério da Justiça, 

Ministério da Segurança Pública. Dar um encaminhamento para eles terem conhecimento 

que a situação do estado do Pará através de uma auditoria feita no Tribunal de Contas do 

sistema penitenciário é essa. Apenas uma contribuição. No mais, parabenizo Vossa 

Excelência, muito obrigado, conselheiro Odilon, por nos brindar hoje com esse brilhante 

processo no sentido de mostrar o problema e tentar encontrar soluções. Manifestação do 

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

acompanho o relator na íntegra e aproveito para cumprimentar a equipe, os técnicos que 

fizeram a auditoria operacional. A auditoria operacional tem regras próprias, são pessoas 

treinadas para fazer esse tipo de trabalho. Não é qualquer servidor que consegue fazer. 

Então, a equipe já tem uma expertise muito boa. Eu já tive o privilégio de poder ser relator 

de auditoria operacional e é um trabalho maravilhoso. E eu sei que agora vem a fase do 

monitoramento. Conselheiro Odilon vai estar conduzindo isso e a minha afirmação é de 

que esta auditoria que acabamos de apresentar para Casa é uma das mais importantes que 

fizemos até hoje. Muito importante. Quero novamente cumprimentar a equipe e o 

conselheiro Odilon. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Igualmente, presidente, aproveitando para louvar o trabalho dos 

servidores do tribunal. Cumprimento na figura da Francimeire os técnicos que 

trabalharam com afinco nesse relatório assim como parabenizar o doutor Felipe e seus 

pares do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, do Ministério Público de Contas 

do Brasil inteiro. Louvando pela iniciativa a AMPCOM e o TCU. Trata-se de uma ação 

coordenada, conselheiro Cipriano Sabino, nacional. Então os resultados apurados vão, 

sim, ser remetidos ao Tribunal de Contas da União. Portanto, parabenizo o doutor Odilon 

com a preocupação de ser esse um problema nacional que deve ser enfrentado por todos os 
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poderes, todas as instituições de controle externo e todos os órgãos públicos do nosso país. 

Sempre com o cuidado de não substituir a administração pública, mas contribuir para a 

melhoria do serviço prestado à nossa sociedade. Parabéns, mais uma vez. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta 

presidência também acompanha o relator na íntegra. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, a solicitação do conselheiro 

Cipriano, gostaria de fazer alguns comentários. Os presos provisórios são 40% hoje no 

estado. Isso está muito bem retratado no relatório. Tem um número de presos provisórios 

por estabelecimento penal. Foi mapeado pela nossa equipe de auditoria por 

estabelecimento penal e está muito bem retratado. Aqueles que estão presos acima do 

tempo são presos insuficientes que não tem condições de arcar com os custos do advogado. 

Por isso que é fundamental aquelas recomendações da defensoria pública, que é quem tem 

a competência constitucional para, neste caso, representá-los e tirá-los o mais breve 

possível dessa condição. No que tange às remessas, como eu mencionei e a conselheira 

Rosa lembrou agora, se trata de uma auditoria operacional que foi coordenada em nível 

nacional pelo TCU. Que teve aqui uma conjunção de esforços tanto da ATRICON – 

Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas quanto dos procuradores 

gerais, os presidentes. Todos os resultados dessa auditoria já foram até encaminhados para 

o TCU e para os ministérios. O TCU fez essa ampla divulgação em âmbito federal. Ele 

consolidou todos os resultados nacionais e teve uma foto nacional. Então, estou apenas 

retratando dentro do estado, mas essa condição já foi encaminhada. Agora, não há nada 

que impeça de a gente encaminhar novamente se assim o plenário entender. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Já 

foi encaminhado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Apenas esses esclarecimentos para que o conselheiro fique mais tranquilo em 

relação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Parabenizo o relator e o Ministério Público por essa parceria. E 

parabenizo a todos os servidores e servidoras que tiveram esse cuidado, a expertise em 

elaborar um relatório e contribuir para que o nosso conselheiro pudesse proferir seu voto 
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tão bem elaborado neste momento. Encerrada a votação, 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 respeito das matérias administrativas, proferindo as seguintes manifestações: 

Conselheiro Luís Cunha, eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação vivida que 

me deixou preocupada. Me chamou a atenção, conselheiro Odilon. Conselheiro Nelson 

Chaves, Vossa Excelência propôs o TCE Cidadão e uma semana atrás nós tínhamos 

programado, conselheiro Luís, o conselho consultivo programou para que o tribunal 

pudesse levar o TCE Cidadão a uma área quilombola na região metropolitana de Belém. 

Nós tivemos, conselheiro Cipriano, um problema muito sério de segurança. Inclusive falei 

para o secretário quando esteve aqui. O próprio diretor da escola esteve aqui com a nossa 

diretora da Escola de Contas comentando a dificuldade que teríamos não somente no 

momento em que fossemos lá. E eu tinha até me programado a ir acompanhando a equipe 

da Escola de Contas, o TCE Cidadão em uma área e Ananindeua, na área de quilombolas. 

E nós fomos informados pela polícia de que teríamos problema. O próprio diretor se 

preocupou em relatar a dificuldade de segurança no sentido de não somente pedindo que 

nós levássemos muitos policiais, mas a preocupação dele posterior à nossa ida até lá. 

Porque levando os policiais àquela escola nós poderíamos causar um tipo de represália à 

direção e aos alunos da escola. Ora vejam, eu me emocionei, meu sentimento de não 

termos a possibilidade de ir até aquele local. Por quê? Não por nós propriamente dito, 

porque nós poderíamos estar com segurança. E eu pedi ao nosso coronel Bastos que fizesse 

uma ação que fosse observar se realmente correríamos o risco ou estaríamos trazendo um 

risco à própria escola posterior à Nossa ida até lá. O Coronel Bastos foi com uma equipe, 

fez toda a revisão na área e teve informações de que realmente, nos aconselhou a não 

irmos até aquela escola. Não por nós, porque teríamos polícia conosco, mas 

posteriormente toda a equipe da escola e talvez alguns alunos pudessem sofrer represálias 
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com relação a nossa presença. Isso foi um sentimento muito grande, conselheiro Nelson, 

porque eu sei que quando Vossa Excelência propôs o TCE Cidadão, que já se ampliou, que 

a gente levando aos quilombolas, aos indígenas, já tivemos a presença nas áreas indígena. 

E agora nós teríamos nos quilombos próximos de Belém. Nós tivemos dificuldade. Tivemos 

que mudar o nosso roteiro do TCE Cidadão no município de Ananindeua. E hoje a gente 

está tendo essa notícia, como o conselheiro Cipriano colocou, das polícias nessa área do 

Aurá. Isso entristece muito a gente, que até no nosso próprio trabalho, conselheiro, nós 

temos impedimento. Eu tive uma sensação terrível. Nós teríamos segurança. E eles, depois 

da nossa ida até lá? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Vai na esteira do que tratamos aqui, presidente, no final da sessão. A 

partir do relato do conselheiro Odilon, da auditoria a respeito do sistema penal. Quero 

apenas, em complementação ao que Vossa Excelência informa aqui, que era uma atividade 

nossa com os quilombolas em Ananindeua. Mas vou lhe dizer uma outra coisa que foi 

relatada a mim por um oficial da polícia militar. Eles têm uma ação social dentro das 

escolas também, inclusive comemoraram 25 anos no auditório desta Casa e isso se passou, 

conselheiro Luís Cunha, no Outeiro. Ia lá a ação não do TCE Cidadão, mas uma ação da 

própria polícia militar numa escola do Outeiro. Houve a primeira visita, o oficial da 

polícia militar foi para dentro da escola com orientações para os alunos. Foi no primeiro 

dia com a orientações para os alunos e saiu. Foi procurado no dia seguinte pela direção da 

escola fazendo um apelo para que a própria polícia militar não voltasse mais. Porque se a 

polícia militar insistisse em fazer aquela ação na área social dentro da escola do Outeiro 

eles iriam dizimar professores, alunos, pais, responsáveis, quer dizer, não foi o TCE 

Cidadão, foi a própria polícia militar, um oficial graduado conversando conosco que 

expôs. Então, estamos realmente no caso da guerra civil exposta. Estamos no caso da 

segurança pública absolutamente sem controle. É nesse sentido. Quer dizer, foi uma ação 

devotada, porque na medida em que nossos multiplicadores e eu sempre tenho falado isso, 

que uma das grandes conquistas, doutor Stanley, que nós temos é exatamente na direção do 

conselheiro Luís Cunha agora na escola. Eu sempre realço que os multiplicadores não vão 

ali em busca de vantagem financeira nenhuma. Eu acho até um trabalho de grande 
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devoção. Se leva os ensinamentos com desejo apenas de cumprir uma missão, neste caso, 

quase evangelizadora. Porque você leva o conhecimento, procura levar cidadania sem 

nenhum ganho adicional do ponto de vista material. Então, isso se chama dedicação. E 

quem não tiver esta motivação não faz o trabalho, porque não acredita. E para fazer o 

trabalho tem que ter a devoção. E as pessoas que fazem isso a tem. Então, um fato desse 

não foi só com a ida de uma equipe do tribunal. Foi com uma ação – ratificando aqui – 

desenvolvida pela própria polícia militar. Aí vão dizer, usando a palavra vulgar: “mas a 

polícia militar ficou com froxura? ” Não, não é isso. É a responsabilidade. Porque eles vão 

lá, voltam e no dia seguinte aparecem três, quatro, cinco crimes em razão da ida deles. 

Então, é a constatação que vai exatamente corroborando tudo o que foi apresentado aqui 

no relatório do nosso sistema, que é uma consequência do que estamos observando na 

nossa sociedade. Há países em guerra que matam – infelizmente há guerra. Não devia ter, 

mas tem. Mais mortes pela bandidagem no Brasil do que os combates em países que estão 

em guerra. É lamentável. Temos que nos unir, porque o sistema – sem acusar quem esteja 

na direção. Se arrasta a décadas. Claro que o caso contribui com isso. Mas é um sistema 

que não é só da polícia militar, da Secretaria de Segurança, do Ministério, ou seja, lá de 

quem for. É um problema da sociedade brasileira que requer que todos estejam juntos para 

que possamos sair desse buraco em que nos encontramos e que é muito sério. Só para dar 

um adendo à Vossa Excelência que como mulher, mãe, vó e gerente pública se emociona ao 

dizer que não pode chegar na comunidade porque a comunidade que está necessitando 

desse tipo de acompanhamento está impedida pela bandidagem de ter o acolhimento e uma 

mensagem de esperança. Mas essa é a nossa realidade, infelizmente. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Verdade, conselheiro. Eu me senti impotente. Eu insisti em pedir ao nosso coronel chefe do 

nosso Gabinete Militar para que pudesse realmente ter uma informação mais apurada e ele 

nos informou que se tornaria difícil não para chegarmos até lá, para irmos acompanhados 

de muitos policiais. Mas o nosso retorno poderia causar um problema sério com aquela 

comunidade estudantil com o diretor e o pessoal da escola. Eu me senti impotente e muito 

triste, porque era a primeira comunidade de quilombolas que estávamos programando. 
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Porque já temos, como disse, os indígenas. Preferimos suspender, transferir para outro 

local – também em Ananindeua -, mas por conta dessa orientação da própria polícia 

militar nós evitamos. Já estava até programado, mas suspendemos a ação por conta da 

impossibilidade e da insegurança. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude e que a gente 

possa realmente ter dias melhores. Porque da forma como está, é um conjunto, doutor 

Odilon, de sistema... é um sistema, não é uma coisa só. E estamos falando aqui da escola 

onde o próprio tribunal tem essa ação já há alguns anos e se sente com uma grande 

receptividade da classe estudantil e dos servidores das escolas. Eles estavam querendo 

nossa presença, mas pensando no depois. Isso causou até uma impotência e uma tristeza 

para gente como mãe, como disse o conselheiro Nelson, como uma pessoa que conhece 

muito o nosso estado. Mas para mim essa situação era desconhecida. Passamos à pauta 

administrativa. Senhores conselheiros, informo que ao final desta sessão será redistribuída 

através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências a proposta de resolução que dispõe 

sobre o manual de rotinas e procedimentos da Secretaria de Controle Interno desta Corte 

de Contas. A proposta de lavra da referida secretaria visa padronizar e aperfeiçoar as 

atividades desenvolvidas pela SECIN bem como contribuir para a melhoria da observância 

aos normativos legais e institucionais. A proposta inicial foi alterada em atendimento e 

atenção às contribuições apresentadas pelo conselheiro corregedor através da 

corregedoria e que certamente foi aprimorada ao manual já proposto pela secretaria. O 

que leva essa presidência a promover nova distribuição para o conhecimento de todos os 

senhores conselheiros, conselheiros substitutos e nosso Ministério público. Fica à 

disposição de Vossas Excelências com previsão para aprovação na próxima sessão 

ordinária. Possivelmente na quinta-feira. Também será objeto de distribuição nesta sessão 

de hoje via e-mails corporativos de Vossas Excelências a proposta orçamentária desta 

Corte de Contas para o exercício de 2019 com previsão para deliberação na próxima 

quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu tenho um tema rapidinho, só para sair desse clima da preocupação. Agora 

vamos para o clima da despreocupação. Quero dizer para conselheira Rosa, me lembrando 

de uma frase do grande pensador da Igreja Católica, Santo Agostinho. Ele dizia, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1379

conselheira, que o coração não canta vitória pelo o que começa. O começo é sempre 

repleto de insegurança, temor. Mas ele canta vitória pelo o que termina. Na realidade 

quando o que termina vem com notícias agradáveis, com eventos que nos fazem felizes. De 

maneira que eu queria partilhar com nossos companheiros do plenário, substitutos e 

Ministério Público, que houve uma corrente muito grande de oração em favor da saúde do 

meu querido amigo, seu pai, doutor Pedro Crispino, pela operação que faria. Essa 

operação já acabou, está em franca recuperação. De maneira que eu queria me juntar 

certamente ao coração da família Crispino festejando a vitória deste salto e augurando 

bons pensamentos e sentimentos para que rapidamente ele esteja na plenitude da sua forma 

e empunhando aquela querida bandeira alviazul que todos nós, concordando com a 

divergência do conselheiro Luís Cunha. Mas fundamentalmente nos aproximamos do nosso 

Círio de Nazaré e temos certeza de que ele já estará no aconchego de sua família 

totalmente recuperado. Leve nosso abraço e nossa alegria junto à alegria da sua família 

pela recuperação do meu querido amigo Pedro Crispino. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Muito obrigada, doutor 

Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Desejo me associar às palavras do conselheiro Nelson. Sou admirador do doutor Pedro 

Crispino. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Também corroboro com as manifestações apresentadas pelo 

conselheiro Nelson, que tiveram a assinatura do conselheiro Luís. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A unanimidade dos 

bicolores e dos azulinos. Isso é raríssimo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Muito obrigada. Sei que representa 

também o pensamento de todos os servidores do tribunal, Ministério Público, que todos os 

dias me questionam a respeito da saúde e mandam recados. Os recados são dados, todos. 

Muito obrigada a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Peço que o secretário formalize um ofício para que ele 

possa ler e guardar a solicitação do conselheiro Nelson Chaves com todo o nosso apoio e 

certamente dos conselheiros substitutos e do Ministério Público, do qual ele foi uma peça 
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importantíssima na história do Ministério Público de Contas do Pará. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no 

Ofício nº 0119/2018-SEGER, desta data. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quarenta e dois 

minutos (11h42min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 04 de setembro de 2018. 
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