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Nº 5.593 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) do mês de outubro do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio 

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

Conselheiros Substitutos, Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador 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, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira em tratamento de saúde e dos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, 

no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 09 (nove) de outubro 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 Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Aprovo-a. Em seguida, Sua Excelência transferiu a presidência para 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, visando a primazia dos processos 

em pauta sob sua relatoria. Ao assumir os trabalhos, Sua Excelência após cumprimentos de 

praxe solicitou, imediatamente, ao senhor secretário o seguimento da sessão, oportunidade em 

que foi anunciado o Processo nº 2008/51950-0, que trata do Ato de Pensão em favor da 

dependente do ex-segurado Wilson Luzio da Rocha Bendelak, Procurador Patrick Bezerra 
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Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 extinção do processo sem resolução de mérito. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito. 

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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/50135-0, que agasalha a prestação de 

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

procedência Consultoria Geral do Estado, exercício financeiro de 2011, responsável Espólio de 

Ophir Filgueiras Cavalcante, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante 

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

regularidade das contas e por fim que a Procuradoria Geral do Estado, enquanto responsável 

pelas atividades da antiga CGE, tenha mais cautela com a documentação da Administração 

Pública, de modo a garantir a comprovação de seus atos, ainda que ocorram mudanças de 

endereço. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 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. Imediatamente, foi 

anunciado o Processo nº 2017/50283-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Deficientes 

Físicos do Pará, responsável Valdir Soares de Moura, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 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 regularidade das contas. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

no sentido de 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1629

2017/50793-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Comercial do Pará, responsável Fábio Lúcio 

de Souza Costa, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. 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 

regularidade das contas. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Logo após, foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 2018/50470-3, que trata 

da Representação formalizada pela empresa Consesp - Concursos, Residências Médicas e 

Avaliações e Pesquisas Ltda., Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. 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 improcedência, isentando a denunciante da aplicação das sanções previstas 

no art. 233 do Regimento Interno. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer a 

representação, para no mérito julgar improcedente. 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. Logo após, a presidência foi transferida ao 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, tendo em vista o julgamento do 

próximo processo que tem como referência o pedido de vista solicitado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Foi anunciado o Processo nº 2017/53808-4, que trata do Agravo 

Regimental interposto por Albeniz Martins e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em 

sessão ordinária de 25/09/2018. Ao assumir a direção momentânea dos trabalhos, sua 

Excelência assim se manifestou: É importante para os professores e alunos que chegaram, esse 

é um processo muito interessante como aprendizado. É um agravo regimental. É uma matéria 

muito interessante. E o relator é o conselheiro André Dias, que está presidindo essa sessão. 

Mas o conselheiro Odilon, ao se manifestar para votar de acordo com o voto proferido por ele, 
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entendeu que tinha dúvidas e ele queria aprofundar os estudos. Aí ele pede vistas no processo. 

E hoje ele está trazendo ao plenário as vistas. Ele já estudou. Então hoje ele pode votar e pedir 

novo prazo para um novo julgamento. É isso que está acontecendo no caso específico deste 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Conselheiro Luís Cunha, sinto que vou frustrar os alunos, nossos visitantes. Porque como há 

dois votos já consignados pelo conselheiro Nelson Chaves e conselheiro Cipriano 

acompanhando o relator e eles não estão presentes na sessão de hoje e faço questão que eles 

estejam presentes pelo menos na próxima sessão, porque o meu voto vai um pouco numa linha 

diferente do conselheiro relator. Então eu vou sugerir aqui a Vossa Excelência e solicitar para 

retirar de pauta este processo para ser na próxima sessão de terça-feira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Na condição de 

presidente interino, eu vou acolher o pedido de Vossa Excelência. Portanto, atendo à retirada 

de pauta deste processo. E para os alunos entenderem: ele tem esse direito pelo regimento de 

pedir que retire de pauta para voltar na sessão seguinte. Este processo envolveu praticamente 

três pessoas nesta sessão: o conselheiro André, que é o relator e preside a sessão; quem 

deveria se manifestar no voto vista, conselheiro Odilon; e por que chegou a mim para presidir? 

Justamente por isso, porque tem os dois envolvidos. Eu sou o mais antigo. Inédito isso aqui. E 

não sou tão antigo na Casa, tenho oito anos. Então, para vocês entenderem, isso é muito 

interessante. Na minha cadeira ao lado tem o conselheiro Cipriano Sabino, mais antigo que eu. 

Ele não pode comparecer hoje. E logo aqui também ao meu lado, o mais antigo da Corte, que é 

o decano conselheiro Nelson Chaves. Também não veio hoje. Se um deles estivesse presente, 

quem presidiria esta sessão em relação a este processo neste momento seria um deles, não eu. 

Então, senta o presidente ali; aqui na minha esquerda o mais antigo; depois o segundo mais 

antigo; eu; e vai praquela mesa. O conselheiro André está na mesa da presidência porque a 

nossa presidente sofreu um acidente e quebrou o pé, então ele tem que estar presidindo. Mas a 

cadeira dele é aquela. Então, é a ordem de antiguidade aqui no plenário. A pessoa mais jovem 

no cargo no plenário é a conselheira Rosa Egídia, que está ali. É por isso que ela está naquela 

cadeira. E na próxima sessão ela tem que estar naquela cadeira e eu tenho que estar nesta; não 

posso estar sentado na cadeira do outro. Aqui a gente faz numa eventualidade, mas não é o 

recomendável. Então isso faz parte do funcionamento da Corte. Esta bancada, 
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lamentavelmente de costas para vocês, é dos nossos conselheiros substitutos. No cargo 

original, auditores. Eles fazem um concurso muito difícil. Para poder chegar aqui é muito 

difícil o concurso público, e temos essas quatro pessoas aqui. Por que chamamos de 

conselheiros substitutos? Porque eles nos substituem no nosso impedimento. Hoje um deles 

poderia ser convocado para esta sessão – qualquer um deles. Mas vai pela ordem, o mais 

antigo é o que está nessa cadeira. Antiguidade vai daqui para lá. O mais antigo é o Julival; 

segunda mais antiga é a doutora Milene; terceiro o Daniel; e o quarto é o Edvaldo. Muito 

interessante isso. Então, senhor presidente, depois de fazer essa aulinha de funcionamento eu 

vou passar a Vossa Excelência e depois quero só falar um pouco do controle social. Vocês 

perceberam ali que tem um jovem elegante de barba. Ele é do Ministério Público de Contas. 

Não pode funcionar a sessão do pleno sem a participação do Ministério Público. E em cada 

processo o Ministério Público se manifesta. E vocês vão ver daqui a pouco na nossa fala para 

poder entender, pena que hoje é uma sessão considerada simples para o aprendizado de vocês, 

porque não teve nenhuma defesa. Quando uma pessoa é notificada para comparecer – um 

processo complicado, principalmente – ela vem e fala desta tribuna aqui e se manifesta 

concordando ou não com o que estamos fazendo. E isso pode alterar o julgamento. É o direito 

à ampla defesa e ao contraditório que o regimento permite. Portanto, devolvo a palavra e a 

direção dos trabalhos ao nosso conselheiro presidente André Dias. Ao reassumir a Presidência, 

Sua Excelência solicitou ao senhor secretário, o seguimento da sessão, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2016/50936-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira 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 pela denegação dos 

registros, com às recomendações à Sead e a Susipe. 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 os registros. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 
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da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Incontinenti, foi dado 

conhecimento a respeito do Processo nº 2013/51922-6, que cuida do Ato de Aposentadoria em 

favor de Maria Cristina Cavalcante Ribeiro, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja 

Relatora foi a Conselheira 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 deferimento do registro. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão para promover o deferimento do 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 da relatora. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

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

seguida, foi anunciado o Processo nº 2008/50627-0, que agasalha o ato de Pensão em favor da 

dependente do ex-segurado Raimundo Nonato Aleixo de Abreu, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cuja Relatora foi a Conselheira 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 pela extinção do processo sem resolução do 

mérito, em virtude da perda de objeto. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém 

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

de promover a extinção do processo sem resolução do mérito. 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador 

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Foi, então, chamado 

à ordem da pauta o Processo nº 2012/51207-2, que trata do Ato de Reforma em favor de Mário 

Augusto Mendes Ribeiro, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Seguindo-se os preceitos legais e regimentais, foi 

provocado o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito 

nos autos, opinou em razão da extinção do processo sem resolução do mérito. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 
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proferiu proposta de decisão, promovendo a extinção do processo sem resolução do mérito. 

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 artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira.  Foi, em seguida, anunciado o Processo nº 2012/51439-5, que cuida do ato de 

Reforma em favor de Rosineide de Fátima Maciel Alcooforado, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Conforme 

ditam os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

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

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

Excelência proferiu proposta de decisão, promovendo o deferimento do 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 da relatora. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do 

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

Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2017/51815-6, que trata 

da Apreciação de Medida Cautelar Incidental nos autos da Representação formulada pelo 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Conforme os preceitos regimentais, não houve a oitiva do 

representante do Ministério Público de Contas, sendo então, proferido o voto no sentido de 

indeferir a concessão da medida cautelar. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, a 

Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: informo que ao 

final dessa sessão será distribuída eletronicamente através dos e-mails corporativos de Vossas 

Excelências a proposta de resolução que institui o manual de procedimentos da procuradoria 

deste Tribunal de Contas do Estado do Pará. Também será redistribuído o manual de 

procedimentos internos da ouvidoria devidamente ajustado com as sugestões verbais 

apresentadas pelos membros deste colegiado. As matérias ficam à disposição desse colegiado. 
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E na hipótese de não haver emendas, serão objetos de deliberação na próxima sessão plenária. 

Coloco a palavra à disposição dos senhores conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor presidente, eu pedi para falar novamente 

para fazer um complemento à minha fala especialmente dirigida aos alunos e professores da 

Escola Magalhães Barata. Eu não sei se chegaram mais professores, mas eu gostaria, se 

estiverem presentes, a professora Suelma Cristina Almeida – para a gente saber quem é, a 

senhora pode ficar de pé? A Solange Alves; Rosielen Soares; Sonia Helena Costa; Mário 

Araújo. Os alunos também poderiam ficar de pé para fazermos um registro? Enquanto isso vou 

continuar falando. Minha gente, senhores professores e alunos, queremos festejar este 

momento, porque ele é importante para nós. Talvez eu esteja falando um pouco mais. Chegou 

nosso fotógrafo oficial da Casa para fazer o registro. Esta pessoa que está próxima de vocês é 

a professora Carla Benson, ela é diretora da Escola de Contas, que tem o nome de Alberto 

Veloso. Porque temos aqui Tribunal de Contas do Estado do Pará a Escola de Contas Alberto 

Veloso. E nossa escola capacita conselheiros, servidores do TCE e do Ministério Público, 

jurisdicionados e é importante essa informação para vocês porquê de três anos para cá 

aconteceu um fato inédito na nossa Corte: os conselheiros – só pode ter sete e mais quatro 

conselheiros substitutos, que sentam nesta bancada. E o Ministério Público que senta aqui, que 

é um órgão independente, tem sete procuradores. Nós, pela primeira vez na história do 

tribunal, sentamos para estudar. Já fizemos creio que o quinto curso de capacitação de 

membros, doutora Carla? Seis ou sete. E a gente festejou isso porque conseguirmos colocar o 

conselheiro no banco de uma escola para ele estudar um pouquinho mais e enriquecer o seu 

conhecimento – e também o Ministério Público de Contas – foi algo maravilhoso. Nós 

entendemos que precisávamos estudar um pouco mais, se especializar em alguns temas 

relacionados ao nosso trabalho. E é permanente a capacitação dos nossos servidores. É 

permanente. Não para, a todo tempo tem curso de capacitação e sempre que possível também 

para os nossos jurisdicionados. Então, como disse, nós somos sete. Quatro vem da Assembleia 

Legislativa; um é indicação direta do governador; outro vem do Ministério Público; e um dos 

membros vem do quadro dos conselheiros substitutos. O último que entrou vindo dos 

conselheiros substitutos – cujo cargo original é auditor – foi o conselheiro Odilon Teixeira. Ele 

fez concurso público para auditor e preencheu uma dessas vagas. E quem determina como deve 
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preencher as vagas é a Constituição do Estado do Pará. O que fazemos aqui? Nós exercemos o 

controle externo. Isto é, daqui a gente controla o governo do estado do Pará. Todo o dinheiro 

que o governo arrecada e como ele gasta, tem que prestar contas para cá. E não pode ter 

segredo para dinheiro público. Recebeu dinheiro público, tem que prestar contas. Creio que a 

escola de vocês já teve conselho escolar, já recebeu dinheiro e já teve que prestar contas. E 

creio até que a escola de vocês já prestou contas para cá. Agora mudou um pouco. O convênio 

que é feito na escola vai direto pra SEDUC e ela que presta contas para cá. Porque a partir de 

agora não pode mais ter aquele convênio com o conselho escolar. Até então, poderia. Mas eu 

queria explicar para vocês p seguinte: é muito importante um dos controles que vamos falar 

com vocês aqui. Existem três: o externo – que é o que fazemos; o interno, que está dentro do 

órgão – aqui no TCE tem um controle interno, o Ministério Público tem um controle interno, 

na SEDUC, na SESPA, na governadoria, na Assembleia Legislativa... aquele controle interno, 

que é também determinado pela constituição, é para fazer o crivo. Acompanha todos os atos do 

administrador. Que seja a nomeação de um servidor, o controle interno vai dizer se está tudo 

ok; um pagamento, uma licitação, um contrato. Com isso, o gestor toma as providências. O 

controle interno deve funcionar para não permitir o gestor errar. Num controle interno bem 

feito o gestor não erra e não pratica corrupção. E o que o TCE recomenda? Um controle 

interno independente, preferencialmente composto por servidores concursados. Por que 

concursado? Porque ele tem autonomia, independência. Imaginemos um controle interno 

realizado por um servidor nomeado por um contrato temporário, ou um cargo comissionado. 

Ele vai ficar preocupado em se manifestar contra seu chefe com medo de ser exonerado. É por 

isso que recomendamos e deve ser um servidor efetivo. E o controle social? É o mais 

importante, é esse que vem de vocês, da sociedade. Estamos estimulando bastante, é por isso 

que quero festejar o evento de hoje com vocês. Porque a gente percebe que boa parte da 

população paraense não busca essas informações. Agora melhorou bastante. Nós temos uma 

ouvidoria extraordinária. Considero uma das melhores que tem na administração pública - e 

creio que no estado do Pará seja a nossa. Eu estava presidente quando dei o pontapé para sua 

implantação, mas foi conselheiro Odilon Teixeira que fez toda a parte de fundamentação, 

organização e legislação da ouvidoria. E atualmente está ouvidora a conselheira Rosa Egídia, 

que também fez o complemento dessa reestruturação da fundamentação e da legislação 
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pertinente à ouvidoria. Então temos uma ouvidoria maravilhosa. E quando vocês encontrarem 

por aí uma obra abandonada, por exemplo, está lá a placa anunciando a obra para cada obra 

construída pelo município, estado ou governo federal. E as vezes a obra está abandonada há 

tempos e o cidadão passa lá, olha a obra abandonada e não faz nada. É aí que queremos o 

controle social, que se manifeste. Que fale com a ouvidoria daqui, com a ouvidoria do 

Ministério Público, da Assembleia Legislativa – porque a Assembleia também exerce a 

fiscalização junto com o TCE. Tem que reclamar, porque vocês são a parte mais interessada. 

Nós somos cidadãos, mas o cidadão não costuma se manifestar. Melhorou bastante, mas ainda 

é pequena a participação do cidadão. Por exemplo, quando falta merenda na escola, alguém 

reclama? E quando a merenda não está boa, reclamam? Eu não sei se está a diretora aqui; 

coitado do diretor ou diretora. Não é ele que compra a merenda, ele recebe. De repente 

alguém comprou uma merenda de qualidade ruim; ou de repente na escola não tem 

merendeira, não tem estrutura para cuidar da merenda para o aluno. Ou professor que não dá 

aula, ou disciplina que não tem, pois tem aluno que se forma e não estuda química, física. E 

nem sempre a culpa é da diretora da escola e do professor. Tem as limitações. Porque o nosso 

papel aqui é fiscalizar o dinheiro público para que ele seja muito bem aplicado em benefício da 

sociedade; para que a escola funcione bem, para que tenha saúde boa, hospitais funcionando, 

remédio no posto de saúde; para que o policial atue cumprindo sua função na rua e não esteja 

associado ao crime; para que tenha estrada, iluminação pública. Esse é o papel do Poder 

Público, prestar serviço à sociedade. E eu queria informar a vocês que esse controle externo 

que nos exercemos, aqui no Pará tem uma peculiaridade. Aqui no Pará tem dois tribunais de 

contas: o TCE, voltado para fiscalizar o governo do estado do Pará com todos os órgãos da 

administração pública –SEDUC, SESPA, Polícia Civil, Polícia Militar e os poderes. Por 

exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado presta contas para cá; o Tribunal de Justiça do 

estado, onde estão os desembargadores e juízes, presta contas para cá; o Ministério Público do 

estado; o Ministério Público de Contas; o próprio TCE, que administra o dinheiro público 

para funcionar a instituição, presta contas para cá. As contas do presidente do TCE têm que 

ser julgadas aqui também e o tribunal pode dizer: “as contas do nosso presidente não estão 

certas”. O tribunal de Contas dos Municípios presta contas para cá. Em que momento entra 

aqui um prefeito ou uma entidade? Quando o governo do estado celebra um convênio com as 
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prefeituras ou com uma entidade, como no caso um conselho escolar. Agora não estão mais 

fazendo. Aí tem que prestar contas. Primeiro presta contas para o órgão concedente, depois 

que vem para cá. Portanto, o controle externo brasileiro é formado hoje por 33 tribunais de 

contas. No Pará tem dois: TCE e TCM. O TCM é voltado exclusivamente para as prefeituras 

municipais e câmaras municipais. Por exemplo, nós do TCE podemos julgar uma conta de 

prefeitura referente a convênios; fora isso, quem julga é o TCM. O TCM jamais pode julgar 

uma conta do gasto do governador ou de um secretário do governador. Isso é competência 

nossa. E a exemplo do Pará que tem dois tribunais, só três estados no Brasil tem tribunais 

assim: Bahia, Pará e Goiás. Somente nesses três estados tem dois tribunais. Mas têm dois 

municípios no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um tribunal só para o município: 

TCM do Rio de Janeiro e TCM de São Paulo. E tem o tribunal maior, que é o Tribunal de 

Contas da União. É aquele que fiscaliza as contas do governo federal. Presta contas ao TCU. 

Mas nós trabalhamos juntos. Tanto o TCU como TCE e TCM fazem parte do controle externo 

brasileiro que fiscaliza o dinheiro público. Ultimamente nós formamos uma rede de controle da 

qual o TCE faz parte, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Civil, TCM, são quantos órgãos, Odilon? 14 órgãos. E o nosso representante na rede de 

controle é o conselheiro Odilon Teixeira e também faz parte a conselheira substituta Milene 

Cunha. Qual a ideia dessa rede de controle? Quando pensamos numa rede, não é a de dormir, 

é a rede de pescar. Aquela que pesca o peixe. Nossa ideia, principalmente, é que não escape 

dessa rede de controle o corrupto. Ele não vai escapar. Não tem como escapar. Daqui para a 

frente não tem como escapar. Ele pode até praticar corrupção, mas ele vai ser alcançado ou 

pelo TCE, ou pelo TCM, TCU, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, alguém da 

rede de controle vai pegar o corrupto. Não tem escapatória. E nós tomamos uma decisão de 

trabalharmos juntos. 14 instituições conversando e uma ajudando e dando informação para 

outra. Porque cada instituição tem um banco de dados com informações preciosas. Só que 

antes da formação da rede essas instituições não conversavam. Uma não passava a informação 

para a outra. Agora não. Não tem como uma pessoa querer enganar o TCM e o TCE ao mesmo 

tempo. Pega uma nota fiscal para cá e a mesma para lá. De jeito nenhum. Se acompanha desde 

o processo licitatório até o contrato. E por fim, hoje infelizmente vocês não tiveram uma sessão 

complexa, foi uma sessão simples. Por exemplo, vocês viram aqui muitos processos de 
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aposentadoria. Os professores da escola Magalhães Barata são todos efetivos? Os professores 

de vocês, quando tiverem idade para se aposentar, vão dar entrar na aposentadoria na 

SEDUC. A SEDUC manda para o IGPREV, que manda para cá. A palavra final é do TCE. O 

TCE vai dizer se a aposentadoria está correta ou não. Quem registra a aposentadoria é o TCE. 

De repente a SEDUC ou o IGPREV erraram; a gente manda concertar. De repente errou para 

mais ou para menos. De repente está faltando dinheiro para quem está se aposentando: o TCE 

manda dar. De repente deu dinheiro a mais: o TCE manda tirar. Esse é o nosso papel, proteger 

a sociedade e fiscalizar o dinheiro público. Então, nesta conversa certamente os conselheiros 

ainda falarão, e eu queria estimular vocês a participar mais da vida do Estado. O dinheiro que 

nos paga é o dinheiro que vem de todos nós, vem dos impostos. É dinheiro público. Esta 

instituição que se chama Tribunal de Contas do Estado do Pará pertence a vocês e à sociedade 

paraense. O nosso papel é trabalhar para a sociedade. Nossos patrões são vocês. Só que creio 

que até dez anos atrás o tribunal era a portas fechadas. Passava uma pessoa aqui e tinha até 

medo de entrar. Hoje não. Hoje quem está indo ao encontro da sociedade é o tribunal. Tem um 

projeto aqui chamado TCE Cidadão tanto para o ensino médio como o TCE Cidadão 

Universitário em que a gente vai à escola conversar com os alunos. Porque nos interessa poder 

abrir a mente e interagir com essa geração para que exerça sua cidadania. Porque um povo 

culto é um povo que sabe o que quer e sabe cobrar os seus direitos. É por isso que a gente 

estimula essa participação cidadã. Doutora Carla, a senhora pode informar mais ou menos 

quantos alunos já passaram pelo TCE Cidadão? Mais de 21 mil alunos já conversaram 

conosco. Agente indo à escola. E vamos continuar isso. Porque mesmo com tudo isso que 

estamos fazendo, vocês exercendo o controle social e a gente fazendo o controle externo, a 

palavra mais falada no Brasil hoje é “corrupção”. E temos que lutar juntos contra ela. Porque 

ela tira o dinheiro da escola de vocês, tira o dinheiro da saúde, da segurança pública... tira o 

dinheiro do povo. Nós vamos lutar contra isso. Então, minha gente, quero festejar. Eu sei que 

as instituições também erram, cometem falhas. Mas o nosso desejo aqui – fizemos um pacto 

institucional para que a gente possa evoluir para um nível de excelência no sentido de ter uma 

instituição top. É isso que dizemos na linguagem dos jovens aqui, top; top linha. Que 

chamamos de nível de excelência. Vamos caminhar para isso. Para funcionar plenamente a 

serviço da sociedade. Então, vamos abrir as portas, procure saber mais sobre o TCE. Logo 
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aqui ao lado tem um memorial em homenagem a Serzedelo Correa. E vou encerrar minha fala 

falando dele. É tão importante o que fazemos aqui, tão importante que quem pensou nesse 

sistema de fiscalização de controle externo foram dois brasileiros ilustres, e um deles é 

paraense. O primeiro que pensou, sabe quem foi? Rui Barbosa. Já ouviram falar dele? Tem 

uma escola com o nome dele. Considerado um dos homens mais inteligentes do Brasil. Foi ele 

que pensou o Tribunal de Contas para fiscalizar o governo. Ele era brilhante. Rui Barbosa 

disse: “vamos fazer um órgão que possa controlar o governo. Alguém tem que colocar freio no 

governo. E Rui Barbosa foi o fundador do tribunal de contas. Só que ele conseguiu fundar, mas 

não conseguiu implantar. Ele criou, mas da implantação ele não deu conta. Porque era 

complicado. O governo não queria ser fiscalizado. Aí veio um paraense que era muito influente 

no Brasil na época chamado Serzedelo Correa. É nome de uma rua de Belém. Serzedelo 

Correa, um paraense. Logo aqui nós temos o privilégio de guardar os restos mortais deste 

homem. E logo aqui na esquerda tem um memorial falando deste homem brilhante. Ele era tão 

inteligente que impressionou o rei, o imperador. Impressionante. O imperador ficou encantado 

com ele, com as aulas dele, a forma que ele conduzia as coisas. Ele era brilhante. E nós 

devemos a este homem. Fizemos uma homenagem a ele com um livro especial sobre Serzedelo 

Correa, a implantação do controle externo brasileiro. Eu encerro dizendo para vocês jovens do 

Brasil, jovens do Pará, de Belém: triste do Brasil se essas instituições que falei não 

funcionassem. Imaginem se não tem os tribunais fiscalizando. Fiscalizando como a gente 

fiscaliza já tem corrupção, imagina se ninguém fiscalizasse. Não sobrava dinheiro para a nada. 

Então, continuem vigilantes fazendo a parte de vocês como cidadãos. Eu encerro, professores e 

alunos, só tem um caminho para nós aqui que nós acreditamos. Esse caminho que vai permitir 

a construção de um novo Brasil. O caminho da educação. Não há outro. E a gente precisa 

caminhar juntos, professores, alunos e autoridades. Porque o que precisamos evoluir é para 

qualidade do ensino. Há pouco tempo uma moça de 15 anos – aqui tem moças e rapazes de 15 

anos – me procurou em Augusto Correia – sou de lá. Ela, pobre, disse: “eu queria lhe pedir um 

conselho”, digo: “pode falar, moça”, “minha família é muito pobre. Eu quero saber o que 

tenho que fazer para vencer na vida”, olha que pergunta. Perguntei: “onde você estuda?”, “eu 

estudo em Nova Olinda, interior de Augusto Corrêa”, “em que série?”, “segundo ano do 

ensino médio”. E ela queria arranjar um emprego, eu disse: “é difícil para você nessa idade, 
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nem concluiu o ensino médio”. Mas eu disse para ela: “a primeira coisa que você tem que 

fazer. O ensino da sua comunidade não é tão bom, eu conheço. É uma escola de ensino médio 

com alguma dificuldade. Mas o ensino não é tão bom. Quero te fazer uma pergunta: você é 

uma boa aluna?”, ela disse: “mais ou menos”. Então eu disse: “a primeira coisa para você 

mudar de vida: esteja você entre os cinco melhores alunos da sua turma. O que isso quer 

dizer? Você vai aproveitar o máximo do que a escola te oferece de conhecimento. Outra coisa, 

comece a pensar já a entrar na universidade. Você tem que ter um planejamento de vida. Vá 

para universidade, e vá para uma universidade pública. Porque você está dizendo que é pobre, 

tem dificuldade de pagar uma universidade particular. Então tem a Universidade Federal do 

Pará, a Universidade Estadual do Pará, a Universidade Federal Rural da Amazônia e o 

Instituto Federal de Educação. Tem quatro universidades maravilhosas para você”. Eu disso 

para ela: “eu fui aluno da universidade pública. Já estudei em escola pública e já passei pelo o 

que você passou. Eu vim do interior, da roça. Eu sei o que é isso”. Dei esse conselho para ela. 

Aí você vai melhorar de vida. Se você buscar conhecimento para você, se qualificar e na 

universidade também estar entre os cinco melhores alunos da sua turma. Para extrair o 

máximo que puder da universidade. Porque eu digo isso e o aluno não pode fazer de conta que 

estuda. Se não ele não vai muito longe. O conhecimento é imprescindível para o futuro de 

qualquer pessoa. Eu deixarei isso como mensagem aqui. Essas pessoas que estão aqui de 

costas para vocês passam por um concurso público muito difícil. Como é um concurso para 

juiz, promotor, mas vocês podem. Amanhã um de vocês aí, jovens, pode sentar nessa cadeira e 

exercer um cargo desse. Acreditem, é possível. A minha história e a da presidente – que não 

está aqui -, a gente veio lá da roça mesmo. Eu de Augusto Correia e ela de Irituia. A gente sabe 

o que é isso. É possível para todo mundo. É possível um de vocês ser governador do estado, 

deputado estadual, presidente de uma grande empresa. E a educação vai nos dar essa 

oportunidade. Então, muita sorte para vocês. Desejo a vocês um Círio muito abençoado. Nós 

temos o privilégio de fazer esta última sessão que antecede o Círio. E quero me dirigir a Rosa 

Egídia e Odilon Teixeira, os dois aniversariantes da semana. Ela oriunda do Ministério 

Público e é conselheira. Ele veio da carreira da auditoria, que é de conselheiro substituto. E é 

muito importante isso, porque isso qualifica muito nosso debate e nossas decisões. São jovens 

conselheiros que estão aqui no cargo a pouco tempo. Doutor Odilon, há seis anos. Doutora 
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Rosa Egídia, há dois anos e um pouquinho. Pedir a Deus que abençoe vocês, doutor Odilon, 

doutora Rosa. Vocês têm o privilégio de fazer aniversário no período em que Belém vive um 

clima de forte espiritualidade. Muitas orações, muitas bênçãos de Deus. É o momento da 

família; momento de congregação e solidariedade, de demonstrar o amor. É tudo isso que peço 

a vocês. Sejam felizes, com saúde e muita paz. Muito obrigado, presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Como 

mencionou o conselheiro Luís Cunha, eu queria convidar os senhores professores e um grupo 

de representante dos alunos – uns três ou quatro – para receber da mão da conselheira Rosa 

Egídia, que é a aniversariante do dia, o livro sobre o Serzedelo Correa que passa a integrar a 

biblioteca da escola Magalhães Barata. Por favor, Rosa Egídia. Senhores professores. A 

palavra continua à disposição dos senhores conselheiros substitutos e senhores conselheiros. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: 

Senhor presidente em exercício doutor André Dias; senhores conselheiros Luís Cunha, Odilon 

Teixeira e Rosa Egídia. Eu só queria fazer um breve cumprimento. Doutor Luís Cunha deu a 

mensagem aos nossos estudantes da escola estadual Magalhães Barata, aos professores, mas 

eu gostaria de cumprimentá-los pela presença e também dirigir a palavra aos nossos 

aniversariantes com os cumprimentos, doutora Rosa Egídia no dia de hoje e doutor Odilon, na 

segunda-feira. Cumprimento e desejo felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor 

construtor do universo abençoe vossas vidas, lhes dê shalon la rhema, paz e prosperidade. E 

que os seus desejos e sonhos sejam realizados. Longa vida para vocês é o que desejo. Gostaria 

só de fazer uma lembrança, conselheiro presidente. Nessa semana passada nós tivemos p 

aniversário bastante importante da nossa carta política. No dia 5 de outubro desse ano a nossa 

Constituição completou 30 anos de vida. Eu trago essa lembrança porque ouvimos nesse 

momento de eleição e de escolha dos nossos representantes, dois discursos dos candidatos que 

aí estão postos, e depois acabaram mudando os posicionamentos e as falas anteriores 

justamente porque isso não pegou muito bem. De um lado um disse que faria uma constituinte 

específica; o outro, talvez de forma um pouco mais desastrosa, disse que faria uma nova 

constituição a partir de notáveis. Logicamente que tanto uma quanto outra situação são 

aberrações. São absurdas. Porque nossa própria constituição e a própria ordem democrática 

estabelece que uma constituição só tem e só busca seu valor quando é produzida por um 
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constituinte originário escolhido pelo legitimo detentor do poder no estado democrático, que é 

o povo. Só existe uma forma de fazer uma constituição nesse estado democrático de direito, que 

é eleição de uma assembleia nacional constituinte pelo povo. E estes membros do poder 

legislativo, especificamente da Câmara dos Deputados, elaborarem uma nova constituição. Só 

assim. Qualquer outra forma de se fazer uma constituição ou segue o tramite da emenda à 

constituição – e aí é o próprio legislador constituinte derivado que o faz, mas também são 

representantes do povo. Não são escolhidos a dedo e segundo algumas conveniências ou 

ideologias. Só esse tipo de constituição tem valor. Essa é uma constituição democrática 

promulgada. Qualquer outra coisa é carta constitucional, que não é constituição. Qualquer 

outra coisa é uma forma de usurpação ao legitimo detentor do poder e o legitimo detentor para 

a construção de uma nova constituição, que é o povo. Eu só gostaria de fazer essa breve 

menção. E para o bem da nossa democracia, todos mudaram de opinião e já perceberam que 

isso não iria colher frutos e não poderia avançar, porque estamos atentos. E não deixaremos 

jamais que isso possa acontecer. Mas felizmente nossa constituição não será usurpada e nem 

modificada. Uma última fala minha: lamentar também o ocorrido há pouco tempo atrás. A 

interpretação de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que os tribunais de contas 

– numa decisão em mandado de segurança – não têm competência para fazer o afastamento de 

leis, ou seja, o controle de constitucionalidade. Numa decisão, na minha perspectiva, muito 

embora monocrática, infeliz do ministro. E que de fato nós temos a missão institucional e não é 

nem o dever. Não é nem o poder. É o poder dever de fazer, sim, o afastamento da aplicação de 

leis inconstitucionais, porque elas jamais poderiam estar dentro do ordenamento jurídico. E 

como nós somos órgão de controle de legalidade, logicamente que somos também órgão de 

controle de constitucionalidade. Mais uma afronta ao texto maior, dada monocraticamente. 

Não é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do colegiado. Mas também negativo 

para nós e que marca negativamente essa data. Só fazer essa lembrança. Muito obrigado, 

presidente, pela oportunidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Senhor presidente, quero aproveitar algumas falas. Primeiro, cumprimentar o 

conselheiro Luís Cunha pela exposição que fez aos alunos da escola de ensino médio 

Magalhães Barata e aos professores que hoje acompanham esses 25 alunos. São cinco 

professores: Suelma; Solange; Rosielen; Sonia; e o Mário. Dizer a eles que em tão pouco 
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tempo não é possível detalhar com minúcias todos os enfoques que estabelecem as 

competências do Tribunal de Contas. Mas o conselheiro Luís Cunha, de modo muito simples, 

tenho certeza que criou internamente em cada um desses alunos e professores uma curiosidade 

de como funciona o Estado e a perspectiva do controle externo, passando pelo controle interno 

e do controle social, que é justamente o que se busca atingir aqui com a visita desses alunos. 

Chamar a atenção – e aqui vou ao encontro das palavras do conselheiro substituto Daniel, que 

lembrou com muita alegria o aniversário da nossa Constituição. Nós temos muitas perspectivas 

de controle previstas constitucionalmente. E o poder, como ele bem frisou, emana do povo, que 

ou o faz diretamente, ou por meio de seus representantes. E aqui passamos por um período 

eleitoral que ainda não está concluso no tocante ao presidente da República e ao governador 

do estado do Pará, digo isso porque o controle social, já que o poder emana do povo, é um 

controle extremamente legítimo; é o mais legitimo, poderemos dizer assim. Porque vem 

diretamente dos seus cidadãos. O que não retira a legitimidade do poder instituído por meio de 

seus órgãos e entidades, que também realizam o controle. Mas que a soma de todos esses 

esforços relacionados ao controle permite, de algum modo – nem sempre, mas com essa meta – 

possibilitar que as políticas públicas sejam realizadas na sua plenitude visando sempre o 

benefício e a vantagem social; a eficiência da administração; e a efetividade dessas políticas. 

Aqui me somo à crítica que o conselheiro substituto Daniel fez, penso que podemos, sim, 

realizar o controle de constitucionalidade incidentalmente, não em tese. Incidentalmente nos 

nossos processos, podemos. Agora, com os temperos que a nova lei de introdução às normas do 

direito brasileiro nós trouxeram, temos que refletir um pouco também que a nossa perspectiva 

em termos de controle de constitucionalidade dos tribunais de contas, incidentalmente, precisa 

ser temperada com essa nova lei. Mas podemos, sim, realizar. Quero agradecer a todos que 

declinaram felicitações a mim. Quero dizer à conselheira Rosa que seja feliz ao lado de seus 

amigos e familiares. Que Deus continue lhe abençoando. E aproveitar, presidente, esse 

momento do Círio e desejar a todos que Nossa Senhora estenda seu manto sobre todos e 

abençoe a todos e à família de cada, especialmente de quem trabalha neste tribunal. Que todos 

possamos ter um momento de reflexão com nossas famílias e amigos e sempre desejar o bem 

comum entre nós. Agradeço, senhor presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Apenas para concluir, presidente. Eu já 
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agradeci antecipadamente os cumprimentos que recebi durante a sessão. Agradeço ao 

conselheiro substituto Daniel pelas palavras; as demais, já recebi pessoalmente e agradeci. 

Cumprimento mais uma vez os professores e alunos da escola Magalhães Barata e apresento 

aqui meus desejos de um feliz e abençoado Círio a todos nós aqui presentes, aos servidores 

deste tribunal, do Ministério Público de Contas, e todos os paraenses. Vamos aproveitar esses 

dias que são emocionantes e impressionam a nós todos os anos, mas especialmente aos que não 

são daqui e se encantam. Que Nossa Senhora nos proteja sempre. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Muito bem. 

Como foi dito no início, eu sou o vice-presidente. A presidente é a conselheira Lourdes Lima 

que se encontra afastada porque quebrou o pé em uma visita oficial da Corte ao Comando do 

Exército nesta cidade. Em nome dela, queria cumprimentar a toda Casa e desejar um feliz 

Círio. E aos visitantes da mesma forma. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 

presente sessão. Bom dia.  Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, declarou encerrada a 

sessão às dez horas e cinquenta e sete minutos (10h57min) e mandou que eu, Jorge Batista 

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

 
Belém, 11 de outubro de 2018. 
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