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Nº 5.601 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia oito (08) do mês de novembro do ano dois mil e 

dezoito (2018), quinta-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, 

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

dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, Julival Silva Rocha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Sousa e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério 

Público de Contas, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior representando o 

TCE em evento no TCM de São Paulo, André Teixeira Dias por motivo de saúde e da 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que se encontra em gozo de férias. 

Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias 

dos dias 1º (primeiro) e 06 (seis) de novembro de 2018, na forma do disposto no parágrafo 

único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela qual a 

Presidência submeteu os textos à deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido na ata do dia primeiro, aprovo a ata do oito. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-as. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes Aprovo a ata do dia primeiro e declaro-me impedida de votar 

a ata do dia oito. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-as. Em não havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou o início da 

sessão, oportunidade em que o senhor secretário anunciou o Processo nº 2017/51439-2, que 

trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria das Graças de Aquino Pereira, Procurador 
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Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do 

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

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

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

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

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na 

sequência foram anunciados os Processos nºs 2017/51489-1, 2017/52162-7 e 2017/52870-6, 

que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Alda Maria Beneventes Castro, Zilma Maria 

da Cruz da Silva e Deusa Maria Ramos Nascimento, Procuradores Guilherme da Costa Sperry, 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

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

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

pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir 

os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

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

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foram anunciados os Processos nºs 2017/52101-5, 

2017/52177-3 e 2017/52187-5, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de André 

Gustavo Lucena Nascimento, Umbelina de Oliveira Rolim e Raquel Sales das Neves Cunha, 

Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52202-9, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Maria José Moraes Alves, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2017/52881-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria de Nazaré Sarmento Gonçalves, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2007/52764-9, que trata do Ato de Pensão em favor 

da dependente do ex-segurado Alexandre Trindade Amador, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, 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 extinção do processo sem 

resolução de mérito e consequente arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 
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voto para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito e arquivamento dos autos, 

com fundamento do art. 4º, inciso I, da Resolução nº 18.990/2018, do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. 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 2008/51907-8, que trata do Ato de 

Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado José Barbosa Nunes, 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 pelo deferimento do 

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

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

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

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

foram anunciados os Processos nºs 2008/51989-4 e 2011/50958-2, que tratam dos Atos de 

Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados Walter José Mendes Paschoal e José Maria 

Ferreira de Sousa, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de 

rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2009/52472-1, que trata do Ato de Pensão em favor do 

dependente da ex-segurada Maria das Graças Gaspar Gonçalves, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 
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A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2010/51931-0, que trata do Recurso de Revisão 

interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrou-se o 

impedimento da Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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 provimento do presente Recurso de Revisão, para retirar do Acórdão nº 47.443 a 

recomendação de retificação do ato consubstanciado na Portaria nº 0410, de 16 de setembro de 

2005, quanto à atualização dos valores ali consignados (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para conhecer e dar provimento do Recurso de Revisão e pelo registro da Portaria RET. Nº 

1.727, publicada no DOE de 14/09/2010, acompanhando as manifestações da Secex e 

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 2010/52017-1, 

que trata do Recurso de Revisão interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

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

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

pelo conhecimento e provimento parcial do recurso nos termos do relatório da Secex (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer e dar provimento parcial do Recurso de 

Revisão, acompanhando integralmente as manifestações da Secex no sentido de tão somente 

desobrigar o IGEPREV de reajustar os proventos de acordo com lei posterior ao ato 
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concessório. 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 2010/52400-4, que trata do Recurso de 

Revisão interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

registrou-se o impedimento da Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. 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 provimento do recurso (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

opinar pelo provimento do Recurso de Revisão e pelo registro da Portaria nº 2084, publicada no 

DOE de 28/10/2010, no sentido de acompanhar as manifestações da Secex e 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 2010/52514-2, que trata do Recurso de 

Revisão interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

registrou-se o impedimento da Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. 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 provimento do presente Recurso de Revisão, para retirar do Acórdão nº 

47.769 a recomendação de retificação do ato consubstanciado na Portaria nº 0703, de 30 de 

julho de 2002, quanto à atualização dos valores ali consignados (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu voto para conhecer o presente Recurso e dar-lhe provimento para, modificar a decisão 

recorrida, retirar do Acórdão nº 47.769, de 30/07/2002 a recomendação de atualização dos 

proventos da Pensão ao tempo em que defiro o registro da Portaria RET AP nº 2.835, de 

28/09/2010. 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 2017/50232-7, que trata da 
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Representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, por 

intermédio da Procuradora Deíla Barbosa Maia, que assim se manifestou: Bom dia a todos. 

Esse é um processo bastante importante na pauta de hoje, uma vez que foi uma iniciativa 

nacional frente às frequentes crises no sistema carcerário que ocorrem não apenas no estado 

do Pará, todos sabem, mas em todo o Brasil. Então, os Ministérios Públicos de Contas fizeram 

um esforço nacional, uma iniciativa nacional liderada pelo Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais de Contas - aqui com a adesão do então procurador geral de contas 

doutor Felipe Rosa Cruz - para fazer uma auditoria organizada e sistematizada em todo o 

sistema carcerário de cada estado. E os resultados encontrados ao longo dessa representação, 

os dados colhidos pela auditoria são muito preocupantes, no mínimo. Uma vez que, como o 

próprio relator já colocou e eu tive a honra de dar o parecer desse caso, então eu tenho os 

dados bem na minha cabeça ainda. O parecer ministerial ficou grande, mas é porque 

realmente o processo tem muitos volumes. Mas chama a atenção o grande crescimento da 

população carcerária e praticamente exclusivamente do sexo masculino. De 2012 para 2016 

saltou de 10 mil presos para 14 mil do sexo masculino, enquanto as mulheres se mantiveram 

em torno de 750 - aumentou para 790 em quatro anos, ou seja, não é nada. Ou seja, cresceu 

somente a população masculina. Aí uma população masculina de baixo nível de escolaridade, 

sendo mais de 50% apenas com o ensino fundamental incompleto, o que é uma tristeza. Em sua 

maioria, essa população parda, aquela questão que todas as pesquisas sociológicas indicam, o 

sistema carcerário infelizmente ainda é para pobres e pardos e com baixa escolaridade. Por 

outro lado, contrastando com essa questão da escolaridade, corroborando com essa baixa 

escolaridade, citamos o Darcy Ribeiro, que em 1982 falou a célebre frase: “se os governadores 

não construírem escolas, em 20 ano faltará dinheiro para construir presídios”. E é o que está 

acontecendo no Pará e em quase todo o Brasil. Nós vimos que os custos aumentaram muito, 

como o conselheiro relatou. De R$ 900,00 (novecentos reais) o custo por ano para mais de 

R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) sem qualquer repercussão. Muito pelo contrário, com 

grande deterioração das condições carcerárias. Nós tivemos um aumento, em quatro anos, de 4 

mil presos e tivemos apenas 1.400 novas vagas ofertadas. O relatório detalha a questão das 
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celas. Nos presídios paraenses em geral as celas são pequenas, em média de sete a dez metros. 

De sete a dez metros, gente, o doutor Nelson que é engenheiro sabe: é um quarto pequeno. E 

nessas celas ficam de 10 a 46 presos. Imagina o que são 46 presos numa cela do tamanho de 

um quarto pequeno. Daí as condições que já são sabidas, sempre aparece em reportagens na 

TV. O Brasil já foi denunciado em órgãos internacionais várias vezes; o Pará já teve diversos 

escândalos, como o daquela menina, aquela adolescente que foi presa numa cela de delegacia 

presa com vários homens e que foi estuprada diversas vezes. Então assim, essa questão da falta 

de vagas, superlotação, é algo que salta aos olhos no Pará. E infelizmente também saltou aos 

olhos nessa auditoria a questão da falta de controle e da falta de eficiência na questão das 

reformas. Tivemos várias ampliações e reformas em presídios nesse período; nenhuma 

concluída. Isso chamou muito a atenção do Ministério Público de Contas uma vez que as obras 

foram planejadas, foram feitas licitações e diversos aditivos. Apenas 1.400 vagas em quatro 

anos, e assim, essas obras nunca são concluídas. Então quanto de dinheiro público é gasto 

nesse desperdício de aditivos sendo renovados, e renovados, e a situação carcerária no Pará é 

bastante preocupante. Isso reflete na questão da violência, nos índices de segurança pública do 

estado, que são bastante preocupantes. Chama atenção também na pequena população 

carcerária feminina a questão de mais de 50% das mulheres presas estarem envolvidas com 

tráfico de drogas. É uma triste estatística. Sendo que no caso dos homens em primeiro lugar 

está o roubo qualificado, seguido pelo tráfico de entorpecentes. Ou seja, é uma realidade muito 

preocupante. O Ministério Público de Contas teve essa iniciativa bastante louvável, seguida 

aqui de forma corajosa pelo Tribunal de Contas do nosso estado, seguindo uma iniciativa do 

próprio Tribunal de Contas da União. Uma vez que isso é um problema, como já ressaltei, não 

apenas no estado do Pará, é um problema de todo o Brasil. A questão que também preocupa 

muito é a dos agentes penitenciários, que estão em número bastante insuficiente; a maioria 

contratados nesse período de 2012 a 2016 por processos seletivos... ou seja, aquela velha 

realidade de temporários substituindo temporários. Agora, recentemente teve esse concurso. 

Mas mesmo esse concurso tem um número de vagas insuficiente para a realidade. Então, esses 

agentes temporários com uma baixíssima remuneração, R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 

reais por mês) e muitos deles, de acordo com o relatório da auditoria, com vários afastamentos 

por patologias psiquiátricas. O que denota essa questão das condições degradantes de 
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trabalho, uma realidade muito difícil. Com base em tudo isso, o Ministério Público pediu a 

procedência da presente representação. Ela veio em muito boa hora, inclusive, para chamar a 

atenção de toda a administração do estado às péssimas condições do sistema carcerário 

paraense e fez várias recomendações. Inclusive nessa questão da educação chama muito a 

atenção. Temos presos com baixíssimo nível de escolaridade e, por outro lado, na questão da 

educação prisional os dados também são muito preocupantes. Dos 14.876 presos no ano de 

2016, apenas 3 mil estão inscritos em programas de atividade educacional. Ou seja, cerca de 

20% dos presos estudam, o que é um número bastante preocupante. Em relação à educação 

profissionalizante, também outra coisa que saltou aos olhos é que de 2012 para 2016 ao invés 

das vagas aumentarem para o ensino profissionalizante - o que seria de se esperar - as vagas 

diminuíram de 236 para apenas 40 vagas. Nós recordamos, isso foi uma questão nacional. A 

diminuição de vagas do PRONATEC, dos cursos profissionalizantes. E isso também se refletiu 

na diminuição de vagas aqui no sistema do Pará, o que é bastante preocupante. E a 

reincidência, nobres conselheiros, dos presos é de praticamente 50%. Então são presos de 

baixa escolaridade, sem ensino profissionalizante; apenas 20% deles estudam nos presídios e 

quase 50% voltam a cometer novos crimes. Então é uma realidade bastante preocupante e que 

precisa ser mudada. Então o Ministério Público fez várias recomendações para SUSIPE em 

termos de facilitação da comunicação; maiores incentivos na questão educacional; maior 

participação da Defensoria Pública, que poderia contribuir através dos mutirões: muitos 

presos - a gente sabe, isso é uma situação que ocorre em todo o Brasil - estão presos e 

poderiam já ter feito progressão da pena, mas a maioria, como todo mundo sabe, é pobre, não 

tem acesso a advogados e só a defensoria pública realmente poderia ajudar nessa situação. Em 

relação aos contratos administrativos, principalmente referentes às obras, o Ministério Público 

pede que sejam tomadas medidas pertinentes à responsabilização e aplicação de penalidades 

aos responsáveis. Porque a gente vê que os descumprimentos dos prazos e da entrega 

realmente das obras das novas vagas nos presídios não foram feitos a contento nesse período 

de quatro anos, e que isso é uma realidade que se repete, e repete muito, inclusive, quando eu 

estava fazendo o parecer, consultando o site da SUSIPE, essas obras ainda não estão prontas. 

Mesmo hoje, em 2018. Ou seja, não foi só nesse período. De 2016 até hoje, ainda não estão 

concluídas. Obras que já eram para terem sido concluídas há muito tempo. Em relação a um 
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melhor planejamento também, porque a SUSIPE precisa fazer um melhor planejamento dos 

projetos básicos e dar prazos compatíveis com a realidade para a questão da construção e 

reforma de presídios. Em relação às delegacias do estado, todos os conselheiros sabem 

também a dificuldade que é a realidade tanto em termos de alimentação como em termos de 

falhas de todas as formas, com superlotação também... enfim, o Ministério Público de Contas 

corrobora as recomendações feitas pelo Ministério Público Federal em 2016, que já constam 

nos autos do processo. Com conclusão, a situação carcerária paraense é bastante 

preocupante; precisa de medidas enérgicas. Eu acho que o controle externo paraense, através 

da atuação corajosa do Ministério Público de Contas e também do Tribunal de Contas desse 

estado, pode dar uma grande contribuição aos gestores, ao governo estadual, aos secretários 

para não apenas criticar por criticar, mas fazer esse diagnóstico para que sejam tomadas 

medidas. Se a população carcerária está aumentando em termos de 4 mil vagas em quatro anos 

e só se constroem 1.400 num sistema que já está superlotado, algo precisa ser feito. Se a 

escolaridade dos presos é baixa, a maioria com ensino fundamental incompleto, e apenas 20% 

dos presos estudam, e o ensino profissionalizante diminui de 236 para 40 vagas, é muito pouco. 

Algo precisa ser feito. Então eu acho que só o fato dessa representação existir, isso já é uma 

grande medida no sentido de se a gente não sabe e não tem um diagnóstico - e aí falando aqui 

a médica - se a gente não tem um diagnóstico a gente não pode tratar o problema. Então eu 

parabenizo e louvo a iniciativa do Ministério Público de Contas do Estado e em todo o Brasil 

para tentar fazer um diagnóstico sério; um diagnóstico não eivado de política... até já passou o 

período eleitoral. O que a gente precisa é sentar seriamente e refletir sobre essa questão, 

pensar o que queremos para o estado e tomar sérias e efetivas medidas para melhoria do 

sistema carcerário do estado. Ratificamos na íntegra o parecer ministerial. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, somente cumprimentando o conselheiro Odilon pela 

manifestação sobre o tema, e nossa procuradora, doutora Deíla, abordando um tema 

extremamente grave, pertinente e se tivéssemos a oportunidade, é claro que não será feito isso 

aqui, mas ficaríamos o dia inteiro falando sobre isso. Eu mesmo, se pesquisar na Ata, várias 

vezes no passado até sugeria, para aprendizado de nós próprios, que visitamos o sistema 

penitenciário. Dizia que a sociedade brasileira de um modo geral não se apercebe, salvo pelas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1775

notícias dos rádios, televisões e jornais quando as coisas extrapolam. O que na minha visão, 

doutora Deíla, com todo o respeito e acatamento, endossando em gênero, número e grau o 

diagnóstico feito pelo Ministério Público de Contas até há algum tempo aqui antes do período 

eleitoral... porque se cria na população uma imagem de que vamos entrar no país das mil 

maravilhas. Só não convidaram a Alice para dizer que é Alice no país das maravilhas. Porque 

essa é uma decisão de ordem política. A nossa preocupação como cidadão, abstraindo até a 

condição de conselheiro, mas simplesmente de um cidadão, e que Vossa Excelência abordou e 

a visita especialmente da doutora Deíla, que é médica, ela faz aqui uma abordagem como 

ilustre procuradora, mas a posição dela é eventualmente como médica dentro de um presídio 

relatando aquilo que ela disse. Uma cela de sete, oito, dez metros quadrados com dezenas de 

presos. Então naquele estabelecimento, uns sentam para dormir, os outros ficam em pé; as 

doenças transmissíveis; as doenças de pele, que Vossa Excelência como médica, no caso ia e 

reconheceu que temos que olhar esse problema mais de perto. E a senhora fala do Darcy 

Ribeiro, e é verdade: se não construirmos escolas, vamos ter que construir prisão. Ele dizia 

isso. Agora, é uma decisão política do país em todos os governos e no país central. O que 

Vossa Excelência aborda aí: construíram mil vagas e chegaram 4 mil infratores. Então este 

vazamento dessa barragem, entre aspas, humana não acaba porque estamos num problema 

gravíssimo de ordem social. Estamos discutindo, na realidade, a consequência e não a origem 

dos fatos. Uma sociedade em crise como a nossa, vai continuar acontecendo a mesma coisa. 

Cada vez mais o número de infratores aumenta e o número de vagas deficientes, fora as que 

existem, já não dão o tratamento humanitário. Então, por exemplo, o Brasil, é isso que eu 

defendia aqui. Só para repetir, para ser breve. Fomos capazes de gastar R$ 8.500.000.000,00 

(oito bilhões e quinhentos milhões de reais) para construir estádio de futebol. Não estou 

falando das olimpíadas. Então, não há uma diretriz de cima a baixo dos governos, vou mais 

atrás do Darcy, com o devido respeito e enorme admiração pela memória dele. Antes da escola 

vem a creche. A senhora como médica, não se pode um país como o nosso, que teve o 

descaramento de gastar R$ 8.500.000.000,00 (oito bilhões e quinhentos milhões de reais) em 

construção de estádio e deixar a criança sem creche. Se não corrigir isso, não adianta o 

presídio, doutora Deíla, porque não vai ser suficiente para aplacar esta monumental crise. 

Então é a creche e são, naturalmente, os presídios e que pudéssemos ter uma deflexão na curva 
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da criminalidade. Mas só vai conseguir reduzir a curva da criminalidade na hora em que os 

serviços sociais sejam prestados; o abastecimento de água e os postos de saúde, que não 

atendem a periferia... as condições inadequadas da vida da população... o melhor diagnostico, 

como é o seu, feito, à beira da perfeição, nós temos que atacar a causa. Porque nós todos aqui 

já estamos fartos - o conselheiro Luís Cunha já está em mãos com o problema carcerário, os 

que passam, e essa rotatividade é grande, relatos deles, o preso diz assim: “eu sei onde você 

mora, eu sei onde tua família mora e eu vou mandar te pegar”. E que é que vai? Eu não queria 

um emprego desse. A maior miséria é me levar para um lugar desse, qualquer um de nós. Na 

sobrevivência, no limite. Então, o que precisa o Brasil em todos os níveis e no Pará, é uma 

decisão política de fazer. Ou seja, cortar o supérfluo, aquilo que pode deixar de ser gasto e 

priorizar. Então se não tivermos na realidade, e benza Deus o trabalho tão bem elaborado pelo 

Ministério Público de Contas, o trabalho do conselheiro, que possa motivar as pessoas para 

dizer: “isso aqui eu não posso fazer porque isso estou corando o bolo. Primeiro eu preciso 

fazer o bolo para depois botar o que vai fazer o capeamento do bolo”. Não atacamos as 

causas, não vamos solucionar pelos efeitos. Então, é oportuno. Eu ratifico aqui na medida da 

conveniência e da necessidade que nós eu de um certo modo, modestamente, o conselheiro Luís 

Cunha até já pulou o muro comigo para visitarmos, doutora Deíla, nós éramos deputados e 

queríamos visitar uma instituição que abrigava os menores infratores. Chegamos lá e o 

cadeado estava na porta. Nós éramos deputados e tivemos que pular o muro para poder 

chegar, como dizem os locutores de rádio, e adentrar ao recinto da casa de custódia. Graças a 

Deus, pelo menos na questão do que se refere aos meninos infratores, acho que o estado do 

Pará, justiça seja feita, doutor Simão e doutora Erudina lá na FASEPA estão fazendo milagre. 

Esta Casa já testemunhou isso, conselheiro Luís, a conselheira Lourdes se comoveu lá, até o 

conselheiro Luís quando fomos visitar lá. Alguma coisa, mas é muito pouco diante do que 

precisa ser feito. De maneira que parabenizo a iniciativa do Ministério Público de Contas, o 

levantamento feito pelo conselheiro Odilon, e desejar que o nosso país encontre governantes 

que possam tratar esses temas com prioridade, como dizem os americanos na guerra, não era 

prioridade 1, era prioridade 0. Porque se não resolvermos os problemas gravíssimos, esta 

demanda das cadeias brasileira não cessará; ao contrário, cada vez se ampliará. Então 

parabéns a Vossa Excelência, aos colegas do Ministério Público de Contas. E dou por 
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encerrada a minha manifestação já um pouco delongada no período da discussão. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu 

não desejo discutir. Estou aqui ouvindo o que falou o conselheiro Odilon Teixeira, ouvi 

atentamente a senhora procuradora Deíla Maia, assim como ouvi o que disse o eminente 

conselheiro Nelson Chaves. É um assunto muito interessante. É uma matéria muito sensível. E 

aqui e ali, quando falo da SUSIPE, nunca falei isso aqui e nunca disse o porquê. É que eu 

conheço bastante e nunca disse que tenho um irmão que trabalha lá. Ele trabalha há 16 anos 

no sistema penitenciário do Estado do Pará. E é com ele que eu busco informações, 

perguntando as coisas como são. É por isso que conheço um pouco do sistema. Ele já foi 

ameaçado de morte três vezes. Recentemente, há um mês deixou em pânico a família porque 

tem uma gravação de um bandido dizendo: “vou matar o diretor e o vice-diretor”. Meu irmão 

é o vice-diretor. Ele era agente penitenciário durante 12 anos e hoje está como vice-diretor da 

cadeia pública de Bragança. Já trabalhou em Americano, Marituba e esse conhecimento meu 

ficou amplo porque ele trabalhou em Americano e Marituba. Americano, posso dizer assim, é o 

termômetro. Eu posso dizer que é um barril de pólvora. E uma pessoa que trabalha ali eu 

posso dizer, doutora, que é um guerreiro, porque não é fácil. E tenho outras pessoas amigas 

que ainda estão no sistema. Mas além dessa experiência que tive quando estava deputado junto 

com o conselheiro Nelson Chaves, voltada para menores de 18 anos, agora tive o prazer, digo 

que foi prazer porque fui com ele e a conselheira Lourdes Lima visitar as instalações da 

FASEPA. Ele tem razão. O Estado fez um trabalho maravilhoso. Hoje há, posso dizer, um 

cuidado, um planejamento e um trabalho para resgatar, ressocializar e salvar esses 

adolescentes. E a gente testemunhou isso lá. Um negócio de nível elevado. Porém, quando você 

chega nas casas penitenciárias masculina e feminina, aí Vossa Excelência tem razão e tem 

razão o conselheiro Odilon: é lamentável. Bem, eu também pedi para falar, conselheiro 

Odilon, coincidentemente: Jornal Liberal de hoje - estava comentando isso com o conselheiro 

Nelson Chaves quando a doutora Deíla falou. “País tem a terceira população carcerária 

feminina do mundo”. Eu fiquei até surpreso, porque a gente perde para os Estados Unidos e 

Tailândia. Fiquei surpreso. Tailândia eu já sabia, mas Estados Unidos eu não sabia que tinha 

tudo isso de mulheres na cadeia. Agora, o que é estarrecedor, no jornal diz assim: 

“crescimento do ano de 2000 para cá chega a 700%”. Já pensou? E aqui também diz, e bate 
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com o que eles estão dizendo, que a maioria das mulheres que estão presas hoje tem problemas 

a ver com drogas. Aqui está dizendo 62%. Gente, eu vou agora ouvir a parte conclusiva da 

manifestação do eminente conselheiro Odilon Teixeira, mas este é um assunto, doutora, para 

falarmos muitas vezes aqui. Muitas vezes. E eu lembro que no primeiro debate que travamos 

isso na Assembleia Legislativa, governador Almir Gabriel, a gente tinha em torno de 3 mil 

presos no Pará. Em 1996, 1997 esse debate. Quando ele decidiu construir várias casas 

penitenciárias. Hoje estamos em torno de 20 mil, conselheiro Odilon, mais ou menos? A 

informação que eu tive é em torno de 18 mil presos no estado do Pará. É algo doloroso. E aqui 

a reportagem está dizendo que os presídios, os femininos, principalmente, são inadequados. 

Então, tudo está em consonância com o que diz o conselheiro Odilon e a doutora Deíla. Este é 

um trabalho, Excelência, que eu vou querer ter no meu gabinete como estudo. Porque daqui 

para frente a gente tem que estar monitorando e acompanhando que política pública vai atacar 

o problema. Porque o problema já está, isso é uma coisa. Temos que enfrentar o problema. E o 

que vamos fazer para que possamos reduzir o problema? Isto é, trabalhar na prevenção, a 

ideia da creche, a melhoria na educação, geração de emprego... para não enchermos os 

presídios de gente. Eu vou encerrar minha fala, conselheiro Odilon, aqui a maioria são pais. 

Ontem um assessor meu me mostrou a foto de um garoto da minha cidade, Augusto Correa, 

algemado. Ele é filho de uma família de amigos meus. Uma família de bem. Eu fiquei só 

pensando no pai dele, que é meu amigo. Foi uma surpresa para todo mundo. Envolvimento com 

drogas. Um garoto de 18 anos algemado. Eu passei o dia mal por ver aquela cena, porque 

conheço a família dele. Sou amigo do pai, do avô, um menino bonito, novo, ninguém 

imaginava, e ele foi preso como traficante. Não foi como consumidor. Traficante. Aquilo para 

mim foi um choque. Então, infelizmente é um problema de Brasil. Aqui está dizendo que o Pará 

não é o campeão do Norte. Está aparecendo o Acre, Amazonas, Rondônia, e para minha 

surpresa, conselheiro Julival, teve outra surpresa aqui. Eu não sei se bate, mas é o que está 

dizendo aqui: Fundação Getúlio Vargas, você sabe qual o estado campeão? Mato Grosso do 

Sul. Não sabia também. É o que tem mais mulheres presas. Outra surpresa para mim. Eu digo 

“surpresa” Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem apontado aí no agronegócio um fenômeno. 

Na minha cabeça, quando economicamente a coisa evolui, é mais emprego, mais ocupação, 

isso deveria ter uma tendência de reduzir a violência, trafico e tudo. Mas lá está dando ao 
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contrário. Por isso que me impressiona... olha a resposta técnica. Ele está dizendo que é 

porque Mato Grosso do Sul faz fronteira com Bolívia e Paraguai. Está explicado. Muito 

obrigado, senhora presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Porque os contornos da representação são aqueles requeridos pelo MPC de 

acordo com o diagnóstico requerido lá no momento do ingresso da representação. Mas 

ouvindo a fala de todos, só queria pontuar algumas coisas. O conselheiro Nelson mencionou o 

antropólogo Darcy Ribeiro. Ele dizia que se os governantes não construírem escolas, em 20 

anos faltará dinheiro para construir presídios. Nós sabemos que uma política educacional, eu 

a implanto hoje e só vou verificar os resultados dela 25 anos depois, quando a criança se torna 

adulto. Ou seja, é uma geração. Aí eu trago para nossa realidade de Pará. Vossa Excelência 

conhece os números, outro dia aqui eu relatei a auditoria operacional que está ainda no prazo 

para que o plano de ação venha à esta Casa. Os números educacionais no Pará não são os 

melhores, muito pelo contrário. Nós deixamos a desejar aqui em termos de política pública 

educacional em muitas áreas. Principalmente na área de ensino fundamental, a própria 

educação infantil, o conselheiro Nelson mencionou, e o ensino médio. A juventude... doutor 

Julival sempre me lembra: o jovem, quando não tem o que fazer, quando não tem acesso ao 

esporte, aos meios culturais, se instala o diabo na mente dele. Ele fica propenso a essa rotina 

do mau caráter que trafica drogas. E combater o tráfico de drogas, a política pública que 

meramente combate ao tráfico de drogas é improdutiva. Porque é igual tirar o rei do poder e 

no outro dia tem outro rei. Você tira o traficante agora, fica um vazio ali e amanhã tem outro 

traficante. Então não resolve o problema. Além do aspecto da política pública repressora, há 

de se investir de fato em educação. E aqui há um mea-culpa dos Tribunais de Contas, porque 

quando analisamos contas de governo verificamos se cumpriu os 25% da educação. Mas é 

meramente numérico. A qualidade do gasto ninguém avalia. Reformou a escola: isso significa 

que de fato alguém aprendeu alguma coisa? Vai formar cidadão de bem? Não 

necessariamente. Então, não por acaso o povo brasileiro na última eleição elegeu um 

candidato com algumas promessas, que espero piamente que coloque em prática, em termos de 

segurança pública. Entre as quais, a polêmica da nomeação do futuro Ministro da Justiça 

Sérgio Moro, que a meu ver, particularmente, não gosto da ideia, mas ele em seu foro íntimo 

aceitou e tudo bem. Porque é o pedágio para ser ministro do supremo. Quando ele chegar ao 
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supremo, ele está impedido para todos os processos da Lava-Jato que ele relatou. Tem essa 

coisa. E assim por diante, vai. Quem garante que o substituto, e tem outros juízes aí né, nesse 

meio campo que também fazem um bom trabalho. Aí ele teve um marketing de mídia mais 

efetivo e, por conta disso, vai virar ministro. Mas continuando: o futuro presidente também 

pretende investir em educação. Acho ótimo isso. E indo ao encontro do que Sua Excelência o 

conselheiro Nelson falou, o corte de gastos públicos despiciendos, gorduras que existem na 

máquina pública que só consomem recursos e de forma efetiva não agregam nada. Aí me 

lembro de uma promessa que ele fez. Só na administração federal tem 23 mil cargos 

comissionados de fora da administração. Ele diz que pretende reduzir para dois mil. Eu acho 

isso maravilhoso. Aí me lembro de uma ADIN que foi impetrada ao final de 2017 pela OAB 

federal, em que a OAB federal faz um paralelo de cargos comissionados no Brasil com outras 

nações desenvolvidas nesse nosso Planeta Terra tão querido. De fora da administração 

pública, nos Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes - ou seja, 100 milhões a mais 

que nós - são só 7 mil. Na França, quem tem 50 milhões de habitantes, fora da administração 

sabe quantos cargos comissionados tem, conselheiro Luís Cunha? Só 300. Tem mais, mas os 

outros são dados por servidores de dentro da administração. De fora, só 300. Na Alemanha, 

que tem um terço a mais de população, é o mesmo número. 300, nosso tribunal quase tem isso. 

Eu digo isso porque isso é gordura. Ao meu ver é dinheiro jogado fora. Temos que valorizar, e 

aqui faço uma crítica, vocês têm percebido como eu voto no caso dos temporários. Nós não 

qualificamos servidores. Deixamos isso passar. Tanto temporários como comissionados. Essas 

pessoas, quando muda a administração, vão embora. Não agregaram, não tem sentimento de 

pertencimento. Enquanto o Brasil for assim, não vai mudar o contexto. Sinto muito. Não é só 

investir em educação. Tem políticas que em tese desagradam alguns e que precisam ser 

mexidas. Dito isso, presidente, acho que ainda vamos conviver com este problema durante 

muitos anos. Após o período de discussão, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar 

procedente a presente representação, com expedição de recomendações à SUSIPE, 

determinando a juntada de cópia do Acórdão às prestações de contas da SUSIPE referentes ao 

exercício de 2015 e 2016 para que as questões tratadas nesta representação sejam objeto de 

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

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 
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do relator.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhora presidente, com alegria registrar que está presente o nosso ilustre procurador doutor 

Felipe Rosa Cruz, que foi quem deu o pontapé inicial nesse assunto lá no MPC e muito bem 

conduzido no plenário pela doutora Deíla. Doutor Felipe, seja bem-vindo a este plenário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito obrigada, conselheiro Nelson Chaves pelo reconhecimento da presença e da 

atuação do Excelentíssimo Senhor ex-procurador geral do douto Ministério Público de Contas, 

atual procurador, mas que no momento estava pela responsabilidade da procuradoria geral e 

hoje nos marca com sua presença nesse momento que, como disse a doutora Deíla, trouxe a 

esse plenário essa discussão que já vem há algum tempo. O tribunal se debruçando, inclusive, 

parabéns ao conselheiro Odilon Teixeira por se debruçar junto com os técnicos desta Corte de 

Contas para ir em busca desses dados que refletem não diferentemente do que estamos 

percebendo no dia a dia. Portanto, muito obrigada, doutor Felipe Rosa Cruz pela sua 

percepção. Não é de hoje. Os fatos estão acontecendo ainda atualmente e se agravando mais 

ainda. Mas Vossa Excelência já tinha uma percepção bem antes, como também nós do Tribunal 

de Contas. E o Tribunal de Contas da União nos chamou para que pudéssemos fazer esse 

trabalho. E o doutor Odilon, representando esta Corte de Contas não só a nível de estado, mas 

também a nível nacional participando dessas discussões e atuando pelo Tribunal de Contas do 

Estado, nos passando essas informações e trazendo à baila todas essas informações. Como 

disse a doutora Deíla, esse diagnóstico que estarrece a quem toma conhecimento. Mas enfim, é 

obrigação nossa também que façamos e demonstremos. E não é uma questão de apenas 

mostrar, mas apresentar à sociedade e também às gestões para que possam buscar políticas 

públicas, o resultado dessa questão da segurança pública é um reflexo de outras políticas 

públicas, como já foi muito bem decantada pelos que discutiram anteriormente. E outros tipos 

de políticas públicas devem ser atacadas pelos gestores, pelos governos - seja o governo 

federal ou estadual e com a colaboração dos municípios também. Mas principalmente do 

governo federal e estadual. Então, o tribunal oferece ao governo e à sociedade, inclusive, essas 

sugestões diante dessa lupa que foi colocada para que pudéssemos ter uma visão geral do que 

vem ocorrendo diante das nossas ações. Portanto, parabéns ao conselheiro relator doutor 

Odilon. Parabéns ao Ministério Público de Contas na pessoa do doutor Felipe e da doutora 
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Deíla, aqui presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, eu gostaria, se possível, ficaria muito feliz se pudesse receber, 

doutora Deíla, o trabalho, esse processo todo e a manifestação do conselheiro Odilon. Porque 

acho que é uma coisa que todos nós devemos estar atentos. São fatos relevantes para o nosso 

conhecimento. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. A solicitação do conselheiro Nelson e também do 

conselheiro Luís, que já a fez. Acredito a secretaria possa passar não somente para nós que 

estamos aqui, mas para os outros, inclusive o conselheiro Cipriano, estará no portal, mas eles 

estão solicitando que a secretaria proceda para que o conselheiro André e o conselheiro 

Cipriano, que não estão presentes, que possam também ter o conhecimento mais profundo 

acerca deste assunto, enviar através dos e-mails. Enviaremos para o e-mail de todos, inclusive 

dos conselheiros substitutos. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os 

assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Temos duas matérias para votação e uma 

matéria para distribuir aos e-mails corporativos. Submeto à deliberação do plenário e peço 

atenção dos senhores conselheiros e conselheiras à proposta de resolução da lavra da 

secretaria de controle externo que dispõe sobre a regulamentação quanto à documentação, 

informações e procedimentos necessários à transição de governo do chefe do Poder Executivo 

estadual em conformidade com o parágrafo quarto da emenda constitucional estadual nº 

70/2016. O texto original foi aperfeiçoado com as emendas apresentadas pelos Excelentíssimos 

senhores conselheiros Odilon Teixeira, Cipriano Sabino, por esta presidência e também pela 

auditora conselheira substituta Milene Cunha, devidamente analisadas pela secretaria 

proponente, pela presidência e cuja redação final também foi disponibilizada através de todos 

os e-mails corporativos de Vossas Excelências. Manifestação do Excelentíssimo senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, em razão das emendas 

apresentadas, que foram todas direcionadas para a presidência, naturalmente, quero dizer que 

acompanho na integral o texto proposto por Vossa Excelência. Sem nenhum reparo. E 

agradecendo aos conselheiros que demandaram emenda. Acho que Vossa Excelência fez essa 

sintetização e, da minha forma, quero dizer que acompanho a proposta que Vossa Excelência 

está colocando no plenário. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.064, desta data. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De igual 

modo, consulto este douto colegiado acerca da proposta também formulada pela secretaria de 

controle externo que dispõe sobre procedimentos para a anexação de processos de prestação 

de contas de gestão referentes aos exercícios anteriores a 2017 para fins de instrução e 

julgamentos, objetivando a celeridade processual e atendimento aos princípios constitucionais 

da eficiência e da razoável duração dos processos. A matéria cumpriu regular tramitação, 

tendo sido distribuída eletronicamente sem receber qualquer manifestação de emenda.  

Manifestação do Excelentíssimo senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, vou votar favorável, mas quero cumprimentar - a Ana Paula está aqui - o pessoal 

da SECEX, sei que os conselheiros todos leram essa matéria; Vossa Excelência por 

encaminhar, acho que é uma aceleração na resolução daquele problema que tanto nos aflige, 

que é a acumulação dos processos, então queria dizer que a Ana e a equipe dela lá da SECEX, 

faço questão de cumprimentar pela diligência. Acho que vai dar uma celeridade maior. 

Portanto, acompanho a proposta na integralidade. Manifestação do Excelentíssimo senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, da mesma forma eu acompanho. A 

doutora Ana Paula, nossa secretária de controle externo, ela me explicou direitinho, foi ao 

nosso gabinete, estou convencido, sem problema. Estou de acordo. Cumprimento, doutora Ana 

Paula, toda a equipe técnica da SECEX. De acordo. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.065, desta data. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Também quero agradecer o empenho e esforço de toda a equipe da SECEX em nome 

da Ana Paula. Por fim, informo a Vossas Excelências que será distribuída através dos e-mails 

corporativos dos senhores, a proposta de celebração de termo de cooperação técnica com o 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará para realização do evento “Encontro 

para fortalecimento da gestão municipal no Pará”, a ocorrer no período de 19 a 22 de 

novembro de 2018 no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A matéria ficará à 

disposição de Vossas Excelências com previsão para deliberação na próxima sessão ordinária 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla 

Barbosa Maia: O Ministério Público gostaria de pedir a Vossa Excelência para que a 

secretaria enviasse a todos os procuradores a íntegra dessas duas resoluções importantes 
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aprovadas hoje. Tanto a da transição de governo como essa dos processos anteriores a 2017, 

por favor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Tranquilamente. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Esta presidência 

também gostaria de dizer que temos a satisfação de convidar todos os conselheiros, 

conselheiros substitutos e o Ministério Público para, amanhã, dia 9 às 10 horas, teremos a 

cerimônia aqui neste plenário de mais um grupo, conselheiro Luís, de servidores tomando 

posse, fizemos um chamamento de mais oito servidores, entretanto apenas seis tomarão posse 

amanhã no cargo de auditor de controle externo, procuradoria, uma vaga e fiscalização e 

administração, cinco vagas. Então, após a posse os novos servidores já estarão em exercício 

em nossa Corte de Contas, sendo ambientados e recebendo treinamento inicial a cargo da 

Secretaria de Gestão de Pessoas e Escola de Contas Alberto Veloso. Então, todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos, secretários e o Ministério Público estão convidados 

para conhecerem os novos servidores que a partir de amanhã tomarão posse como servidores 

concursados. São da turma do concurso. É mais uma equipe, ainda esse ano, tomando posse. 

Esperamos que no próximo ano a gente conclua essa etapa de concurso que foi iniciado na 

gestão do conselheiro Luís Cunha, onde tivemos a oportunidade de coordenar o concurso. E na 

nossa gestão já tratando da nomeação. Já ultrapassamos mais de 50% já temos talvez menos 

de 40% para tomar posse com esses de amanhã. Então, para nós é uma honra podermos ter 

dado esse avanço. E como disse hoje mesmo aqui, os servidores efetivos nos dão a 

possibilidade para que a instituição cada vez mais tenha seu fluxo de trabalho de uma forma 

permanente. Esse exemplo o Tribunal de Contas vem dando. Essa presidência também gostaria 

de compartilhar com vocês que esta semana tivemos a participação de um servidor notar dez 

da nossa Escola de Contas, levando a presença de um servidor, que participou do 11º Prêmio 

Servido Nota Dez, que ocorreu terça-feira, dia 6 de novembro, no teatro Margarida 

Schivasappa, onde foram premiados pelo governo do estado através do diretor da Escola de 

Governança Pública do Estado, doutor Danilo Alho, e pela secretária de administração Alice 

Viana. 54 órgãos participaram da edição, entre eles o Tribunal de Contas do Estado, com a 

presença do nosso representante servidor Breno Carvalho da Silva Leite. Que é da secretaria 

que Vossa Excelência coordena. E no sorteio geral que foi realizado na cerimônia, onde foi 

agraciada a servidora Terezinha de Jesus, da Santa Casa de Misericórdia do Pará como 
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servidora nota dez do ano de 2018. Então, o nosso servidor foi o Breno. E o servidor 

representando todos os servidores estaduais foi uma servidora da Santa Casa de Misericórdia. 

Então, parabéns. Com isso, encerrou-se esse evento servidor nota dez do ano de 2018. Também 

gostaria, conselheiro Nelson, Luís, Odilon, doutora conselheira Rosa e conselheiros 

substitutos, de dizer da nossa satisfação. Até o momento chegaram ao nosso tribunal 145 

redações do concurso de redação prêmio Armando Dias Mendes. O resultado será divulgado no 

próximo dia 30 de novembro. Conselheiro Nelson, muito obrigada pela sua percepção, por ter nos 

permitido esse momento que está sendo muito exitoso e de grande satisfação. Um momento onde 

nossa instituição Tribunal de Contas está tendo uma divulgação e conhecimento principalmente 

para os que detém do conhecimento, da formação dos alunos de ensino médio. Principalmente 

aqueles que estão no ensino médio no nosso estado. E essa oportunidade que o tribunal está tendo 

com a experiência deste primeiro momento, desse primeiro evento está sendo muito exitosa e de 

grande importância para o tribunal e para o conhecimento e aproximação àquilo que diz nossa 

missão e visão, principalmente, doutor Odilon, ser reconhecimento pela sociedade. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, que bom. Quero 

cumprimentar o conselheiro Luís Cunha, porque a gente aqui, respeitosamente no nosso auditório 

não vai dizer assim pelas pessoas, se fosse lá no campo de futebol, ele foi para galera; já ficou lá 

do lado de fora. Mas a performance da escola no sentindo de coletar essas redações dos meninos 

que vão falar do controle externo, eu queria, presidente, dar meus cumprimentos à escola na 

pessoa do presidente que está lá, da diretora, professora Carla, e toda a equipe da escola que tem 

denodadamente trabalhado nesse tema há muito tempo. Mas eu queria dois minutos, serei muito 

breve. Primeiro é exatamente em relação à SECEX aqui. Falamos tanto em sistema penitenciário 

hoje e quero render minha homenagem, porque a doutora Ana Paula foi rápida no gatilho. Eu 

abordei na sessão passada aqui e já havia feito um comentário sobre este tema, presidente, 

conselheiros, conselheiros substitutos e servidores que nos escutam, a respeito de um dado, doutora 

Deíla, que me chamou muito a atenção. A imprensa, no último fim de semana, em notícia nacional 

dizia o seguinte: o INSS convocou mais de 1 milhão, conselheira Rosa, de aposentadorias por 

invalidez e, não sei se a senhora acompanhou, desse número 500 mil eram fraudulentas. 50% 

fraudulentas. Lá no passado eu tinha feito uma indagação aqui a respeito do tema e, naquele 

momento, a senhora sabe muito bem como é esse drama. Traz para nós essa contribuição e essa 

experiência profissional enorme. E a gente vê aqui e ali aquelas circunstâncias. Ora, se temos a 
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nossa responsabilidade em evitar as fraudes nas obras, nas prestações de contas, é claro que esse é 

veio de drenagem imensa de recursos indevidamente. Se alguém está diante do setor público 

auferindo benefícios indevidos, há uma sangria no recurso público. Essa mão de obra está 

fraudando, está sendo desonesta com o setor público. E eu tinha feito no passado um comentário a 

respeito do tema. Então, a SECEX já traz as informações, portanto, diligentemente no tempo e no 

espaço, dizendo que a secretaria de controle externo iniciou o procedimento junto ao IGPREV e dá 

o número do protocolo: 2018/09655-0, referente a aposentadorias de invalidez. E o relato 

praticamente é esse aqui. Primeiro colocar informações a fim de aferir o quantitativo dos 

benefícios por invalidez concedidos que estão sendo pagos; levantar quantos desses servidores com 

benefícios por invalidez tem se submetido a perícia médica anual nos termos do que prega a 

Constituição e a lei; verificar se tem sido praticada a suspensão de eventuais benefícios indevidos 

no caso da não realização da perícia bem como a reversão, porque as vezes são doenças 

reversíveis, é uma invalidez temporária: acabou a causa, retorna ao serviço. E subsistente por 

causa da concessão da junta médica da qual Vossa Excelência diz que foi perita na esfera do 

governo federal. Tudo isso amparado. E a SECEX informa que o atendimento desta solicitação, 

conselheiro Odilon, está previsto para esta semana de novembro. De maneira que é uma diligência, 

foi uma notícia nacional, mas é o enquadramento naquilo que tem que ser feito. Sujeito está 

inválido; está inválido, lamentavelmente. Outros podem reverter. Agora, o que tem que se exigir do 

aparato fiscalizatório é que haja esta periodicidade que Vossa Excelência certamente tantas vezes 

participou. Eu queria, então, nesse caso parabenizar a diligência da SECEX tomando as 

providências e também trazer uma informação que acho que é importante para nós. Conselheiro 

Cipriano subscreveu comigo o procedimento que sugerimos à Casa e quero dizer até que, 

conversando com a SECEX, disse: “vamos deixar passar essa eleição para não ter nenhum tipo de 

distorção num raciocínio eventualmente equivocado”. É sobre o gerenciamento dos imóveis do 

Estado. O Estado e nós, como órgãos fiscalizadores juntamente com o Ministério Público de 

Contas, saber quantos imóveis o Estado tem. Acho que o Estado não tem que ser - numa visão 

particular minha - um grande proprietário de tantos imóveis, porque muitos são abandonados; tem 

que ter reforma, tem que ter vigilância e muitas vezes a gente pode, por várias medidas, otimizar 

esse aproveitamento. Seja para escola, para posto de saúde. E a SECEX está com esse 

levantamento contemporaneamente preparado e vai nos dar todos - inclusive ao governador, 

qualquer que seja: este ou o que vai chegar. Dizer: “o estado tem essa situação e pode otimizar o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1787

emprego desses imóveis no benefício público”. De repente há desinformação, uma outra obra nova, 

novos mil metros quadrados, e o imóvel aqui do lado que poderia ser restaurado. Ou de repente 

quem sabe evita uma locação tendo seu imóvel próprio. Porque vai abandonando aqueles que estão 

em deteriorização e “tenho não sei quantos imóveis”, e uma porção deles estão aqui precisando de 

vigilância e reparo e sem funcionamento. Então, acho que é uma arma, no bom sentido, do melhor 

gerenciamento para aquilo que o Estado tem imobilizado; para um melhor aproveitamento da 

população. A SECEX está fazendo esse levantamento bem dirigido. Agradeço também a ela, a 

equipe absolutamente desapaixonada nesse trabalho. Mas no sentido de nos dar a visão necessária 

daquilo que o Estado tem e poderá ter, ou poderá deixar de ter de acordo com o que o estudo 

técnico apresentar. Eram essas as informações, ilustre conselheira Rosa, que queria trazer ao 

plenário na manhã de hoje. Obrigado pela tolerância. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na esteira desse feliz comentário, conselheiro Nelson, também 

quero cumprimentar a área técnica pela diligência. Mas aproveito para chamar a atenção, já que o 

assunto é conexo, estamos aqui tratando de previdência, lembrar - e acredito que a área técnica 

também tenha algum procedimento nesse sentido; se não tiver, é importante que comecemos a 

pensar nisso - que as reformas dos policiais militares, dos militares relacionados à idade não tem 

vindo ao tribunal para registro. E nós precisamos solucionar isso. É preciso chamar a atenção do 

IGPREV, ou chamar a atenção da Polícia Militar para que possamos resolver isso. Estamos aqui 

só registrando reformas por invalidez, conselheiro Nelson, de praças. E os oficiais, que geralmente 

tem demandas judiciais por conta de salários altos, não estão vindo à esta Casa. É só esse 

comentário que quero fazer, presidente. No mais, parabenizando a todos pelas iniciativas. São 

todas meritórias. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 

Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Conselheiro Nelson, àquela hora que eu estava 

conversando com a doutora Lourdes, era justamente quando eu era médica perita do INSS. E é 

muito comum essa questão do câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero, 

que são comuns, antigamente era uma sentença de morte. Até na nossa legislação do estado, o 

câncer, se você ficar em licença por dois anos já dá a aposentadoria por invalidez. E as vezes a 

pessoa fica por tratamento por um, dois anos e depois fica bem, cura e volta a trabalhar em 

outras coisas, mas fica recebendo pelo Estado. Então assim, geralmente no INSS o cronograma 

é que a cada dois anos sejam revistas as aposentadorias por invalidez. Mas um óbice à que 

esse trabalho seja feito de forma regular é o número de médicos peritos. Então, até aqui no 
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estado, será que existem médicos peritos suficientes para ficar fazendo esse tipo de 

acompanhamento? Mas que é realmente bastante salutar essa iniciativa. Nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze 

horas e quinze minutos (11h29min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do 

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

 

Belém, 08 de novembro de 2018. 
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