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ATA DA 35ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às onze horas (11h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de agosto do ano de 

dois mil e sete (2007), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, 

sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA (Vice-Presidente), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador), 

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE e LAURO DE BELÉM SABBÁ, também presentes os 

Conselheiros Convocados ANTONIO ERLINDO BRAGA e EDÍLSON OLIVEIRA E 

SILVA e os representantes do Ministério Público de Contas ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE (Procurador-Geral), IVAN BARBOSA DA CUNHA, 

MARIA HELENA LOUREIRO e ROSA EGÍDIA CALHEIROS LOPES, estiveram 

presentes, ainda, à sessão as mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas, o 

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Estado do Pará, ODAIR SANTOS CORRÊA; o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Estadual 

DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA; Excelentíssimo Senhor Presidente em Exercício 

do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES; 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Belém, DUCIOMAR GOMES DA COSTA; os Deputados 

Estaduais MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA, JÚNIOR FERRARI, ADAMOR 

AIRES, MANOEL ANTUNES “PIONEIRO”, MÁRCIO MIRANDA, ÍTALO MÁCOLA DE 

ALMEIDA JÚNIOR, TETÊ SANTOS, GABRIEL GUERREIRO, MIRIQUINHO BATISTA, 

JOAQUIM PASSARINHO, LUÍS AFFONSO SEFER, ROBGOL, CÁSSIO ANDRADE, LUÍS 

CUNHA e DELEY SANTOS; Vereador de Belém, NADIR NEVES; o ex-Governador do 

Estado do Pará, Senhor AURÉLIO DO CARMO; o Consultor Geral do Estado, CARLOS 

BOTELHO DA COSTA; Secretário de Estado de Saúde Pública, HALMÉLIO ALVES 

SOBRAL NETO; Secretária de Estado de Esporte e Lazer, Senhora MARIA LÚCIA DE 

MACEDO PENEDO; Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no 

Estado do Pará, Doutor OTÁVIO JOSÉ PESSOA FERREIRA; representando o Comando da 8ª 

Região Militar e a 8ª Divisão do Exército, Coronel LAURINHO ANTÔNIO HOLANDA 

PEREIRA; representando o Comando do 4º Distrito Naval, Capitão de Mar e Guerra JOÃO 

CARLOS GONÇALVES DA MOTA FILHO. Também esteve presente a família do 
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empossado, representada pelos senhores CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA (pai), FÁTIMA 

CARNEIRO SABINO DE OLIVEIRA (mãe) JOSUÍLA ROSA VASCONCELOS SABINO 

DE OLVEIRA (esposa), BRUNA FALESI SABINO DE OLVEIRA, CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA NETO, CAMILLA VASCONCELOS SABINO DE OLIVEIRA, CELSO 

VASCONCELOS SABINO DE OLIVEIRA (filhos), CILENE SABINO DE OLIVEIRA, 

CÍNTIA SABINO DE OLIVEIRA (irmãs), MÉRCIA AMÉLIA TELES DE VASCONCELOS 

(sogra). Contando com ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene realizada nos termos do inciso I do 

artigo 171 do Regimento deste Tribunal com a finalidade específica de dar posse ao novo 

Conselheiro – Senhor CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, nomeado pelo Decreto 

Governamental assinado pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado ANA JÚLIA 

VASCONCELOS CAREPA, datado de 21 de agosto de 2007, e publicado no Diário Oficial do 

Estado nº. 30.990, de 22 de agosto de 2007, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da 

Constituição Estadual. Com os Conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive, o Presidente 

ao centro da mesa que dirige os trabalhos, dando início ao programa de posse, o mestre de 

cerimônias, Senhor Ruy Bastos, convidou para compor a mesa oficial os Excelentíssimos 

Senhores: Vice-Governador do Estado do Pará, ODAIR SANTOS CORRÊA, representando a 

Excelentíssima Senhora Governadora do Estado ANA JÚLIA VASCONCELOS CAREPA; 

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA; 

Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado RÔMULO JOSÉ FERREIRA 

NUNES; Procurador-Chefe do Ministério de Contas ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE. (Pausa). Encerrada a apresentação, o Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará fez o seguinte pronunciamento: Esta Presidência, nas pessoas dos 

Excelentíssimos Senhores Odair Santos Corrêa - Vice-Governador do Estado do Pará, 

Domingo Juvenil - Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Desembargador Rômulo 

Ferreira Nunes - Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado, Duciomar Gomes 

da Costa - Prefeito Municipal de Belém, e Antônio Maria Filgueiras Cavalcante - Procurador-

Geral do Ministério Público de Contas, saúda as demais autoridades aqui presentes ou 

representadas. Senhoras e senhores, declaro aberta a Sessão Solene, que tem por finalidade 

específica dar posse ao Senhor Cipriano Sabino de Oliveira Júnior no cargo de Conselheiro 

deste Tribunal. Em seguida, convidou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros ELIAS NAIF 

DAIBES HAMOUCHE e NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para que fizessem ingressar 
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no Plenário “Conselheiro Emílio Martins” o Senhor CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR. (Aplausos e Pausa). Após a entrada de Sua Excelência, o cerimonial convidou a todos 

os presentes para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. (Aplausos ao final da execução). 

Prosseguindo, o mestre de cerimônias, regimentalmente, convidou o Senhor CIPRIANO 

SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR a fazer a leitura do Compromisso de Posse no cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, momento em que assim procedeu para 

conhecimento dos presentes, e cujo teor segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E 

FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS 

LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, o Conselheiro Presidente, tendo em 

vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e pelo Regimento deste 

Tribunal, declarou investido no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

o Excelentíssimo Senhor CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, oportunidade em que 

Sua Excelência foi, amplamente, aplaudido por todos os presentes. Em seguida, o Presidente o 

convidou a tomar seu assento na bancada dos conselheiros do Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”. Neste momento, o mestre de cerimônias convidou o senhor Secretário para que 

procedesse à leitura do Termo de Posse do conselheiro nomeado para a respectiva assinatura. 

(Pausa). Após a leitura do termo, lavrado pelo Secretário, foi o mesmo firmado pelo presidente 

e pelo empossado. A seguir, o mestre de cerimônias convidou o Senhor Cipriano Sabino de 

Oliveira, ilustre genitor do recém-empossado, para fazer a entrega da beca de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado a seu filho, ao tempo em que o auxiliou a vestir o referido traje. 

(Pausa). Imediatamente, soaram aplausos no recinto. Dando-se continuidade à sessão, o mestre 

de cerimônias anunciou o pronunciamento do Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE para saudar o novo Conselheiro, 

em nome daquele órgão e que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 

01). Ao concluir sua homenagem ao novel conselheiro, Sua Excelência foi aplaudido pelos 

presentes. (Pausa). Em seguida, o mestre de cerimônias transmitiu a palavra ao Excelentíssima 

Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DA OLIVEIRA para fazer a oração de 

saudação e acolhimento do novo conselheiro, em nome do Plenário, na forma do disposto na 

parágrafo único do artigo 30 do Regimento deste Tribunal. Incontinenti, Sua Excelência 

procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte desta ata (DOCUMENTO Nº. 02), 

oportunidade em que Sua Excelência foi muito aplaudida por todos os presentes. 
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Seqüencialmente, o mestre de cerimônias anunciou o discurso do Conselheiro recém-

empossado que, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para conhecimento de 

todos e que passou a compor este documento histórico (DOCUMENTO Nº. 03), ao cabo em 

que foi amplamente aplaudido. (Pausa) Posteriormente, o Excelentíssimo Senhor Vice-

Governador do Estado do Pará, ODAIR SANTOS CORRÊA fez uso da palavra para saudar o 

novo conselheiro, que também é parte constituinte desta ata (DOCUMENTO Nº. 04), bastante 

aplaudido. (Pausa). Chegando ao termo da sessão, o cerimonial convidou a todos para ouvirem 

o Hino do Pará (Aplausos e Pausa). Finalizando, a Presidência agradeceu a especial deferência 

das autoridades e de todos demais presentes que vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta 

solenidade de posse de seu novo integrante, conforme suas próprias palavras: Agradecemos a 

presença de todos e de todas as autoridades aqui presentes, e considerando que tudo o que já 

foi dito torna, absolutamente, desnecessário um discurso do presidente, peço a Deus que o 

inspire, meu caro Cipriano Sabino, na sua nova missão, que é relevante e importante em defesa 

dos interesses do povo paraense. Seja feliz! (Aplausos). Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência declarou encerrada a presente sessão às doze horas e trinta minutos (12h30min) e 

mandou que eu, José Arlindo Siqueira da Silva, Assessor Técnico de Plenário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, providenciasse a confecção da presente ata, que comporá os anais 

desta Corte de Contas.  
Belém, 28 de agosto de 2007 

 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 13 de setembro de 2007 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
FERNANDO COUTINHO JORGE 

Presidente 
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 35ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2007, 
QUE DEU POSSE AO SENHOR CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR NO CARGO DE 
CONSELHEIRO DO TCE-PA 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

do Pará, Doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE;  
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA 

DE OLIVEIRA, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e 
 
DOCUMENTO 03: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR.  
 
DOCUMENTO 04: Discurso do Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Estado do Pará, ODAIR 

SANTOS CORREA.  
 

Belém, 28 de agosto de 2007. 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 

V I S T O: 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 
SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
CONTAS, DOUTOR ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, POR OCASIÃO DA POSSE DO 
SENHOR CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Odair Santos Corrêa, vice-governador do Estado do Pará; Excelentíssimo 
Senhor Deputado Domingos Juvenil Nunes de Souza, presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará; 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, presidente em exercício do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Duciomar Gomes da Costa, prefeito municipal de Belém; 

Senhores Conselheiros, colegas Procuradores de Contas, senhores deputados já nominados pelo 
Cerimonial, demais autoridades presentes ou representadas, senhores familiares e amigos do Conselheiro 
empossado, senhores servidores, meus senhores e minhas senhoras. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: 

Ao assumir, nesta data, o nobilíssimo cargo de Conselheiro neste douto Plenário, Vossa Excelência 
está ingressando em uma das instituições de maior representatividade no contexto do Estado Democrático de 
Direito, a qual, reputamos, permissa venia, destaca-se dos demais entes públicos pela característica de ser, em 
última análise, a responsável pelo reconhecimento da lisura dos administradores no trato da coisa pública, já que, 
como órgão de controle externo, tem o poder-dever de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial de todos os demais entes públicos, inclusive dos chefes dos três Poderes e do Ministério 
Público. 

Sabemos, contudo, que tamanho desafio não lhe causa qualquer desconforto, já que a vasta 
experiência acumulada por Vossa Excelência em sua brilhante carreira pública o credencia para assumir, com 
segurança e plenitude, um cargo de tamanha envergadura. 

Conselheiro Cipriano Sabino: 

Permita-nos chamar-lhe de colega, pois, assim como nós, Vossa Excelência é também Administrador 
e, num futuro breve, será ainda bacharel em Direito, justamente as profissões que abraçamos e das quais muito nos 
orgulhamos, dadas suas características, cada qual ao seu modo, de conferir uma formação abrangente e de 
descortinar novos horizontes àqueles que nelas militam, preparando-os para o exercício das mais diversas e 
importantes funções na sociedade. 

Estamos certos de que ficará gravado de maneira indelével na história dessa Corte sua investidura 
como o primeiro bacharel em Administração a ocupar o cargo de Conselheiro, trazendo os ensinamentos de 
renomados mestres da Administração, como Fayol, Taylor, Ford, Weber, Deming e Drucker, o que certamente em 
muito contribuirá para o aperfeiçoamento da instituição, que ganhará ainda mais quando Vossa Excelência obtiver 
também o grau nas Ciências Jurídicas, como acadêmico que é, a exemplo da nobre conselheira Lourdes Lima, que 
nos deu recentemente uma linda lição de superação, ao regressar às salas de aula como a mais nova “caloura” de 
Direito, mostrando-nos que sempre é tempo de se renovar e buscar o aprimoramento profissional. 

Sua biografia, Conselheiro Cipriano Sabino, fala por si. 

Oriundo de família de grande tradição empresarial no Estado, atuante no setor da navegação fluvial – 
grupo Sanave, presidido por seu genitor, diga-se, um pai na verdadeira acepção da palavra, um de seus maiores 
entusiastas e de quem inclusive herdou seu nome, o qual vem sendo sobejamente honrado, o conselheiro Cipriano 
enveredou pela vida pública ao eleger-se vereador de Belém em 1988, exercendo o mandato por dois anos, tempo 
suficiente para participar ativamente da elaboração da Lei Orgânica de Belém, até que, em 1990, elegeu-se 
deputado estadual para o primeiro dos quatro mandatos que cumpriu ininterruptamente à Assembléia Legislativa 
entre 1991 e 2006. 

Em sua vasta carreira como parlamentar estadual, o Conselheiro Cipriano teve sempre como 
princípio norteador de suas ações a preservação das garantias constitucionais e dos direitos do cidadão, sendo 
defensor intransigente da educação de qualidade, do respeito e reconhecimento ao idoso, do esporte amador e do 
desenvolvimento do Estado a partir da geração de emprego, da justiça e da paz social.  
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Foi membro da Mesa Diretora da Assembléia por dois biênios - 1995/1996 e 2001/2002 - ocupando 
o cargo de 1º Vice-Presidente. No biênio 1999/2000, assumiu a presidência da comissão de fiscalização financeira 
e orçamentária, uma das mais importantes da casa. Foi também membro titular das Comissões de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Turismo e Esporte, tendo ainda disputado as eleições para Prefeito de Belém 
em 1992 e 1996, obtendo expressiva votação em ambos os pleitos. 

Inclusive, tivemos a grata satisfação de saber que foram do então Deputado Cipriano Sabino os 
projetos dos Decretos Legislativos que concederam, por ocasião da campanha vitoriosa de 2005 no campeonato 
brasileiro da 3ª Divisão, os títulos honoríficos de Honra ao Mérito ao Clube do Remo e à sua torcida, dando 
inequívoca demonstração de seu apurado senso futebolístico e, com isso, a partir de hoje, virando o jogo no 
Plenário desta Corte, que estava empatado, mas agora terá a prevalência dos azulinos. 

A assunção de Cipriano Sabino ao cargo de Conselheiro no esplendor de seus 43 anos de idade, a par 
do excelente relacionamento que nutre com seus novos colegas, alguns que o foram também de Parlamento, caso 
dos Conselheiros Nelson Chaves e Lourdes Lima, trará a este Colegiado a saudável simbiose entre o ímpeto da 
juventude e a sabedoria que somente o passar dos tempos e os cabelos brancos nos dão, conferindo ainda uma 
maior representatividade geográfica à sua composição, eis que, natural de Prainha, irá somar-se aos Conselheiros 
Coutinho Jorge e Nelson Chaves, naturais de Belém, ao Conselheiro Elias Naif, natural de São Domingos do 
Capim, ao Conselheiro Lauro Sabbá, que apesar de ter Belém no nome, diz que é de Mocajuba, e à Conselheira 
Lourdes Lima, oriunda de Irituia, mostrando a força do interior de nosso Estado. 

Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, está ingressando neste Tribunal num momento de grandes 
transformações, com a implantação do Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios 
– PROMOEX, que imprimirá uma nova face ao múnus que nos incumbe, somado ao fato de que, pela primeira vez 
em sua história, terá o Tribunal de Contas do Estado do Pará a oportunidade de concretizar os ditames 
constitucionais, reconhecidos e já consagrados pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à pluralidade de 
sua composição. 

Realmente, somando-se aos já existentes representantes de livre nomeação do Governador e da 
Assembléia Legislativa, como é o caso da posse que hoje nos reúne, também terá assento no douto Plenário desta 
Corte um membro da Auditoria em vaga já aberta, e do Ministério Público de Contas, que tenho a honra de 
representar, com a indesejada, porém inevitável aposentadoria, em dezembro próximo, do nobre conselheiro, 
professor e amigo Elias Naif Daibes Hamouche. 

Também este é um momento muito importante e único na história do Tribunal de Contas, quando 
procura sair das amarras do tradicionalismo rumo à modernidade onde os jurisdicionados não ficam mais à espera, 
pacífica e resignadamente, mas sim, vão às ruas, clamam e exigem maior atenção do poder público aos seus 
anseios, às suas necessidades. 

Assim, o Conselheiro Presidente Coutinho Jorge está começando a implementar nesta Corte uma 
grande revolução, não apenas na otimização dos espaços físicos, mas, principalmente, com mudanças necessárias 
de atitudes, conceitos e práticas, obviamente que alicerçadas no reconhecido esforço e competência dos que lhe 
antecederam, pelo que vislumbramos para o Tribunal, em futuro breve, uma nova concepção, contemporânea, 
atual, moderna e, principalmente, mais voltada às expectativas e aspirações da sociedade. 

Conselheiro Presidente Coutinho Jorge: nós acreditamos nisso!!! 

Neste contexto totalmente favorável e receptivo às suas contribuições, receba, Conselheiro Cipriano 
Sabino, de todos os que fazem o Ministério Público de Contas, nós que somos parceiros institucionais inseparáveis 
por força constitucional e legal, mas, primordialmente, por afinidade e sintonia, as nossas boas vindas e os mais 
sinceros votos de sucesso e êxito nessa nova empreitada que, estamos certos, será desempenhada com o zelo, 
seriedade e competência que lhe são peculiares e que permeiam todo o decorrer de sua vida pública. 

Muito obrigado. 

 
 

ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 
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DOCUMENTO 02 
 

SAUDAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA MARIA DE LOURDES LIMA DE 
OLIVEIRA POR OCASIÃO DA POSSE DO SENHOR CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR NO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, em nome de quem cumprimento os demais Conselheiros desta Corte de Contas; Excelentíssimo 
Senhor vice-governador do Estado do Pará, senhor Odair Santos Corrêa, representando a Excelentíssima Senhora 
Governadora Ana Júlia Carepa, em nome de quem cumprimento as demais autoridades do Poder Executivo aqui 
presentes; Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Pará Deputado 
Domingos Juvenil Nunes de Souza, em nome de quem cumprimento os demais deputados e membros dos Poderes 
Legislativos aqui presentes; Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Nunes, presidente em exercício 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de quem cumprimento as demais autoridades do Poder 
Judiciário aqui presentes; Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas doutor 
Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, em nome de quem cumprimento os demais Procuradores e Procuradoras 
desse Ministério Público. Excelentíssimo Senhor, Coronel do Exército, Laurênio Antonio Holanda Pereira, 
representando o Comando da 8ª Região Militar, e em seu nome cumprimento os demais militares aqui presentes; 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Belém doutor Duciomar Costa, em nome de quem saúdo as demais autoridades 
aqui presentes ou representadas do município. Senhores familiares do Conselheiro Cipriano Sabino, Meus senhores 
e minhas senhoras. 

Conselheiro Cipriano Sabino, tenho a honra de recepcionar Vossa Excelência e dar as boas vindas 
em nome do plenário deste Tribunal de Contas. 

Coube a nós expor um relato sobre alguns aspectos do extenso currículo de nosso novo Conselheiro, 
que acabamos de ouvir muito bem ainda há pouco aqui por ocasião do pronunciamento do procurador-geral do 
Ministério Público de Contas. Seu currículo que atesta quão sensata foi sua escolha pela Assembléia Legislativa do 
Estado do Pará, devidamente ratificada pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, doutora Ana 
Júlia Carepa. 

Tenho o privilégio, em compartilhar, nesse momento, com meus pares e demais autoridades, da 
grande estima e satisfação de ter um companheiro de muitas lutas no Poder Legislativo, somando neste momento 
como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Sua vida pública, pautada pela honradez e eficiência o coloca hoje neste cargo, para continuar a 
serviço da sociedade, buscando por objetivo o atendimento do interesse público de forma ideal, sempre em 
benefício do coletivo.  

O texto da Constituição Federal de 1988 foi previdente ao elencar os requisitos mínimos para 
investidura de ministros nas Cortes de Contas do País. Tais como, idoneidade moral, conhecimentos específicos 
nas áreas contábil, orçamentária, financeira, econômica e jurídica, bem como, experiência e vivência da gestão e 
funcionamento da coisa pública. 

Nascido em Prainha, o Conselheiro Cipriano Sabino começou sua vida pública em 1988 como 
Vereador de Belém; já em 1990, foi eleito Deputado Estadual, desempenhando esta nobre função por quatro 
exercícios eletivos. 

Naquela Augusta Casa, dedicou-se a desempenhar funções de destaque, tendo exercido por dois 
biênios a 1ª Vice–Presidência, Presidência da Comissão de Fiscalização e Finanças Orçamentárias, Representante 
Titular do Conselho Executivo de Meio Ambiente, e a Presidência da Assembléia Legislativa do Estado em 
substituição aos presidentes Deputado Zenaldo Coutinho e Deputado Martinho Carmona. 

Concluiu seu Bacharelado em Administração e Ciências Gerenciais e, atualmente, cursa Direito.  

Foi condecorado pelo governo do Estado com a Ordem do Mérito Grão-Pará; pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará, com o Mérito da Cabanagem, Mérito Legislativo e Medalha Rui Barbosa; Pela 
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Polícia Militar do Estado do Pará, com o Mérito Tiradentes; e pelas Forças Armadas, com as medalhas Amigo do 
Exército e Amigo da Marinha. 

Não é feito apenas de Títulos o seu currículo, é notório o seu conhecimento a respeito do Estado do 
Pará, pois naquela Casa Vossa Excelência formalizou projetos que tornaram-se leis, contribuindo de forma 
dinamizadora para reduzir as desigualdades existentes em nosso Estado. 

Defensor incondicional do desenvolvimento, atuou proficuamente nas ações ligadas aos interesses 
do povo paraense.  

Por esta apresentação, constatamos que o novo Conselheiro reúne, além de sua conduta moral reta, 
por todos reconhecida, conhecimentos técnicos indispensáveis, experiência e vivência acumuladas no Poder 
Legislativo, o que o credencia para desempenhar com competência e equilíbrio o julgamento da gestão da coisa 
pública. 

Sobretudo, gostaria de tecer breves considerações acerca de um dos assuntos mais propalados, 
merecedor de destaque referente ao Promoex.  

A edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000, provocou uma maior interação entre 
os Tribunais de Contas brasileiros. Buscava-se a construção conjunta do entendimento sobre o novo estatuto da 
gestão fiscal, assim como a definição de padrões convergentes para a fiscalização do cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Constatou-se, à época, a necessidade urgente de dotar as Cortes de Contas do 
instrumental mínimo para atendimento às novas atribuições. Iniciando-se, assim, a discussão sobre a modernização 
do sistema de controle externo brasileiro. 

Este programa tem como objetivo principal a modernização e o fortalecimento do Sistema de 
Controle Externo Brasileiro, garantindo sua integração nacional e aumentando a eficiência e eficácia das ações de 
fiscalização e controle, com a finalidade de contribuir para a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos, em 
benefício da sociedade. 

Nestes últimos anos, surgiu um novo Tribunal de Contas no Estado do Pará, renovado e dinamizado 
pelo Promoex - Programa de Modernização do Controle Externo, modificando-se a cultura institucional, 
aperfeiçoando-se a metodologia, sendo gerados novos rumos aos trabalhos com outras dimensões e análises, 
inclusive, com o aperfeiçoamento tecnológico. 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará, por determinação constitucional, possui campo de atuação 
muito extenso; em contrapartida, conta com um corpo técnico altamente qualificado, com os conhecimentos 
necessários para o cumprimento de suas atribuições preconizados em sua Lei Orgânica e Regimento Interno. 

Conselheiro Cipriano Sabino, sua posse vem engrandecer o Plenário desta Corte de Contas. Persiga 
sempre os melhores resultados, por intermédio dos meios legais, a fim de ser atendido o interesse maior, o 
interesse público, como Vossa Excelência sempre o fez. Não só o Tribunal de Contas se dignifica com sua 
presença, mas todo o povo do Pará se enche de júbilo em se fazer representado por brilhante figura pública. 

Nessa nova caminhada, cabe o pensamento do filósofo Sócrates: ‘Uma vida sem desafios não vale a 
pena ser vivida”, que esta assertiva seja uma constante em sua existência. 

Que Deus o ilumine, e guie seus passos nesta nova caminhada; seja bem vindo, Conselheiro Cipriano 
Sabino a esta Corte de Contas que o acolhe com sentimento fraternal. 

 
 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
Vice-Presidente do TCE-PA 

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 116 

DOCUMENTO 03 
 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR NA SESSÃO SOLENE DE SUA POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ:  

Senhor Presidente e padrinho de casamento, Fernando Coutinho Jorge, presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará. 

Senhor Odair Santos Corrêa, digno vice-governador do Estado do Pará, ilustre representante do 
baixo amazonas neste Estado. 

Deputado Domingos Juvenil, digno amigo e presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará. 

Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará. 

Doutor Antônio Maria Filgueiras, Procurador-Geral de Ministério Público de Contas, meu colega 
remista. 

Meu amigo Duciomar Costa, digno prefeito de Belém, e também meu colega vereador e deputado. 
Nobres Conselheiros, 
Nobre conselheira Lourdes Lima. 
Senhores Procuradores. 
Minha amiga e vice-governadora Valéria Pires Franco. 
Doutora Maria Eugênia, muito amiga que nos ajudou nessa caminhada difícil. 
Inicialmente queria agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui, à minha família, à Assembléia 

Legislativa, às deputadas e deputados que indicaram e aprovaram, legal e democraticamente, o meu nome para 
compor tão importante e honrada Corte. 

Agradecer também aos meus colegas conselheiros e a conselheira que, de forma tão tranqüila e 
digna, vêm me dando todo apoio. 

Aos procuradores do Ministério Público de Contas e aos demais servidores desta Casa que me 
receberam de braços abertos. 

Eu quero registrar aqui a presença de amigos e colegas, ex-colegas agora, deputado Martinho 
Carmona, deputado Deley, deputada Tetê Santos, deputado Adamor, deputado Ítalo Mácola, deputado Júnior 
Ferrari, deputado Márcio Miranda, deputado Eduardo Costa, deputado Luiz Cunha, deputado Cássio Andrade, 
deputado Robgol, deputado Gabriel Guerreiro, deputado Luiz Sefer, deputado Roberto Santos e meu amigo 
deputado Manoel Pioneiro que está aqui presente. 

Eu tive 20 anos de vida pública, mas, comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos de idade, em 
1977, quando tive, pela primeira vez, a Carteira de Trabalho assinada. Fui orientado pelo meu pai e pela minha 
mãe para começar a trabalhar cedo. Se existe algum defeito em começar a trabalhar cedo, esse defeito eu tive, e 
agradeço a Deus. No momento em que a gente começa a trabalhar nessa idade nesse período a gente acha que o pai 
e a mãe estão errados, que estão levando a gente para um caminho errado, pois queremos brincar, jogar bola na rua, 
fazer um monte de coisa. Na verdade, a orientação do pai e da mãe, de nossa família, é fundamental e eu quero 
reconhecer e honrar de público a minha família que me deu este caminho, esta orientação, e todos os passos que 
dei na minha vida, com certeza, têm o braço, o apoio, o carinho de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, todos 
do meu lado sempre. 

Ao longo desses vintes anos de experiência pública e administrativa, exerci várias funções de grande 
importância e responsabilidade. Como já salientaram os dois oradores que me antecederam, passei por diversas 
atividades, várias missões, cumprindo as minhas responsabilidades, sempre buscando atender as necessidades da 
nossa população, com dignidade e cumprindo a legislação vigente. 

Como já disse, fui deputado por quatro legislaturas, fui vereador, fui vice-presidente da Assembléia 
Legislativa e uma série de atividades que já foram muito bem colocadas pelos oradores que me antecederam. 
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Mas, eu quero também fazer dois registros especiais, além de ser o autor de várias leis que hoje estão 
em vigor à disposição da população que beneficia os idosos, o esporte paraense, os deficientes, enfim, uma série de 
fatores, uma série de indicações da sociedade que nos procuraram. 

Mas eu tenho a honra de registrar aqui, que eu participei diretamente da indicação e da votação do 
presidente desta Casa hoje, Fernando Coutinho Jorge, o que muito me honra, indiquei, ajudei e votei na indicação 
do Conselheiro Nelson Chaves e da Conselheira Lourdes Lima, honras também devidas. E não me decepcionando, 
muito pelo contrário, honrado e feliz me considero por ter participado dessas indicações pela Assembléia 
Legislativa, o que também me honra em todos os momentos, além de ser autor da Lei N° 6.158 de 18 de novembro 
de 1998, que transformou de utilidade pública para o Estado do Pará a Associação dos Servidores do TCE, quando 
fui procurado na mesma hora demos o apoio total ao projeto. 

Eu entendo que agora nesta missão o meu compromisso é ainda maior, como conselheiro do Estado, 
sabendo dos desafios à frente e tenho a certeza de que cumprirei fielmente junto a meus pares, com as atribuições 
desta honrada Corte. Atualmente, senhor Presidente, caros Conselheiros, senhoras e senhores convidados, 
atualmente a participação dos cidadãos não está restrita apenas à escolha dos governantes. A sociedade quer 
também acompanhar como está sendo governada e cobrar dos governantes os resultados de suas ações. Neste 
contexto, a função do controle externo se torna mais abrangente e ousada. 

E muitas vezes esta Corte é vista erroneamente, como uma Corte cerceadora, como uma Cote que 
restringe, como uma Corte que censura e ao contrário, na minha avaliação, a função do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, que tem várias funções constitucionais, na minha visão, é  

-Função de Consulta; 
-Função de Informação; 
-Função de Normatização; 
-Função de Fiscalização; 
-Função de Julgamento; 
-Função de Ouvidoria; 
-Função Preventiva; 
-Função Corretiva; e, em último caso, a 
-Função Sancionadora. 
Eu quero trazer, já sendo um pouco ousado, mas com toda a humildade, algumas propostas para 

colocar à disposição dos nossos nobres Conselheiros, que é o estreitamento do relacionamento com a Assembléia 
Legislativa, pois, assim, muitas vezes, os deputados e o próprio TCE poderiam ter um maior aproveitamento. É 
uma proposta para ser analisada em um futuro bem próximo. 

-Acompanhamento em tempo real, simultâneo: Acompanhar os projetos, edital, licitação, obras ou 
serviços, pagamentos, documentação e conclusão. Observar o resultado verdadeiro dessas obras e serviços, o custa-
benefício; se teve o objetivo alcançado. Ações preventivas em tempo real podem evitar equívocos e corrigir 
possíveis falhas. Nós sabemos que, muitas vezes, o Tribunal de Contas, somente algum tempo depois é que 
procederá à verificação e à fiscalização sobre as contas de determinada obra e/ou serviço, o que, por vezes, torna, 
praticamente, impossível fazer qualquer tipo de correção. Acredito que esse acompanhamento em tempo real pode 
contribuir muito para o desenvolvimento do Estado no sentido de fazer com que o orçamento, que foi aprovado 
pela Assembléia Legislativa, seja, efetivamente, cumprido pelo governante. Acredito que com essa medida teremos 
mais transparência, economia e eficácia. 

-Aprimoramento da Ouvidoria no TCE: Eu sugeri na Assembléia Legislativa, no meu discurso, e até 
a ex-deputada Sandra Batista sugeriu também, mas, conversando com alguns conselheiros, soube que isso já está 
sendo encaminhado aqui nesta Casa, onde já foram dados grandes passos nessa direção. Quero me somar a esta 
luta para que a gente possa fazer com que Ouvidoria seja, verdadeiramente, um elo de ligação entre o cidadão e a 
administração pública. No mundo inteiro, o Controle Externo está sendo melhorado, ampliado, ou seja, as coisas 
estão sendo valorizadas nessa direção. Somente os partidários do autoritarismo, ou seja, que não aceitam a 
democracia, mostram-se contrários a efetivação do controle externo. Então, este controle deve ser sim um elo de 
ligação com a população, ouvindo-a, para que possamos trabalhar com tranqüilidade. Importante serviço já 
existente aqui e em outros Tribunais de Contas, estabelecendo assim, mais um canal direto de comunicação com o 
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cidadão e a sociedade civil. Ouvir o cidadão, suas reclamações, suas denúncias de possíveis irregularidades, enfim, 
criando desta forma, a possibilidade de uma maior participação da população com a administração pública. 
Valorizando e incentivando o exercício da plena cidadania. 

- Interiorização do Tribunal de Contas do Estado: A visita do Tribunal de Contas ao interior do 
Estado, com o objetivo de acompanhar as obras, o que está acontecendo, conhecer as regiões, suas peculiaridades e 
fiscalizar a efetiva execução do Plano Plurianual e do orçamento votados pela Assembléia Legislativa, seus 
resultados, impactos na melhoria da qualidade de vida do povo do Pará. Acredito que a observação "in loco", 
esclarecerá o real andamento e os verdadeiros resultados das obras e serviços. Como é que a população está 
sentindo o Tribunal de Contas? Como podemos contribuir com o gestor público?  

- Lutar para que as multas, quando for o caso, aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sejam 
revertidas, com base em lei, ao seu reaparelhamento e modernização, melhorando ainda mais o desempenho da 
instituição no seu papel fiscalizador. Claro, que isso através de lei, com o apoio da Assembléia Legislativa e de 
outros Poderes, que possam contribuir com essa permuta, que é a transformação das multas no reaparelhamento do 
Tribunal de Contas. 

Estas serão algumas de minhas diretrizes no Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
Quero apoiar, incentivar e me integrar com esta Corte na parceria que mantém com a ATRICON e 

com o Instituto Ruy Barbosa na integração com todos os Tribunais de Contas do país. Com o objetivo de 
modernização e aprimoramento de suas atividades. Quero me somar a esta luta e dar todas as forças necessárias 
para conseguir materializar, com êxito, o Promoex e as demais ações do Tribunal de Contas, visando ao seu 
engrandecimento. 

Respaldado na legislação vigente: 
- A Constituição Federal; 
- A Constituição Estadual; 
- Lei de Responsabilidade Fiscal n°. 101, de 4 de maio de 2000 (C/75 artigos + seus parágrafos + 

seus incisos); 
- Lei das Licitações n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 (126 artigos + seus parágrafos + seus incisos); 
- Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado – Lei Complementar n°. 12, de 9 de fevereiro de 

1993 (com seus 89 artigos + seus parágrafos + seus incisos) alterada pela Lei Complementar n°. 20, de 18 de 
fevereiro de 1994, que alterou os seus artigos 26 e 57, dando-lhes nova redação; 

- Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, de 8 de março de 1994 (282 artigos + seus 
parágrafos + seus incisos); 

- E toda legislação pertinente. 
Podemos exercer nosso trabalho com transparência. 
Senhor Presidente, nobre Conselheira Lourdes Lima, meus também colegas Conselheiros, senhores 

Deputados, Autoridades, Caros Amigos: 
Não posso deixar de agradecer, publicamente, mais uma vez, a Deus, que em todos os momentos 

esteve comigo, ao meu pai, a minha mãe, a minha esposa Josuíla, aos meus filhos, meus irmãos, aos deputados e 
deputadas, a governadora Ana Júlia Carepa e a todos que estiveram juntos comigo nesta caminhada. 

Senhor presidente,  
Sei de minhas obrigações e responsabilidades, sei também, que ainda tenho muito a aprender. Peço o 

apoio dos nobres Conselheiros para o melhor desempenho desta função, e quero agradecer e pedir que Deus 
continue sempre nos abençoando. 

Muito Obrigado! 

 
 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Conselheiro Empossado 
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DOCUMENTO 04 
 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SENHOR ODAIR 
SANTOS CORRÊA, POR OCASIÃO DA POSSE DO SENHOR CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Boa tarde a todos os presentes, 

Quero cumprimentar, inicialmente, o conselheiro doutor Fernando Coutinho Jorge, presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará; Deputado Domingos Juvenil Nunes de Souza, presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará; Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, presidente em exercício do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará; Doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas; Duciomar Gomes da Costa, prefeito municipal de Belém; Novo conselheiro deste Tribunal de 
Contas do Estado, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, companheiro do Baixo Amazonas, eu não sabia que o 
senhor era de Prainha, mais, precisamente, de Vitanduba. Então, nós somos companheiros regionais daquele meio 
oeste; Conselheiros Elias Naif Daibes Hamouche, Lauro de Belém Sabbá, Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 
Lourdes Lima de Oliveira, auditores Antonio Erlindo Braga e Edílson Oliveira e Silva; Senhor Aurélio do Carmo, 
ex-governador do Estado; minha querida Valéria Pires Franco, ex-vice-governadora do Estado; queridos deputados 
estaduais da nossa Assembléia Legislativa; meu querido Otávio Pessoa, do Tribunal de Contas da União; Doutor 
Halmélio Sobral, Secretário de Saúde do Estado; demais Secretários de Estado aqui presentes; minhas senhoras e 
meus senhores; imprensa aqui presente. 

Ao saudar com entusiasmo a posse do novo conselheiro deste Tribunal de Contas, senhor Cipriano 
Sabino de Oliveira Júnior, desejo manifestar, pessoalmente, e em nome de Sua Excelência, senhora Ana Júlia de 
Vasconcelos Carepa, governadora do Estado, que me incumbiu da honrosa tarefa de representá-la nesta solenidade, 
no regozijo de tomar parte de momento tão expressivo para a vida deste operoso Tribunal de Contas do Estado do 
Pará que, neste ano, alcança sessenta (60) anos de profícuas atividades, desde que foi instituído pela Carta Política 
estadual de 1947. 

Esta solenidade de posse, transpondo os limites da mera formalidade regimental da Casa, reveste-se 
de singular importância e exige de todos nós alguma reflexão acerca do papel institucional desta Corte e de seus 
membros, dentre os quais o excelso Conselheiro que, hoje, assume suas funções. 

Afinal, qual o maior interesse desta Casa senão o de velar pelo bom uso dos recursos públicos, em 
benefício da sociedade e de suas demandas mais expressivas? 

Se vigiar é preciso, fundamental torna-se, portanto, o papel deste Tribunal, pois, dele, por derradeiro, 
depende o alcance dos interesses coletivos e dos objetivos maiores da sociedade paraense, em especial no que toca 
ao acompanhamento da escorreita utilização dos recursos públicos oriunda do Tesouro Estadual em favor da 
implementação das políticas públicas, que nos permitam superar as desigualdades e injustiças que, ainda, vulneram 
nossa sociedade. 

Estou convicto de que o papel representado por essa instituição, por seus conselheiros e 
colaboradores, em muito será acrescido pela qualificada contribuição que, certamente, fluirá da experiência 
acumulada pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, ao longo de, aproximadamente, vinte anos de vida 
pública, como empresário e, também, como parlamentar. 

Titular de um vasto currículo de atividades empresariais e políticas, desde a juventude, como eu 
também, que, desde os sete anos de idade, iniciei como vendedor de melancia nas praias de Santarém e tendo a 
carteira de trabalho assinada aos onze anos de idade. É uma luta e, igualmente, uma experiência de vida. 

O Conselheiro Cipriano Sabino, cujas origens semelhantes às minhas, de caboclo tapajoara, de 
caboclo tapajônico, remontam à região oeste do Pará, mais precisamente ao município de Prainha, na Calha Norte 
do Rio Amazonas, acresce as lides deste Tribunal de Contas do Estado, a somatória de experiências, ricamente, 
acumuladas em cinco mandatos parlamentares, um como vereador de Belém, de 1988 a 1990, quatro mandatos 
consecutivos como deputado estadual, entre os anos de 1991 a 2006. 

Eu teria muito mais coisas para falar a seu respeito, conselheiro, mas, devido o adiantado da hora, 
vou me ater a avançar um pouquinho apenas com relação a que eu quero dizer aqui, e destaco, senhor presidente, 
senhoras e senhores, as iniciativas do Conselheiro Cipriano Sabino no tocante à questão da produção mineral em 
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nosso Estado, quando da atuação parlamentar do nosso novo conselheiro, para enfatizar a preocupação pessoal que 
tenho em relação à política do setor mineral e sua repercussão na vida econômica e social do povo paraense.  

Peço, portanto, vênia para registrar, aqui, nesta solenidade que, na condição de vice-governador do 
Estado, percebo a imperiosa necessidade de que, efetivamente, sejam revistos conceitos e parâmetros de nossa 
política mineral, de modo a que, no menor espaço de tempo possível, a exploração das riquezas minerais possa, de 
fato, ser revertida em acúmulo e distribuição de renda para o povo do Estado do Pará, através da agregação de 
valor, da qualificação da nossa mão-de-obra e da industrialização das mais diversas potencialidades minerais que 
possuímos em nosso Estado. 

Faço questão de registrar, também, oportunizando-me, senhor presidente, nesta ocasião, que assumi 
com a pluralidade de representantes do segmento mineral, deste Estado, a responsabilidade de aprofundar estudos e 
debates sobre a nossa política mineral, e nesta tarefa conto não só com o apoio que tenho de minha assessoria, 
como de todos os representantes dos seguimentos setor mineral, tanto no âmbito estadual, quanto federal. 

Assim, estou convicto de que com o esforço conjunto de todos os atores envolvidos no tema, muito 
em breve, haveremos de apontar os caminhos da nova política do setor mineral do Estado do Pará, de modo a que o 
povo do Pará possa, finalmente, usufruir das gigantescas potencialidades minerais, das quais, este Estado é 
detentor. 

E, por sinal, por falar em potencialidades, nós todos sabemos que a ponta do iceberg mineral deste 
Estado está no Carajás, Sul e Sudeste do Pará. Mas, o iceberg todo, avançando inclusive sobre as fronteiras do 
Amazonas, está todo no Baixo Amazonas, com várias províncias minerais ali constituídas. É interessante que nós 
saibamos disto, porque somos o Estado do Pará olhado por todo o mundo; e precisamos atentar para este fato, 
principalmente, quando se trata da questão da soberania brasileira da Amazônia e soberania neste Estado do Pará. 
Nós, que somos paraenses, e todos aqueles que vieram para esta terra, fazer dela a sua trincheira de luta, 
precisamos estar conscientes dessa verdade. 

Eu quero, inclusive, cumprimentar a família do nosso novo conselheiro, pois imagino a emoção que 
os senhores estão sentindo neste momento; e fico também satisfeito e contente em poder contar com o nosso 
conterrâneo lá de Prainha, assumindo esta função, agora, aqui no Tribunal. 

Agradecido pela oportunidade de me reportar às questões do Pará, como conseqüência da profícua 
atuação parlamentar do novo conselheiro, e já me encaminhando para o final desse pronunciamento, graças a Deus, 
desejo saudar, em meu nome pessoal e em nome da governadora Ana Júlia Carepa e, ainda, em nome do povo do 
Pará, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, senhor Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 
augurando que sua passagem, por esta Corte de Contas, seja plena de êxitos e realizações e que essas conquistas 
possam refletir, positivamente, na qualidade de vida dos cidadãos que trabalham e almejam por dias melhores em 
cada um dos 143 municípios paraenses.  

Muito obrigado e parabéns conselheiro. 
 

ODAIR SANTOS CORRÊA 
Vice-Governador do Estado do Pará 


