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ATA DA 36ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de setembro 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), ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, LAURO DE BELÉM 

SABBÁ e CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, também presentes os Conselheiros 

Convocados ANTONIO ERLINDO BRAGA e EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e com a 

presença do representante do Ministério Público de Contas ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE (Procurador-Geral), reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará em sessão solene realizada nos termos do que dispõe o artigo 171, inciso III, do 

Regimento Interno. A seguir, a Presidência deu início à ordem dos trabalhos, momento em que 

assim se manifestou: Havendo quorum, presente o representante do Ministério Público de 

Contas, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão solene que tem por 

finalidade prestar uma justa homenagem aos servidores que dedicaram preciosos momentos de 

suas vidas na construção e desenvolvimento da instituição Tribunal de Contas do Pará: nossos 

aposentados. Gostaria de agradecer a presença de todos que aceitaram o convite do Tribunal 

de Contas do Estado para esta solenidade, e destacar que, independentemente de convite, as 

portas desta Casa estarão sempre abertas para recebê-los. Convido a servidora Lia Mara de 

Souza Cardoso para integrar a mesa dos trabalhos, representando todos os nossos 

homenageados. (Aplausos). Logo após, justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, por motivo de força maior. Em seguida, Sua 

Excelência concedeu a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ANTÔNIO 

MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, para fazer sua saudação aos homenageados, em nome do 

órgão ministerial e que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Ao 

concluir seu pronunciamento, Sua Excelência foi aplaudido por todos. (Pausa). Em seguida, a 

Presidência transmitiu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro EDÍLSON OLIVEIRA E 
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SILVA para fazer a oração de saudação aos aposentados, em nome do Plenário. Incontinênti, 

Sua Excelência procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte desta ata (DOCUMENTO Nº. 

02), oportunidade em que foi aplaudido por todos os presentes. Dando-se seqüência, a 

Presidência anunciou o discurso da servidora aposentada LIA MARA DE SOUZA CARDOSO 

que, após saudação a todos os presentes, proferiu o seu discurso que passou a compor estes 

anais (DOCUMENTO Nº. 03), ao cabo em que foi amplamente aplaudida. (Pausa). Como parte 

da cerimônia, a Presidência convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elias Naif Daibes 

Hamouche para fazer a entrega de um buquê de flores a todos os aposentados representados na 

pessoa da servidora aposentada Lia Mara Cardoso. Imediatamente, durante e após à entrega do 

buquê de flores soaram muitos aplausos no Plenário. Finalizando a sessão, a Presidência 

agradeceu a presença de todos, como seguem suas palavras: Eu diria, meu caro conselheiro 

Edílson Silva, jovens amadurecidos, jovens experimentados, que honraram suas passagens 

entre nós, que ajudaram a construir este grande Tribunal de Contas, tijolo a tijolo, e, com isso, 

colaborar com o seu papel relevante. Acho que hoje, como Vossa Excelência falou, a turma que 

ultrapassa os sessenta anos de idade, representa, na verdade, apenas pessoas experimentadas, 

amadurecidas, lembrando que a longevidade no mundo cresce para próximo dos oitenta anos 

de idade, alguns países com mais de oitenta e cinco anos. E o nosso Brasil já atinge os setenta 

e três anos de idade na sua expectativa de vida, que já é, relativamente, elevada; por exemplo, 

esta jovem, aqui, ao meu lado, já tem setenta e poucos anos e eu pensei que ela tivesse uns 

cinqüenta anos. Então, meus amigos aposentados, como já foi muito bem dito pelo nosso 

orador aquilo que pensamos e sentimos a respeito de todos vocês e de suas importâncias para 

a história desta instituição, que Deus os abençoe, continue a fortalecer a todos para 

continuarem produzindo, porque velho é aquele que assim quer se sentir; se você se pensar 

como jovem, que tem capacidade, dinamismo, você cria essa juventude interior, que pode ser 

exteriorizada na nossa vida do dia a dia; confiamos nisso. Deus nos criou para uma destinação 

sublime e gloriosa: não esqueçam disso! Os problemas são degraus que nos fazem subir numa 

escada infinita que nos leva ao Pai. Esta é a vida, mas é assim que se cresce, evolui e se é feliz. 

Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado em nome do Tribunal de Contas do Estado 

por tudo o que vocês ajudaram a fazer e a construir nesta Casa em nome da sociedade 
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paraense, porque o Tribunal de Contas tem um papel relevante, que é defender os interesses do 

povo do Pará e vocês o fizeram muito bem quando aqui estiveram. Continuem vibrando 

positivamente em favor do futuro e do crescimento deste Tribunal. Após o encerramento, 

haverá o Baile da Saudade, no Auditório Elmiro Nogueira, que será um baile de 

confraternização, para o qual todos estão convidados. Muito obrigado! (Aplausos). Nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, o conselheiro presidente, declarou encerrada a presente sessão 

às dez horas e quarenta minutos (10h40min) 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, juntamente com todos 

os discursos proferidos nesta sessão.  

Belém, 27 de setembro de 2007. 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 02 de outubro 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 36ª SESSÃO SOLENE REALIZADA, NO DIA 27 DE 
SETEMBRO DE 2007, EM HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTADOS TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE, Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas do Pará;  

 
DOCUMENTO Nº. 02: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Convocado EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA, feito em nome do 
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e 

 
DOCUMENTO Nº. 03: Discurso da digna senhora LIA MARA DE SOUZA CARDOSO, 

representante dos servidores aposentados do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará.  

 
Belém, 27 de setembro 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 
PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE CONTAS, ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, POR OCASIÃO DA 36ª 
SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007 EM HOMENAGEM AOS 
SERVIDORES APOSENTADOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Bom dia a todos! Estou aqui desde 1971 e, portanto, conheço praticamente todos. Nós todos 
éramos bem mais novos, e eu àquela época ainda não tinha os cabelos brancos também. Mas, é uma satisfação 
imensurável ver que todos aqui presentes, com saúde, esbanjando essa felicidade, mostrando que esse é um outro 
patamar da nossa vida, mas que nós estamos prontos a enfrentá-lo e, inclusive, a vencer todos os obstáculos da 
nossa caminhada.  

Coincidentemente, hoje, 27 de setembro, ocasião em que esta Corte presta uma justa 
homenagem aos aposentados pelo transcurso do dia dedicado a eles, ocorrido no dia 24 próximo passado, 
comemora-se ainda o Dia do Ancião estando às vésperas de uma outra data importante que é o dia 1º de outubro, 
oficialmente, designado como o Dia Nacional do Idoso através da Lei nº. 11.433, de 28 de dezembro de 2006, 
coincidindo com a data internacionalmente a ele consagrada. Trata-se de uma feliz coincidência, já que a ordem 
natural da vida determina que, ao aposentarmos estejamos em regra experimentando o sabor da melhor idade, com 
toda a experiência e sabedoria inerentes àqueles que já passaram por vários anos de vida profícua e proveitosa. 

Assim, queremos consignar o nosso respeito pelos que aliam sabedoria que só os cabelos 
brancos podem dar, ao vigor da juventude, fazendo a aposentadoria apenas mais uma etapa em suas vidas, uma 
pausa para reflexão e mudança de ares, procedimentos e nova visão da vida. 

Ao nosso convívio próprio, temos inúmeros exemplos de colegas que se aposentaram e 
seguiram atuantes, apenas alterando o foco de suas carreiras, como é o caso do nosso Procurador emérito, doutor 
Pedro Rosário Crispino, que se aposentou recentemente, que é um dos catorze servidores inativos em nosso 
Ministério Público e que, desde a sua aposentadoria, vem dedicar-se mais à advocacia, a qual, diga-se, jamais 
deixou de exercer, sendo um dos grandes repositórios do saber jurídico da nossa terra e que sempre comparece ao 
nosso órgão ministerial esbanjando saúde, otimismo e dando muita força e incentivo a todos nós que fazemos o 
Ministério Publico de Contas. 

Da mesma forma conhecemos diversos servidores deste Tribunal, todos aqui presentes, dentre 
os 157 servidores atuais que permanecem em plena e produtiva atividade, muitos dos quais aqui presentes e que 
deixaram suas marcas fixadas de maneira indelével na história do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Não 
podemos, no entanto, nos olvidar das condições de abandono e penúria que vivem milhões de brasileiros que após 
dar o suor pelo progresso do País, por décadas a fio, acabam por perecer como indigentes, a depender das migalhas 
do Poder Público. Cotidianamente temos exemplos dessa situação constrangedora em todos os cantos desse imenso 
País através da mídia em todas as suas modalidades. 

Além da aposentadoria que garanta a digna sobrevivência, é dever do estado prover a cada 
cidadão após prover a sua saída do mercado de trabalho, condições de bem estar físico e psíquico em termos de 
qualidade de vida, promovendo e disponibilizando a todos atividades físicas e intelectuais que propiciem uma 
saudável convivência entre os idosos. Um dia esperamos poder chegar ao elevado grau de respeito que é dado por 
países mais desenvolvidos àqueles que por muitos anos deram tudo de si em prol do engrandecimento de suas 
nações. 

Assim, queremos, em nome do Ministério Público e de todos aqueles que fazem o nosso 
Ministério Público de Contas, nos associar a esta brilhante iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
para também rendermos homenagens a todos os aposentados, idosos, não só do Tribunal de Contas e do Ministério 
Público de Contas, mas de todo o estado do Pará, de todo o Brasil, inclusive, internacionalmente, porque é também 
considerado o Dia Internacional do Idoso. 

 
 

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

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO CONVOCADO EDÍLSON OLIVEIRA E 
SILVA, POR OCASIÃO DA 36ª SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007 EM 
HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTADOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, 
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Contas, ilustríssimos senhores servidores ativos e inativos, minhas senhoras 
e meus senhores. Conforme iniciou Sua Excelência, o conselheiro presidente, deveria proferir esta saudação o 
conselheiro Nelson Chaves, mas um imprevisto o impediu de estar aqui presente, e este imprevisto fez-me surpreso ser 
indicado para proferir esta saudação, numa tentativa de transmitir o pensamento, a alegria, que invade os corações de 
cada um dos servidores desta Corte. E esse inesperado me possibilita, portanto, a alegria de, mais uma vez, me dirigir 
neste Plenário para manifestar o meu pensamento, mas também tentar manifestar o pensamento do Colegiado. É sempre 
uma missão que se reveste de certa dificuldade, mas que, paradoxalmente, se transforma para nós, que conhecemos cada 
qual dos ilustres conselheiros, como já tivemos a oportunidade de dizer no momento tão feliz em que recebemos a 
comenda Serzedello Corrêa, de que essa diferença é que nos faz exatamente uma unidade de pensamento pela 
fraternidade com que nós convivemos diariamente neste Tribunal. O Dia Internacional do Idoso, que é o dia 1º de 
outubro, é um dia de festas, principalmente porque, hoje, o idoso já não mais aquele –desculpe-me o meu querido amigo 
doutor Antônio Maria Cavalcante – ancião. Por isso, a Comissão de Educação do Senado, em 1999, criava exatamente o 
Dia Nacional do Idoso. E eu recordo de um programa de televisão, visto há poucos dias, no qual se falava sobre a saúde 
do idoso, em que um senhor de 94 anos, salvo engano, correndo na praia de Santos, que dizia que agora é que ele havia 
descoberto, há pouco tempo, a energia de viver, porque na época em que tinha 40 anos lhe diziam que não deveria correr 
porque o coração poderia não agüentar. Não pode fazer isso ou aquilo etc. Então, nós vivemos numa época, graças a 
Deus, em que a estória de que o aposentado vai vestir o pijama, vai sentar na cadeira de embalo, vai passear ou ser babá 
de netos ou bisnetos, já ficou há muito tempo atrás e que, portanto, a evolução da vida e da sociedade, as descobertas da 
ciência, especialmente, da medicina, têm levado realmente a projetar para uma idade muito maior a existência dos seres 
humanos. Se nós tivemos, em épocas muito antigas, o exemplo de pessoas centenárias, porque viviam num tempo sem 
poluição, de ambiente sadio, hoje o progresso tem o seu preço. Gradativamente, o progresso foi levando à poluição e, 
conseqüentemente, a um ambiente afetado, que fez com que – e é a história e a estatística que nos mostra a verificar – a 
média de vida diminuísse.  Mas, a ciência veio e superou e, inclusive, despertou na sociedade a consciência de diferentes 
e importantíssimos fatores para os quais ela deveria atentar, levando como hoje nós temos, inclusive, na nossa 
Constituição Federal o tratamento do meio ambiente. Se olharmos as Constituições anteriores, o meio ambiente não era 
questão de importância, capaz de levar o constituinte a pensar sobre medidas necessárias à sua preservação. Este é o 
avanço da ciência e do conhecimento, que nos permite viver num outro mundo. É por isso que eu disse que o ancião não 
é mais o idoso de hoje. Recordo há cerca de vinte e um anos atrás, quando fui convidado para o aniversário de sessenta e 
cinco anos do ex-governador Aurélio do Carmo, lá no Mosqueiro, e na saudação com que ele respondia às homenagens 
dos amigos ele dizia o seguinte: – Eu completo sessenta e cinco anos numa sociedade em que os jornais divulgam que 
faleceu de acidente de trânsito o ancião de cinqüenta anos de idade. Então, hoje, nós podemos ver os nossos colegas 
aposentados, aqui, demonstrando energia, vivacidade, demonstrando tudo aquilo de bom que motiva a vida de cada um 
de nós. Aqui estamos prestando uma homenagem a personalidades que se destacam aqui no Tribunal. Nós que entramos 
neste Tribunal de Contas, em 1970, quando a instituição vivia a sua sede ao lado do Museu “Emílio Goeldi”, quando os 
despachos dos auditores eram dados numa mesa da Auditoria, revezada a cada qual pelo horário em que deveria chegar, 
porque era apenas uma mesa para despachar. Depois, viemos para este prédio e crescemos, como os anexos o 
demonstram, mas também cresceu de importância a missão institucional do Tribunal de Contas, missão que só tem 
cumprido com brilhantismo, porque contou com o denodo e com a dedicação de todos os servidores. Temos entre os 
aposentados aqui, nossos colegas, aqueles que viveram essa história toda e temos, também, aqueles que vieram de outros 
órgãos públicos ou até de órgãos privados, que, pela reciprocidade constitucional da contagem no antigo regime de 
tempo de serviço, se aposentaram neste Tribunal. Mas, não há diferença entre aqueles servidores que se aposentaram, 
vivendo com o tempo da aposentadoria neste Tribunal, daqueles servidores que se aposentaram neste Tribunal contando 
tempo de experiências e vivências anteriores externas, porque eles trouxeram para cá o conhecimento da realidade de um 
mundo sobre o qual o Tribunal de Contas desenvolve a sua atividade didático-fiscalizadora. Portanto, considero oportuna 
esta iniciativa de Sua Excelência o conselheiro presidente de, nesta data, não porque considera a todos idosos, porque 
idosos no Brasil são todos aqueles acima de sessenta anos, e com esta idade são jovens ainda que estão em plena vida e 
com plena energia para enfrentar todos os desafios que a vida moderna nos apresenta. Esta oportuna solenidade tem o 
seu valor para permitir a nós, em nome do Plenário deste Tribunal, realçar o valor dos nossos aposentados, que exemplos 
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de destaque positivo nas relações humanas da nossa coletividade. Eu pego de surpresa, busquei alguma citação e, 
rapidamente, o que pude pegar foi na Bíblia, que é o livro sagrado de todos, independente da diversidade de crenças 
religiosas, mas na unificação, no reconhecimento de um Ser Supremo, que rege e dirige as nossas existências neste 
mundo. No Livro Sagrado busquei referências à aposentadoria e encontrei no Números, capítulo 8, versículos 23-26, o 
marco de cinqüenta (50) anos como idade da aposentadoria. No capítulo 24, disse mais o Senhor a Moisés: Este será o 
encargo dos Levitas da idade de vinte e cinco anos para cima: tentarão para se ocuparem do serviço na tenda da 
Revelação; aos cinqüenta anos de idade sairão deste serviço e não servirão mais. No capítulo 26, diz: Continuarão a 
servir, porém, com seus irmãos na tenda da Revelação, orientando-os no cumprimento de seus encargos, mas não farão 
trabalho; assim farás para com os Levitas no tocante aos seus cargos. Mas, qual a causa da aposentadoria do Levitas aos 
cinqüenta anos de idade? Segundo notas explicativas, “os motivos eram, provavelmente, mais práticos do que teológicos, 
mover o Tabernáculo e toda a sua mobília para o deserto requeria força e os homens mais novos estavam aptos para o 
trabalho pesado. Os Levitas, acima de cinqüenta anos, não paravam de trabalhar completamente; a eles era permitido 
auxiliarem em várias tarefas mais leves na rotina do Tabernáculo; isso ajudava os mais novos a assumirem mais 
responsabilidades e permitia aos mais velhos orientá-los e aconselhá-los”. A Bíblia diz tudo em aplicação pessoal. Em 
outra passagem, já entrado em dias de oitenta e cinco a cem anos, quando as tribos recebem suas heranças e Josué reparte 
a terra que tinha conquistado, disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para 
possuir. Daí determinou o Senhor que a terra fosse repartida, por herança as nove tribos e a meia tribo de Manassés.  
Significa dizer que, embora o costume de nossa cultura de enaltecer os jovens e de colocar de lado os mais idosos, os 
aposentados são cheios de sabedoria, adquirida com a experiência de vida, e capazes de servir se for dada oportunidade, 
devendo ser encorajados a fazê-lo. Portando, a mera passagem para a idade da aposentadoria não pressupõe perda da 
qualificação ou impedimento para servir a Deus e à Justiça. Vai longe o tempo, como eu disse ainda há pouco, quando 
falava dos idosos e aposentados, que se pensava em cadeira de balanço, pijamas, cobertores etc. Li, numa das 
reportagens da Revista Time, que no mundo mais avançado, com outras condições, do que cito o exemplo dos Estados 
Unidos, hoje em dia os aposentados se aposentam pelo direito que conquistaram, mas não se aposentam para entregar-se 
ao ócio, e começam a trabalhar em outras atividades. Achei interessante, inclusive, uma mania, que muitos estão 
adotando: de voltar ao trabalho e até de trabalharem em transporte rodoviário; e o motorista de sessenta ou sessenta e 
cinco anos viaja, por todos os Estado Unidos, acompanhado de sua mulher e assim vai conhecendo todas as belezas 
daquele país, que realmente tem muitas belezas, progressos, estradas; eu me lembro, inclusive, de uma certa exclamação 
de minha mãe, que tem hoje noventa e seis anos, numa viagem em que a levei aos Estados Unidos – quando resolvi ir da 
Flórida para Indiana de carro para que ela conhecesse, ela que sempre viajava pelo mundo todo, mas só de avião, – e de 
repente, ela olhou e viu todas aquelas belas auto-estradas, pontes cidades, em que disse o seguinte: será que os nossos 
políticos do Brasil nunca vieram aqui nos Estados Unidos para ver isso. Então, realmente, era uma crítica sensata de uma 
pessoa totalmente apolítica, mas que confrontava uma realidade nossa com aquela realidade, e lá nós estamos vendo o 
prestígio que se está dando às pessoas da maior idade, que seriam as pessoas da melhor idade. Eu tive a oportunidade de 
participar, em Melbourne, em 2002, de um campeonato mundial de natação, em que meu filho Glauco foi campeão, e, ao 
fazer o câmbio do dólar americano para o dólar australiano, o que nós encontrávamos nas agências bancárias – em vários 
bancos: HSBC, Banco do Brasil etc. – eram senhoras e senhores de idade mesmo, de cabeças brancas, todos atendendo 
com a maior solicitude, todos trabalhando, quer dizer, um incentivo muito grande às pessoas. Então, o que eu quero dizer 
é que, na verdade, a aposentadoria é apenas uma conquista que se faz pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido, 
pelo reconhecimento de um direito que se dá àqueles que dedicam a vida ao trabalho para que, numa segunda ou terceira 
etapa de sua vida, possa ter uma vida mais tranqüila; não uma vida ociosa, porque já diziam os sábios que o ócio destrói 
a cada um de nós, destrói o homem como a ferrugem destrói o ferro. Portanto, as pessoas que têm chegado à melhor 
idade, elas constituem, na verdade, no mundo todo de hoje, inclusive, no Brasil, uma excelente fatia de mercado, porque 
se aposentam pela conquista de um direito, mas não para se recolherem ao ócio, porque costuma-se dizer – e este era um 
dos grandes problemas que a gente estudava anteriormente era a aposentadoria, em todo o mundo, porque quando a 
pessoa deixa o trabalho, o ambiente de trabalho alegre e festivo, com as suas alegrias e contrariedades, que ocorrem no 
dia a dia e de repente se vêem afastados daquele mundo e se recolhem entre quatro paredes de sua casa. Aí, vem o 
isolamento, a solidão e isso gerava um problema no mundo todo e gradativamente foi sendo superado e conscientizado 
de que aposentadoria não é a cessação da atividade, mas ela é um prêmio, muito embora, prêmio esse, como o disse o 
Procurador-Geral de Contas, doutor Antônio Maria Cavalcante, não tenha sido ainda assegurado efetivamente pelos 
poderes públicos. É lamentável, por exemplo, vermos no Brasil o aposentado que contribuiu a sua vida toda, como 
servidor e como trabalhador, para receber ao final o benefício dos seus proventos em razão do quanto ele tinha 
contribuído.  O benefício da Previdência, o benefício da aposentadoria, é um benefício que pagamos à Previdência para o 
recebermos a posteriori; e o que aconteceu no Brasil? Politicamente, sobre a falsa alegação do objetivo da solidariedade 
da Previdência Social, e falo isso porque, até oportunamente ontem à tarde, o Supremo Tribunal Federal discutia uma 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando houve pronunciamentos belíssimos dos ministros Carlos Ayres Brito, 
Peluzzo e Marco Aurélio, este com ênfase, a mostrar que essa falsa solidariedade se impôs ao aposentado para contribuir 
novamente para a Previdência Social para receber que tipo de benefício no futuro? Nenhum! Sob a alegação de 
solidariedade, falsa alegação, porque a sociedade contribui para a Previdência Social, pois está expresso na Constituição 
da República, exatamente, quando efetuamos a folha de pagamento e quando compramos os jogos das Loterias, em que a 
sociedade joga, paga e uma parte desses recursos vai para a Previdência Social. Tanto que existe, na Organização dos 
Estados Americanos – OEA, uma representação para uma censura ao Brasil pela cobrança dessa contribuição. Alonguei-
me no tempo, mas é a alegria da oportunidade de ver cada um dos servidores, não os nominarei porque escapariam um 
ou outro e sabemos que o homem é falível e alguém poderia dizer “poxa, ele estava olhando para mim e não falou o meu 
nome”, quando, na verdade, o meu coração jamais quereria fazer essa omissão, possivelmente, danosa. Assim, eu quero 
registrar a satisfação de olhar este Plenário lotados por servidores aposentados – muitos dos quais nós trabalhamos aqui, 
eu quase que com todos –, que estiveram aqui nesses trinta e sete anos que temos de Tribunal de Contas. E agradecer por 
tudo aquilo que cada um de vocês, em seus respectivos setores, fez em prol da grandeza deste Tribunal; não fosse a 
dedicação de cada servidor .... . Não é o presidente, não é o vice, não é coordenador, não é o conselheiro ou auditor que, 
isoladamente, vão fazer a grandeza desta instituição. Como toda nau tem de ter um comando e este comando tem existido 
aqui com muita felicidade para este Tribunal, pelos presidentes, pelas diretorias, que antecederam ao atual presidente, o 
conselheiro Fernando Coutinho Jorge, que imprime na sua gestão um movimento de aprimoramento dos seus servidores, 
como já ocorreu no passado, mas o aprendizado não se exaure numa época, a sociedade é dinâmica e sendo dinâmica ela 
exige dia-a-dia a sua atualização; e o Tribunal de Contas do Estado está vivendo, atualmente, esse processo de 
atualização, de aprimoramento, de treinamento, de seus servidores. Para finalizar, eu quero dizer, a cada um dos 
homenageados que são os nossos servidores aposentados, que é sempre um motivo de prazer saudá-los e reconhecer que, 
em cada de vocês, eu sempre testemunhei a sua atividade desenvolvida pelo imenso prazer que vocês sempre 
demonstraram de servir aos objetivos do Tribunal. Nesta rápida homenagem, eu quero, portanto, mais uma vez, enfatizar 
o reconhecimento da importância que cada de vocês desenvolveu, durante anos, em prol do engrandecimento desta 
instituição, e alguns se misturam com a história do próprio Tribunal. Sejam felizes, um grande abraço e vivam cada vez 
mais com vigor, com energia e tenham aquela fé e vontade de viver, pois é a vontade de viver que move montanhas. 
Muito obrigado! 

 
EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA 

Conselheiro Convocado 
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DISCURSO DA DIGNA SENHORA LIA MARA DE SOUZA CARDOSO, SERVIDORA APOSENTADA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, POR OCASIÃO DA 36ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007 EM HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTADOS TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ:  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Excelentíssimos 
Senhores Conselheiros, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Contas, ilustríssimos secretário, diretores, 
demais funcionários, queridos amigos. Hoje estamos sendo homenageados nesta Casa, pela figura do seu 
presidente, conselheiro Fernando Coutinho Jorge; homenagem esta que nos deixam muitos honrados pela certeza 
de que, apesar de afastados desta Corte, após anos de serviços dedicados, contribuímos de alguma maneira para 
transformá-lo naquilo que hoje ele representa não apenas para o seu público externo, mas, principalmente, para o 
seu quadro de servidores, que acreditamos ser o seu maior patrimônio. Também, sentimo-nos honrados pela 
consideração que a atual gestão tem para com os aposentados e uma clara demonstração de respeito por tudo o que 
representamos na construção desta Casa. Finalizando, gostaria de, em nome de todos os aposentados presentes e 
também daqueles que, por qualquer motivo, não puderam estar aqui conosco, externo o nosso agradecimento a esta 
Corte por esse gesto de carinho e consideração. 

Muito obrigada!  
LIA MARA DE SOUZA CARDOSO 

Servidora Aposentada 


