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ATA DA 39ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e oito (2008), 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), LAURO 

DE BELÉM SABBÁ e CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, o Auditor Convocado 

EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA (Caput do Art. 13 do Ato Regimental), também presentes os 

representantes do Ministério Público de Contas ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE (Procurador-Geral), MARIA HELENA LOUREIRO e ROSA EGÍDIA 

CRISPINO CALHEIROS LOPES, estiveram presentes, ainda, à sessão as mais dignas 

personalidades e autoridades civis e militares, dentre elas: a Excelentíssima Senhora 

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA AZEVEDO DA SILVA, representando a 

Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy, Presidenta do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará; o Excelentíssimo Senhor EDÍLSON RAMOS PEREIRA, Secretário Municipal de 

Coordenação Geral, Planejamento e Gestão, representando o Excelentíssimo Senhor Duciomar 

Gomes da Costa, Prefeito Municipal de Belém; o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará; o Reverendíssimo Senhor RONALDO DE SOUZA MENEZES, Chanceler da 

Arquidiocese de Belém, representando o Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Orani João 

Tempesta, Arcebispo Metropolitano de Belém; o Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO MARIA 

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

Excelentíssima Senhora MARIA INÊS KLAUTAU DE MENDONÇA GUEIROS, Procuradora do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; o 

Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor JOAQUIM VICENTE ZICO, Arcebispo Emérito de 

Belém; o Excelentíssimo Senhor FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA, Procurador do Estado do 

Pará; o Ilustríssimo Senhor ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, Conselheiro aposentado do 
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Tribunal de Contas do Estado do Pará; o Ilustríssimo Senhor FLÁVIO GUY DA SILVA 

MOREIRA, membro da Assembléia Estadual Constituinte de 1947; o Ilustríssimo Senhor 

PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, Procurador aposentado do Ministério Público de Contas do Pará; 

o Ilustríssimo Senhor EVANDRO CUNHA, Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará; 

Ilustríssimo Doutor CÉSAR NEVES, Presidente da Unimed Belém; contando com ilustres 

presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 

sessão solene, realizada nos termos do inciso II do artigo 171 do Ato Regimental, com a 

finalidade específica de entrega da Medalha Serzedêllo Corrêa, Classe “A”, a mais alta 

Comenda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao Ilustríssimo Senhor FLÁVIO GUY DA 

SILVA MOREIRA e a Sua Excelência Reverendíssima JOAQUIM VICENTE ZICO, deferida por 

intermédio das Resoluções nºs. 17.433 e 17.434, de 16 de outubro de 2007, por proposição do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Com os conselheiros já 

ocupando suas cadeiras, inclusive, o presidente ao centro da mesa diretora dos trabalhos, foi 

dado início à sessão solene, ocasião em que o mestre de cerimônia, senhor Ruy Bastos, 

convidou para compor a mesa oficial: a Excelentíssima Senhora Vânia Lúcia Silveira Azevedo 

da Silva, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; o Excelentíssimo Senhor 

Edílson Ramos Pereira, Secretário Municipal de Coordenação Geral, Planejamento e Gestão; o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ronaldo Passarinho Pinto de Souza, Presidente do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará; o Reverendíssimo Senhor Ronaldo de Souza 

Menezes, Chanceler da Arquidiocese de Belém; o Excelentíssimo Senhor Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Pará. (Pausa). 

Encerradas as apresentações, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará fez o 

seguinte pronunciamento: Agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a presente sessão solene de entrega da Medalha Serzedello Corrêa, Classe “A”, 

aos senhores Flávio Guy da Silva Moreira, que, como membro da Assembléia Estadual 

Constituinte de 1947, atuou de forma destacada para a criação do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, e Joaquim Vicente Zico, Arcebispo Emérito de Belém, pelos relevantes 

serviços prestados à sociedade paraense. Em seguida, o mestre de cerimônia convidou os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Lauro de Belém Sabbá e Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira para que fizessem ingressar no Plenário os ilustres homenageados. (Aplausos e Pausa). 

Após a entrada de Suas Senhorias, o cerimonial convidou a todos os presentes para ouvirem o 

Hino Nacional Brasileiro. (Aplausos ao final da execução). Na seqüência, o mestre de 

cerimônia procedeu à leitura dos atos que concederam a Medalha Serzedello Corrêa aos 

senhores epigrafados, com o seguinte teor: O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, no uso de suas atribuições regimentais, Considerando o disposto no artigo 4º, § 1º, da 

Resolução nº. 3.799, de 09 de outubro de 1970, instituidora da Medalha “Serzedello Corrêa”; 

Considerando a proposições do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, constantes da 

Ata nº. 4.642, desta data; RESOLVE, unanimemente: CONCEDER a “Medalha Serzedello 

Corrêa, Classe “A”, aos senhores FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA, como membro da 

Assembléia Estadual Constituinte de 1947, cuja atuação destacada colaborou para a criação 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e ao arcebispo emérito de Belém, Dom JOAQUIM 

VICENTE ZICO, pelos relevantes serviços prestados à sociedade paraense. Plenário 

“Conselheiro Emílio Martins”, em Sessão Ordinária de 16 de outubro de 2007. Em seguida, 

para o ato de entrega das medalhas, o mestre de cerimônia convidou Sua Excelência o Senhor 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, para se 

posicionar à frente da Mesa Oficial. A seguir, convidou o senhor Flávio Guy da Silva Moreira 

para receber das mãos da Presidência a medalha Serzedello Corrêa, Classe “A”. (Entrega e 

aplausos). Na seqüência, convidou Sua Excelência Reverendíssima Joaquim Vicente Zico, 

Arcebispo Emérito de Belém, para também receber das mãos da Presidência a medalha 

Serzedello Corrêa, Classe “A”. (Entrega e aplausos). Prosseguindo com as homenagens, foi 

concedida a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR para fazer, em nome do Colegiado, a saudação aos homenageados, e que passou a fazer 

parte dos anais desta Casa (DOCUMENTO Nº. 01). Concluso seu pronunciamento, ecoaram 

aplausos no ambiente. Imediatamente, o mestre de cerimônia transmitiu a palavra ao Arcebispo 

Emérito de Belém, Dom JOAQUIM VICENTE ZICO para manifestação. Com efeito, fez o seu 

discurso que ficou fazendo parte desta ata (DOCUMENTO Nº. 02), oportunidade em que Sua 

Excelência Reverendíssima foi muito aplaudido por todos. (Pausa). A seguir, o foi a vez do 

homenageado, FLÁVIO GUY MOREIRA se manifestar, cujo inteiro teor de seu pronunciamento 
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foi integrado aos anais da Casa (DOCUMENTO Nº. 03) e, ao encerrá-lo, foi aplaudido pelos 

espectadores. (Pausa). Após, aproximando-se o fim da solenidade, o cerimonial convidou a 

todos para, de pé, ouvirem o Hino do Estado do Pará (Aplausos e Pausa). Finalizando, a 

Presidência agradeceu todos os que prestigiaram a solenidade, conforme suas próprias palavras: 

Agradeço a presença de todos os que participaram desta belíssima solenidade que homenageou 

as ilustres personalidades de Dom Vicente Zico e Flávio Guy Moreira. Sob as bênçãos de 

Deus, rogando que Ele ilumine ambos em suas trajetórias, em suas vidas, e que continuem 

produzindo frutos sazonados para todos nós. Muito obrigado! (Aplausos). Nada mais havendo 

a tratar, Sua Excelência, o Conselheiro Presidente, declarou encerrada a presente sessão às onze 

horas (11h00min) e mandou que eu, Daisy Maria Bentes Carneiro, 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, 28 de fevereiro de 2008. 
 
 
 

DAISY MARIA BENTES CARNEIRO 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 04 de março de 2008. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
 
 
 
V I S T O: 
 
 
FERNANDO COUTINHO JORGE 

Presidente 
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 39ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 28 DE 
FEVEREIRO DE 2008: 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR;  
 
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento do Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor DOM 

JOAQUIM VICENTE ZICO, Arcebispo Emérito de Belém - 
Homenageado; e 

 
 
DOCUMENTO 03: Discurso do Ilustríssimo Senhor FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA – 

Homenageado;  
 

Belém, 28 de fevereiro de 2008. 
 
 

DAISY MARIA BENTES CARNEIRO 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 

V I S T O: 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 

PRONUNCIAMENTO DO EXMº. SR. CONSELHEIRO CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 
2008: 

Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro Fernando Coutinho 
Jorge, 

Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Azevedo da Silva, representando a Desembargadora 
Albanira Lobato Bemerguy, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 

Excelentíssimo Senhor Edílson Ramos Pereira, Secretário Municipal de Coordenação Geral, 
Planejamento e Gestão, representando o prefeito de Belém Duciomar Costa, 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ronaldo Passarinho Pinto de Souza, Presidente do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

Senhor Padre Ronaldo de Souza Menezes, Chanceler da Arquidiocese de Belém, representando o 
Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Dom Orani João Tempesta, Arcebispo Metropolitano de Belém; 

Excelentíssimo Senhor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas do Pará; 

Ilustríssimo Senhor Flávio Guy da Silva Moreira, membro da Assembléia Estadual Constituinte 
de 1947; 

Reverendíssimo Senhor Dom Joaquim Vicente Zico, Arcebispo Emérito de Belém;  

Caros colegas conselheiros e conselheira, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras, 
meus senhores.  

É com grande satisfação que o Tribunal de Contas do Estado do Pará, em meu nome e em nome 
dos Conselheiros (a) Fernando Coutinho Jorge, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Nelson Luiz Teixeira Chaves, 
Lauro de Belém Sabbá, Antonio Erlindo Braga e Edílson Oliveira e Silva, concede hoje a honraria MEDALHA 
SERZEDELO CORRÊA Classe “A” aos senhores agraciados, Dom Vicente Joaquim Zico e o Dr. Flávio Guy da 
Silva Moreira, conforme a Resolução nº. 3.799 em seu art. 5º e Resolução nº. 17.462 que acrescentou o parágrafo 
único que assim prevê:  

Art. 5º - A medalha Serzedello Corrêa será conferida pelo Plenário do Tribunal de Contas, por 
proposta de qualquer um de seus membros, acolhida pela maioria absoluta dos Conselheiros, às seguintes 
pessoas: 

Parágrafo Único - A Medalha Serzedello Corrêa Classe “A”, excepcionalmente será concedida 
à personalidade ou entidade que se tenham destacado por especial atuação em favor do Tribunal de Contas ou do 
Estado do Pará. 

Dom Zico, ao longo de uma vida dispensada à formação religiosa, foi Professor na Escola 
Apostólica, Prefeito de Disciplina, Diretor Espiritual. Foi, ainda, Secretário da Província Brasileira da 
Congregação da Missão e Conselheiro Geral da Congregação em Roma quando foi designado pelo Papa João 
Paulo II para Arcebispo Coadjutor de Belém no dia 05 de Dezembro de 1980. Foi sagrado Bispo na Basílica de 
São Pedro em 06 de Janeiro de 1981 pelo próprio Papa, e tomou posse na Catedral de Belém em 08 de Março do 
mesmo ano. Por oito anos foi o Bispo responsável pela Dimensão Missionária da CNBB e Presidente do Regional 
Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil além de Conselheiro da Pontifícia comissão para América 
Latina.  

Dom Zico assumiu o Governo de nossa Arquidiocese em julho de 1990 e após 14 anos tornou-se 
emérito, quando foi nomeado seu sucessor Dom Orani João Tempesta em Outubro de 2004. 

Portanto, meu especial amigo Dom Zico, ao longo desses anos sempre dedicados inteiramente à 
família paraense, à paz, à fraternidade, à união, referida honraria concedida transforma-se em uma forma singela de 
reconhecimento e agradecimento de toda a população do Estado do Pará por sua digníssima e especial atuação a 
frente da sociedade paraense.  
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Ao me reportar neste momento ao Consagrado Dr. Flávio Moreira, da mesma forma, não poderia 
deixar de tecer comentários ao seu respeitável curriculum, sempre foi voltado em prol do nosso Estado do Pará. 

O Dr. Flávio Moreira formado em Direito em 1948 pela Faculdade de Direito do Estado do Pará, 
com elevado destaque, possui incontestáveis serviços de grande relevância prestado ao nosso Estado. 

Foi o Dr. Flávio Moreira ao longo de sua carreira profissional, Promotor do Ministério Público 
Federal Militar, Consultor Jurídico da COHAB, Deputado Estadual, Suplente de Senador, Chefe da Governadoria 
do Estado no Governo do Dr. Alexandre Zacarias de Assunção (1953), Secretário de Interior e Justiça, Secretário 
de Segurança Pública e Presidente da Associação Rural da Pecuária do Pará. Foi ainda membro do Conselho da 
OAB e em 1959 foi escolhido o advogado do ano, tendo sido condecorado com a medalha do mérito advocatício 
pela OAB-PA. 

Ainda quando Deputado Estadual, colaborou na feitura da Constituição do Estado, tendo votado 
juntamente com sua bancada a favor da CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, 
exercendo intensamente sua atividade parlamentar e sempre pugnando pelos interesses do povo do Pará. 

É Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Pará tendo publicado diversos 
trabalhos e atualmente ainda colabora com o acervo de sua experiência profissional na coordenação do escritório 
Moreira Advocacia. 

Enfim, diante de tão expressivas folhas de serviços que os nossos homenageados prestaram ao 
Estado do Pará, nada mais justo que agraciarmos os Srs. Dom Zico e o Dr. Flávio Moreira com esta honrosa 
Medalha Serzedello Corrêa Classe “A” para, com inteira justiça, prestarmos nossos agradecimentos e 
reconhecimentos também por suas digníssimas e especiais atuações perante a sociedade paraense.  

Ao Emérito Dom Vicente Joaquim Zico e ao Dr. Flávio Guy da Silva Moreira, o Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, em meu nome e de meus pares Conselheiros, nossas sinceras saudações que vão 
extensivas à todos os vossos familiares. 

Senhor presidente, quebrando o protocolo, gostaria ainda de fazer um registro por uma questão 
de justiça. Nas suas indicações para receberem a medalha Serzedello Corrêa, todos os conselheiros aprovaram por 
unanimidade, mas eu registro a atuação do ilustre conselheiro aposentado Elias Naif Daibes Hamouche que, na 
época, em plena atividade, participou da indicação do doutor Flávio Moreira para ser condecorado com nossa 
maior Comenda.  

Eu queria registrar, em poucas palavras, o nosso imenso agradecimento do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará pelos serviços que estas duas pessoas homenageadas prestaram a nossa sociedade paraense, 
ensinando, orientando, enfim, a nossa gratidão será eterna pelo trabalho que prestaram ao nosso Pará. 

Muito obrigado, Presidente! 

 
 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
Conselheiro do TCE-PA 
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DOCUMENTO 02 

PRONUNCIAMENTO DO REVERENDÍSSIMO SENHOR DOM JOAQUIM VICENTE ZICO, 
ARCEBISPO EMÉRITO DE BELÉM, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO 
DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2008: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro e grande amigo Fernando Coutinho Jorge, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Azevedo da Silva, representando, neste 
ato, a Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor Edílson Ramos Pereira, Secretário Municipal de Coordenação Geral, 
Planejamento e Gestão, representando, neste ato, o doutor Belém Duciomar Costa, prefeito municipal de Belém; 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro e queridíssimo amigo Ronaldo Passarinho Pinto de Souza, 
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas do Pará; 

Ilustríssimo Senhor Flávio Guy da Silva Moreira, deputado estadual membro da Assembléia 
Constituinte de 1947; 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros membros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Vice-Presidente), Nelson Luiz Teixeira Chaves (Coordenador de Processos), 
Lauro de Belém Sabbá, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior e Edílson Oliveira e Silva;  

Desejo, antes de tudo, expressar a minha profunda gratidão por esta homenagem. Isto enche o 
coração e desejo falar com o coração aberto do que significa para mim esta homenagem.  

Cumprimentando, portanto, a todos e agradeço àqueles todos e àquelas todas que vieram para 
esta solenidade, as suas presenças também, com as quais fico sensibilizado. Sinto que a minha palavra, neste 
momento, deve ser a do coração agradecendo. Permita-me, senhor presidente, agradecer ao senhor pela atenção de 
apresentar a proposta do meu grande amigo conselheiro Cipriano Sabino, a quem agradeço de coração e também 
agradeço a todos os conselheiros que apoiaram, unanimemente, a proposta. Eu quero dizer que isto me faz, na 
sensibilidade do coração, uma homenagem que eu guardarei com muito carinho.  

Tive em mãos o texto com que o conselheiro Cipriano Sabino apresentava a proposta: o desejo 
dele apoiado pelos demais conselheiros. Falava de minha pessoa como importante para o Estado e importante para 
a Igreja. Eu gostaria de responder que não sou importante para o Estado; é o Estado que é importante para mim. E 
é a Igreja que também é importante para mim. O estado do Pará é, altamente, importante para mim: é a minha casa! 
Esta casa foi escolhida porque eu tinha quase obrigação de voltar para o seio da minha Congregação. Sou filho de 
São Vicente. Pertenço a uma congregação e terminada uma missão devo voltar como humilde filho de São Vicente 
para a Congregação. 

Entretanto, eu li no Direito Canônico, que dirige toda a Igreja, que o Bispo, quando renuncia, tem 
o direito de escolher o lugar em que ele queira morar, sem estar mais obrigado de voltar ao seu Instituto. Diante 
dessa concessão do Direito Canônico, eu disse: - Escolho! O Pará é a minha casa! [Aplausos] É a minha casa e eu 
diria é o centro e o alvo do meu afeto, do meu amor, das minhas atenções, das minhas alegrias e também, por que 
não!, das minhas tristezas. As alegrias e orgulho interior de ver o Pará engrandecido; engrandecido por aqueles que 
podem colaborar com o seu engrandecimento, mas engrandecido, particularmente, por um povo que eu amo e que 
me deixa no coração a mais viva impressão de um povo ótimo, de um povo sumamente bom. Povo acolhedor, que 
me recebeu e me acolhe constantemente, trata-me com o adjetivo de querido e, realmente, isto me fala muito ao 
coração. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 167

Portanto, o Pará é alvo de meu afeto e de meus sonhos e desejos de que o Brasil inteiro de que 
deva voltar os seus olhos e os olhos do coração e da inteligência para Estado que muito merece. Felizmente, nós 
tivemos a oportunidade de, numa Campanha da Fraternidade – campanha nacional –, despertar o espírito e o 
coração do Brasil inteiro e de outros países também para a Amazônia, mesmo porque a Amazônia pertence a 
outros países também. Mas, a Amazônia, sobretudo esta parte nossa, merece toda a atenção, merece um carinho 
especial e o desvelo a que, de fato, faz jus o nosso Estado.  

Por isso, eu vejo que é o Pará mesmo que é importante para mim; e se vejo dificuldades e 
problemas – quando, ou vindo para cá ou indo para o sul, eu noto as clareiras que existem decorrentes do 
desmatamento –, eu fico pensando que este levantamento das vozes para que o nosso reflorestamento seja 
considerado como algo muito querido do Brasil inteiro e de muita responsabilidade para todos. Eu vejo com 
tristeza o que acontece, mas com esperança o que poderá acontecer para o futuro  

Foi dito, meu caro Cipriano Sabino, que também sou importante para a Igreja; é a Igreja que é 
importante para mim. Eu sou Igreja! Sou Igreja e nela eu ocupo um lugar, que eu não digo de importância porque a 
importância do Bispo, do sacerdote, consiste em saber servir. Tanto mais importante, tanto maior ele será, quanto o 
povo possa dizer dele como Igreja, se for um homem disponível para servir. E por isso mesmo a Igreja é 
importante para mim. E se há um desejo que anima o meu coração, e que eu alimento constantemente, é o desejo 
de que esta Igreja seja cada vez mais glorificada. E olho com amizade, com apreço e com carinho para os meus 
irmãos de outras Igrejas que, também, me tratam com muito carinho e muita amizade e nos quais eu vejo, também, 
na sua parte, a colaboração para que aconteça entre nós o que eu lia, agora mesmo no ofício de liturgia da horas, no 
Salmo 129, em que o salmista nos diz: Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores; se o 
Senhor não vigiar a casa, em vão vigiarão as sentinelas. Então, por isso, todos aqueles que trabalham neste campo 
espiritual, neste campo de informação e educação, daquela evangelização que é, exatamente, tirar do interior de 
todos o que todos têm de Deus no coração, eu creio que isto será fazer com que a Igreja seja importante para nós. 
Por isso que - sabendo que, se o Senhor não construir a casa, trabalharão em vão os construtores – eu lhes prometo 
que, como emérito, para dizer uma palavra mais corriqueira, emérito é aposentado, mas o Dicionário para um 
único aposentado empregou o qualificativo aposentado com honra. Eu gostei foi do qualificativo honra, pois eu 
sou aposentado e emérito.  

Portanto, eu quero ser para o estado do Pará e para a Igreja um grande trabalhador, um grande 
servo, um grande construtor. Obrigado! 

 
JOAQUIM VICENTE ZICO 

Arcebispo Emérito de Belém 
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DOCUMENTO 03 

PRONUNCIAMENTO DO ILUSTRÍSSIMO SENHOR FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA, POR 
OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2008: 

Exmo.Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, DD. Conselheiro Fernando Coutinho 
Jorge, em nome de quem cumprimento todos os demais Conselheiros desse Egrégio Tribunal e autoridades presentes 
nesta casa, Senhoras e Senhores, 

Retornar ao Plenário dessa Corte, após ser homenageado em 01 de novembro de 2007, em cerimônia 
durante a qual comemorou-se os sessenta anos da instalação desse Tribunal de Contas, é um acontecimento que, para 
mim, compreensivelmente, possui uma significação deveras especial. Naquela ocasião fiz uso da palavra para narrar, 
brevemente, os acontecimentos políticos que levaram à criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem como 
minha participação, na qualidade de legislador constituinte da Carta Magna estadual de 1947, votando, naquela ocasião, 
favoravelmente pela criação desse órgão julgador. 

Hoje, agradeço, sensibilizado, a honraria que me é prestada por essa Corte, ao outorgar-me a 
"Medalha Serzedêlo Corrêa Classe A", homenagem que adquire maior grandeza porque conferida, simultaneamente, a 
Dom Vicente Zico, insigne dignitário eclesiástico, tão amado pelo povo paraense. Sejam, pois, as minhas palavras de 
sincero agradecimento aos eminentes Conselheiros do Tribunal de Contas de meu Estado. Este momento permanecerá 
em minha memória como um dos mais notáveis de minha vida, pois, afinal, a distinção que recebo está sendo outorgada 
por uma das mais respeitadas Cortes do país, cuja missão precípua é a fiscalização dos recursos financeiros do Estado e o 
aprimoramento das políticas públicas adotadas no Pará e, em última análise, no próprio Brasil. 

Permita-me, senhor Presidente, que eu tente retribuir, de algum modo, a homenagem que me foi 
generosamente outorgada, não com conselhos que todo ancião costuma distribuir no falho pressuposto de que a velhice 
confere sabedoria, mas com a evocação de alguns fatos históricos que julgo importantes, muitos deles colhidos da 
biografia de Serzedêlo Correa, ele próprio inelutável defensor da existência desse Egrégio Tribunal de Contas. 

Adotarei, ao manifestar-me sobre a história dessa E. Corte, a mesma e sábia observação de Clóvis 
Morais Rêgo, que, em sua obra, "Serzedêlo Correa, Homem de Pensamento", não se abalançou a reconstituir, com 
detalhes, a extensa e admirável História dos Tribunais de Contas Brasileiros, especialmente porque muitos já o fizeram 
com abastança e esplêndida propriedade. 

A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, previa, de fato, em seus arts. 170 e 172, a criação 
de um Tribunal voltado para a apreciação das contas públicas. Com efeito, Felisberto Brant Pontes Oliveira Horta, 
Visconde de Barbacena, e José Inácio Borges, em 1826, apresentaram, perante o Senado do Império, importante projeto 
sugerindo a criação do Tribunal de Contas. Combateu-o Manuel Jacinto Nogueira da Gama, Conde (e pouco depois 
Marques) de Baependi, embora seu principal ponto de insurgência fosse, ao contrário do que muitos imaginam, a criação 
de um Tribunal de Contas ainda mais forte em comparação ao que fora contemplado na proposta originalmente 
encaminhada por seus oponentes. No ano de 1845, Manoel Alves Branco, Ministro do Império, defendeu incisivamente a 
criação do Tribunal de Contas, cujo principal desiderato seria a fiscalização financeira, a apuração de responsabilidades 
dos exatores da Fazenda Pública, com o poder de ordenar a prisão dos infratores e de julgar, à revelia, as contas que 
tivessem de prestar. 

Outros juristas e políticos de escol chegaram a defender, durante o Império, a criação do Tribunal de 
Contas, sem, entretanto, lograr êxito. Foi somente após o advento da República, durante o Governo Provisório, graças à 
atuação decisiva de Rui Barbosa, que, mediante a edição do Decreto n°. 966-A, de 07 de novembro de 1890, o Tribunal 
de Contas finalmente foi criado. Alçado, em seguida, pela Carta Constitucional de 1891, à condição de órgão 
constitucional, o Tribunal de Contas finalmente passou a integrar, de forma definitiva e insofismável, a estrutura 
administrativa do Estado brasileiro. De se notar que a fiscalização prévia foi instituída como uma das missões e 
prerrogativas do Tribunal de Contas, eis que a Assembléia Constituinte pendera para o sistema italiano do exame prévio. 

Serzedêlo Corrêa, feito novo Ministro da Fazenda pelas mãos do então Presidente da República 
Floriano Peixoto, aprovou e referendou o projeto de regulamentação da Corte, o qual entrou em vigor mediante o 
Decreto nº. 1166, datado de 17 de dezembro de 1891, no qual se incluía, dentre as suas atribuições, a da fiscalização 
prévia, conforme bem estabelecia a Constituição de 1891. 

Em mais uma passagem que demonstra o grande homem público que era, Serzedêlo Corrêa afirmou, 
perante a Câmara dos Deputados, que não encontrara no Tribunal de Contas, "mesmo com o veto absoluto, a menor 
dificuldade" e "atritos a vencer", ou "lutas a travar", tendo necessidade "de declarar claramente ao país" que "muitas 
vezes" nele encontrara corretivo para os seus próprios atos. 
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Coerente com suas idéias, Serzedelo Corrêa, quando se quis eliminar o sistema da fiscalização prévia, 
demitiu-se do cargo de Ministro da Fazenda. É preciso, dada a importância desta passagem da História republicana 
brasileira, comentá-la com mais vagar, precisando-lhe melhor os detalhes. Para tanto, e para que se tenha melhor idéia da 
grandeza de Serzedelo, faz-se necessária a transcrição das palavras de Clóvis Morais Rêgo:  

"Não apenas seu implantador, Serzedello fez-se intrépido defensor, indormido vanguardeiro e 
vigilante mantenedor da Corte nascente. Enfrentou a irritação inicial do marechal de ferro, como as demais crises que 
entre este e o tribunal inevitavelmente se sucederam, e foi ao extremo de responder com o pedido de exoneração quando 
viu manifesto o intento de uma reforma, cuja minuta, pelas mãos de um dos ajudantes de ordens da presidência da 
república, lhe era encaminhada." 

A carta de renúncia de Serzedelo Corrêa ao cargo de Ministro da Fazenda vem a ser, na verdade, uma 
formidável aula sobre o sistema republicano e seus princípios. Duas qualidades de Serzedelo, dentre outras, de acordo 
com o meu modo de ver, afloram desta verdadeira peça literária. A primeira, indiscutivelmente, é a coragem, porque 
trata-se de missiva contundente e deveras crítica (embora trate-se de uma crítica construtiva e bem intencionada) dirigida 
àquele que foi um dos mais impetuosos Presidentes que a República brasileira já conheceu; A segunda qualidade vem a 
ser a hombridade ideológica explicitada pelas idéias contidas no referido texto. Serzedelo era um homem genuinamente 
republicano, e, face à firmeza de suas convicções públicas, não se alquebrou, não se arrependeu do ato de renúncia a um 
dos mais altos postos do serviço público do país e da prisão subseqüente a que fora submetido, pois estava em paz 
consigo mesmo ao manter incólume seu ideário e sua biografia. Acredito, Sr. Presidente, que seja oportuna a leitura de 
um pequeno trecho da carta de renúncia apresentada por Serzedelo Corrêa ao Presidente Floriano Peixoto, datada de 27 
de abril de 1893, extraída da já aludida obra de Clóvis Morais Rêgo: 

"Se a função do Tribunal no espírito da Constituição é apenas a de liquidar as contas e verificar a sua 
legalidade depois de feitas, o que eu contesto, eu vos declaro que esse Tribunal é mais um meio de aumentar o 
funcionalismo, de avolumar a despesa, sem vantagens para a moralidade da administração. Se, porém, ele é um Tribunal 
de exação como já o queria Alves Branco e como têm a Itália e a França, precisamos resignarmo-nos a não gastar senão 
o que for autorizado em lei e gastar sempre bem, pois para os casos urgentes a lei estabelece o recurso. Os governos 
nobilitam-se, Marechal, obedecendo a essa soberania suprema da lei e só dentro dela mantêm-se e são verdadeiramente 
independentes, " 

Serzedelo Corrêa, ao defender o Tribunal de Contas, pagou, sem remorso, o preço de 09 (nove) meses 
de prisão no cubículo n° 36 da Casa de Correção. Durante esse período, conforme escreveu em sua obra "Páginas do 
Passado", sua principal preocupação era a subsistência de sua velha mãe e de uma irmã, as quais ficaram sem quaisquer 
recursos financeiros, fato que por si só comprova a sua absoluta honestidade. Afinal, antes da fatídica renúncia, era ele o 
principal responsável pelos dinheiros públicos do país. 

Sucedeu-se, então, um episódio curioso. Serzedelo, durante o período de cárcere, escreveu um bilhete 
para a sua mãe, colocando-o no bolso de uma calça suja que ia para sua residência a fim de ser lavada, aconselhando-a a 
leiloar todos os objetos existentes na casa, exceto os seus livros, para, desta forma, fazer frente às despesas, 
especialmente de alimentação, até que fosse solto. Contudo, o Diretor da Casa de Correção interceptou o bilhete, 
entregando-o, em seguida, a Floriano Peixoto. De posse dele, o Marechal levou-o à conferência de Ministros, lendo-o em 
despacho, dizendo: 

" - Vou ler aos senhores um documento que, se honra a quem o escreveu, honra o meu Governo, cuja 
honestidade prova." 

Ao que Cassiano do Nascimento acrescentou: 

"- Serzedello, que foi Ministro de várias Pastas, tem a sua mãe sem ter o que comer. Por que V. Exa. 
não manda soltá-lo?" 

"- Não", respondeu Floriano, "não posso. Ele iria para a revolta; e eu não quero que a República perca 
essa assombrosa atividade e esse caráter." 

Daí em diante, conforme adianta o próprio Serzedelo Corrêa em seu livro "Páginas Passadas", nunca 
mais faltou dinheiro à sua mãe. Eis as palavras de Serzedelo sobre o epílogo deste episódio: 

"Em todos os fins de mês recebia pelo Correio uma carta anônima com três contos de réis, além de 
uma dezena de contos, que anônimos desta capital e de vários Estados lhe enviavam. Quem seria o autor dessa generosa 
esmola? Seria Floriano? Não sei. Daqui destas páginas, agradeço e beijo as mãos a quem quer que seja autor dessa 
generosa esmola feita à minha velha, querida e santa mãe”. 
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Este era Serzedelo Corrêa, extraordinário homem público, polemista formidável, árduo defensor de 
seus princípios morais, altivo criador de dogmas, republicano convicto, infatigável defensor do Tribunal de Contas e, 
como se não bastasse, zeloso filho e fraternal irmão. Outros episódios notáveis marcaram a vida desse lapidar intelectual, 
porém, porque não diretamente relacionados ao objeto desta minha breve manifestação, deixá-los-ei de lado. 

Voltando ao Tribunal de Contas, narrada a principal interseção de Serzedelo Corrêa em sua defesa, 
adianto-me até a Constituição de 1988, aclarando, todavia, que todas as Cartas Constitucionais Federais que sucederam a 
de 1891 zelaram e prestigiaram a manutenção dessa Colenda Corte em nossa ordem constitucional. 

A atual Constituição, promulgada em 1988, prevê, nos artigos 73 e 74, a criação do Tribunal de 
Contas da União, aplicando-se tais dispositivos, no que couber, à organização, fiscalização e composição dos Tribunais 
de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Constituição estadual, promulgada em 1989, prevê, por 
sua vez, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, especificando o seu delineamento básico, conforme permite a 
Constituição Federal em vigor. 

Sr. Presidente, fui partícipe, conforme é de conhecimento geral, da Assembléia Constituinte de 1946, a 
qual instituiu, pela primeira vez, o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Votei favoravelmente à criação dessa Corte, 
assim como toda a minha bancada. Compreendi, à época, quão fundamental era a existência de um mecanismo de 
controle das atividades orçamentárias do Estado, pressentindo que esse Tribunal poderia tomar-se ferramenta das mais 
poderosas para a consolidação da República, especialmente naquele período que se seguiu após a derrocada da Ditadura 
de Getúlio Vargas. 

Hoje recebi a mais alta láurea concedida por esse Tribunal de Contas, a medalha "Serzedelo Correa", 
tomando-me eternamente grato e comprometido com os mais nobres escopos desse órgão de controle externo, 
constituído por vultos dos mais representativos da elite intelectual e política do Estado. 

De forma que, assim como em 1947, quando manifestei-me a favor da criação dessa Corte na Carta 
Constitucional do Estado do Pará, continuarei sendo voz ativa em prol do engrandecimento da instituição encarregada de 
não só analisar as contas de todos os gestores públicos, mas de zelar para que os recursos financeiros sejam 
proveitosamente aplicados, em termos contábeis, financeiros e orçamentários. É certo que a denominação desse Pretório 
é Tribunal de Contas do Estado do Pará. Mas, na verdade, em última analise, ele julga os que produzem as contas 
públicas. 

A exatidão destas pode ser conferida, em alguns casos, mediante cálculos matemáticos, mas a sua 
motivação deriva de seres humanos. Em conseqüência, a grande maioria dos feitos submetidos à apreciação e julgamento 
são fartos de complexidade que conduzem o julgador a dúvidas e hesitações. Vem a propósito lembrar um episódio de 
história. Certa feita, o rei Henrique de Navarra teve de julgar um feito que lhe fora apresentado por dois competentes 
advogados. Após ouvi-los atentamente, lançou uma frase para a posteridade: "Curioso, ambos tem razão." 

O paradoxo reflete a perplexidade que por vezes se assenhoreia do Juiz, dificultando-lhe a decisão 
justa. Que fazer então? 

A resposta está num fato ocorrido há dois milênios. 

Caminhava Jesus e seus discípulos pela estrada de Damasco quando teve os seus passos detidos por 
um mendigo cego. 

- Que queres que eu te faça? – interrogou Jesus. 

- Que eu veja, Senhor. 

E a luz voltou aos olhos do suplicante. 

Assim o juiz, tomado pela dúvida ante o feito submetido à sua decisão, deve repetir o pedido do cego 
da estrada de Damasco. 

Atentai, senhores, para a frase lapidar de Rui Barbosa, patrono dos advogados do Brasil: 

"NÃO HÁ JUSTIÇA SEM DEUS!", 

Muito obrigado! 

 

 
FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA 

Deputado Estadual Constituinte de 1947 


