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ATA DA 44ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min) do dia vinte (20) do mês de maio do ano de dois 

mil e dez (2010), Plenário Conselheiro “Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, IVAN BARBOSA DA CUNHA, 

bem como o Auditor Convocado EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e a representante do Ministério Público de Contas: 

Procuradora IRACEMA TEIXEIRA BRAGA; estiveram presentes, ainda, à sessão, as seguintes autoridades dentre as 

demais: o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Vale representando a Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará Elias 

Naif Daibes Hamouche e Antônio Erlindo Braga, os Excelentíssimos Senhores Auditores aposentados Jayme Ferreira 

Bastos e Ulysses Coelho Pereira de Souza, Os Excelentíssimos Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará Adriana Oliveira e Sérgio Dantas, também esteve presente a família do homenageado, representada pela 

senhora SANDRA MARIA FONTELES OLIVEIRA SILVA (esposa), os senhores EDILSON OLIVEIRA E SILVA 

JUNIOR, GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA E EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA (filhos), 

MATHEUS BELTRÃO OLIVEIRA E SILVA (neto), contando com ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, realizada nos termos do inciso III do artigo 171 

do Ato nº. 24, de 08 de março de 1994 (Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará), com a finalidade 

específica de homenagear EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA – Auditor, que faz suas despedidas em face de sua 

aposentadoria. Com os conselheiros já ocupando suas cadeiras, inclusive, a presidente ao centro da mesa diretora dos 

trabalhos, foi dado início à sessão solene, ocasião em a Presidente, convidou para compor a mesa oficial: o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Vale, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará e a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará IRACEMA TEIXEIRA 

BRAGA (Pausa). Encerradas as apresentações preliminares, a 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 que tem por finalidade homenagear o Excelentíssimo Senhor Auditor Edílson Oliveira e Silva que, após 

mais de quarenta (40) anos de relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado e ao povo do Pará, está se 

aposentando. E nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a presença aqui neste Plenário do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Elias Naif Daibes Hamouche, Conselheiro aposentado, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro doutor 

Erlindo Braga, Conselheiro aposentado. Já nos manifestamos e já está conosco na nossa mesa o Desembargador 

Ronaldo Vale, que muito nos honra a sua presença neste momento aqui na nossa Corte de Contas. Também nos honra a 

presença do auditor aposentado doutor Jaime Ferreira Bastos. Também nos honra a presença do Excelentíssimo Senhor 

auditor aposentado Ulysses Coelho de Souza, dos auditores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 

doutora Adriana Cristina Dias Oliveira. Registramos também a presença do doutor Sérgio Franco Dantas, auditor do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Como estamos vendo, hoje é uma alegria, principalmente para 

todos os auditores, aqueles que já estão aposentados, os auditores do Tribunal hoje, o doutor Edílson é um dos últimos 

auditores e que por muito tempo assumiu como Conselheiro convocado e gostaríamos também de registrar a presença 

aqui da sua esposa, doutora Sandra, esposa do Conselheiro Edílson, que também é servidora do Tribunal de Contas dos 
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Municípios, dos filhos Glauco Silva, Edílson Oliveira e Silva Júnior, Herbert Oliveira e Silva, e, com certeza, do seu 

netinho Mateus de Oliveira e Silva vendo coroado mais uma etapa na vida do seu avô, isso é muito bom. É com 

sentimento de alegria e tristeza que anunciamos, aliás, já é do conhecimento de todos nós, hoje é a última Sessão 

Plenária a qual o nobre Conselheiro substituto e amigo, doutor Edílson Oliveira e Silva, participa antes da sua 

aposentadoria. Paraense, natural de Belém, advogado e professor, com mais de 40 anos de exemplares serviços 

prestados, advogado especializado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, atuou por 

longo tempo na Justiça do Trabalho da 8ª Região. É membro honorário vitalício do Conselho Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Secção Pará, Ex-Presidente e Ex-Conselheiro da referida Ordem. É autor de várias publicações 

científicas, ingressou nesta Corte de Contas em 07 de outubro de 1970 no cargo efetivo de auditor, após aprovação em 

concurso público de provas e títulos. Como disse anteriormente, sinto alegria, neste momento, pois a certeza do dever 

cumprido e de ter o ilustre dileto amigo deixado seu nome grafado na história desta Corte de Contas, sempre com sua 

rica contribuição e nos brindando com o seu imensurável conhecimento jurídico e pelos inúmeros ensinamentos 

repassados a cada um de nós, Conselheiros, servidores, advogados, jurisdicionados, alunos e a sociedade em geral. A 

convivência conosco foi uma grande oportunidade de aprendizado, aprimoramento e enriquecimento deste colegiado. 

Tenha certeza, Conselheiro Edílson, que a sua ausência será sentida e aí reside a nossa sensação de tristeza. Entretanto, 

sabemos que pela falta de Vossa Excelência, certamente deixará marcada a sua história neste Plenário e nesta Corte de 

Contas. Expresso, neste momento, os nossos agradecimentos. Tenho certeza do colegiado, que os Conselheiros devem se 

pronunciar, mas os servidores também desta Casa e de nosso parceiro Ministério Público de Contas, que gostariam, a 

exemplo do que foi feito aos outros Conselheiros, também de prestar as suas homenagens. Em respeito a Vossa 

Excelência, nobre Conselheiro, que manifestou a essa Presidência o desejo de não receber homenagem de despedida, 

respeitamos, mas não tinha jeito de que aqui, neste momento, pudéssemos deixar registrado, marcado, esta última 

Sessão Plenária. Conselheiro Edílson, que Deus, na sua infinita bondade, cubra-lhe de bênçãos, continue guiando Vossa 

Excelência, seus passos, sua família, uma nova caminhada. Muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida. Meus 

parabéns pelo seu aniversário que acontecerá no próximo dia 23, domingo, que Vossa Excelência possa desfrutar de 

muitas alegrias ao lado de sua querida esposa Sandra, principalmente da sua querida mãe. Vossa Excelência tem um 

privilégio, porque a sua mãe tem quase um centenário de idade, é bastante lúcida, e você vai poder dar mais atenção a 

ela, dar atenção a sua esposa, aos seus filhos e ao seu netinho, e, também, de todos seus amigos a quem lhe querem bem. 

Neste momento, gostaria de convidar o ilustre Conselheiro, doutor Ivan Barbosa da Cunha, e chamar Vossa Excelência, 

para que ele faça a entrega de uma singela homenagem, pequena perto do muito que Vossa Excelência contribuiu para 

esta Casa. Parabéns e, mais uma vez, muito obrigada. Diz Fernando Pessoa: “O valor das coisas não está no tempo em 

que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 

pessoas incomparáveis”. Parabéns, doutor Edílson. [Aplausos] Neste momento, nós teremos a apresentação do coral e, 

em seguida, o pronunciamento dos Conselheiros aqui presentes. Por iniciativa dos seus próprios integrantes, o Coral do 

Tribunal de Contas, Conselheiro Edílson, pediu para que nós pudéssemos ceder um espaço nesta Sessão para que eles 

pudessem prestar uma homenagem ao senhor, que tanto prestigia esse coral. Foi pedido deles para que nós pudéssemos 

ceder este momento, este espaço para que eles pudessem se apresentar. [Apresentação do coral do Tribunal de Contas] 

[Aplausos] Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É, 

Conselheiro, o senhor não queria, mas a gente, quando se torna púbico e prestando nosso trabalho, às vezes a gente não 

consegue ser dono das nossas vontades. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 
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Chaves: Senhora Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo, senhores Conselheiros, doutora Iracema, 

Procuradora do Ministério Público de Contas, Conselheiro Naif, Conselheiro Erlindo, auditores Jaime, Ulysses, 

servidores desta Casa, familiares do doutor Edílson. Eu quero dizer da surpresa que tive, porque nem nós mesmos 

sabíamos de qualquer preparação nesse sentido, mas que a generosidade da direção, dos servidores da Casa, dos 

familiares também que estão presentes aqui do doutor Edílson, então nos proporcionam esta bela manhã em seguida à 

nossa Sessão. Quero dizer que para nós não deverá ser tarefa fácil neste Plenário com a ausência do Doutor Edílson. 

Eu próprio devo dizer, porque até com ele tenho tanto aprendido, porque digo, senhor Desembargador, que neste 

Plenário, embora não seja um plenário jurídico, mas praticamente todos ou são mestres do Direito ou estudiosos do 

Direito, coisa que eu não sou. Eu tenho, ao longo desse tempo todo, sinceramente, aprendido muito com os conceitos, 

com os debates, com as opiniões, sobretudo, com os votos que tenho visto aqui, especialmente, do doutor Edílson Silva. 

E, como é exatamente comum e enriquecedor no processo democrático, nós temos algumas divergências, até no campo 

esportivo – eu desejaria que nós fôssemos convergentes em todos os naipes, mas eu não posso ser convergente com ele 

aqui, porque eu tenho aquela paixão bicolor, que todos sabem, ele embora respeite, como Vossa Excelência é paixão 

azulina, mas o tricolor de qualquer maneira nos dá grandes afinidades e grandes sofrimentos ultimamente –, mas agora 

estamos numa fase, com certeza, de decolagem, doutor Edílson. E eu me acostumei ao longo de minha vida, ao longo da 

cidade em que vivemos, eu modestamente militando na área do magistério da engenharia, mas já conhecia, logicamente, 

a vida, a trajetória do doutor Edílson como auditor desta Casa antes de chegar aqui, como Presidente da OAB, tem um 

galardão que acho que todos os advogados devem se orgulhar muito de ter, não só de pertencer a Ordem, mas, 

especialmente, de presidi-la, de maneira que quando cheguei aqui tive dele o contato agradável, o abraço fraterno e, ao 

longo desses anos, que já vão lá 15 anos, tivemos um convívio muito especial e muito agradável, especialmente para 

mim. Mas eu quero dizer que Santo Agostinho na Cidade de Deus dizia que o coração não deve festejar pelo que 

começa, porque todo começo é rico de incertezas, de dificuldades, mas deve festejar, sobretudo, pelo que termina. 

Embora eu veja no dia de hoje não o término, um novo começo profissional para o doutor Edílson que, certamente, já é 

um professor voluntário da Universidade Federal do Pará e haverá de desenvolver com tanto brilhantismo as suas 

atividades profissionais, ele deve estar com o seu coração festejando vitória, como dizia Santo Agostinho, porque a vida 

dele nesta Casa é repleta de êxitos, de ensinamentos e de contribuições. E eu penso que todos aqui festejarão a 

possibilidade de um tempo mais longo para dedicar à dona Sandra, ao Edílson, ao Glauco, ao Herbert e ao Mateus, e, 

com certeza, com um sucesso profissional muito grande que ele haverá de ter e, com certeza, com tantos ensinamentos 

que ele haverá de fazer. Então eu queria dizer nesse dia de despedida momentânea, porque tenho certeza que Vossa 

Excelência continuará frequentando esta Casa, mas os nossos desejos de muitas felicidades e ver até que o coral canta 

duas músicas, a primeira do Waldemar Henrique, que simboliza o nosso Tamba-Tajá, que é o índio que morre de paixão 

e surge a flor pelo amor, e a Paloma Branca, que é a pomba da paz. Então, quero dizer que em sua vida eu desejo que 

esse amor fraterno sempre lhe acompanhe e a pomba da paz signifique o futuro da sua trajetória sempre afável, sempre 

fraterno com os seus amigos. Que Deus lhe abençoe e abençoe a sua família e muitas felicidades. [Aplausos] 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha: Excelentíssima Senhora Presidente do 

Egrégio Tribunal de Contas, Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Vale, Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Elias Naif, Conselheiro Erlindo, Excelentíssima Senhora Procuradora Representante da Procuradora-Chefa do 

Ministério Público, doutora Iracema Braga, Excelentíssimo Senhor Auditor Jaime Bastos, Excelentíssimo Senhor 

Auditor Ulysses Coelho de Sousa, senhor Secretário do Tribunal, Doutor Tuffi, plateia que nos ouve, distinta família do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

   Secretário  Presidente do TCE-PA 262 

homenageado. Eu sempre, quando me encontrava na militância advocatícia com o doutor Edílson Oliveira e Silva, dizia 

- era meu cumprimento formal - “Meu eterno Presidente da OAB”, e o faço agora. Meu eterno Presidente da OAB, 

Vossa Excelência não dimensiona, nem tão pouco estabelece parâmetro da falta que fará em nosso Plenário. Posso 

adiantar, de chofre, que Vossa Excelência conosco deixa um legado extraordinário de ensinamento constitucional, 

administrativo e de outros ramos congêneres do Direito. Vossa Excelência, comigo principalmente, fez com que eu 

aprendesse a polemizar o Direito, o Direito positivo pátrio, o Direito já na sua essência e na sua natureza, o Direito 

como nós entendemos, de acordo com a nossa hermenêutica. No final, Vossa Excelência me cumprimentou e disse: 

“Que bom, Ivan, nós polemizarmos o Direito”. Esta falta eu vou sentir, nós todos vamos sentir, o Tribunal de Contas vai 

sentir, mas, por outro lado, pela própria lei natural, Vossa Excelência deixa aqui uma vacância e a Universidade 

Federal do Pará continua na sua plenitude, agora de uma forma extraordinariamente franciscana, a lhe usar de modo 

voluntário. Vale dizer, pelo amor que Vossa Excelência encerra em seu coração, a gratidão que tem pela União de lhe 

dar o curso de graça, agora retorna e devolve, sob ensinamento prático, aos alunos da querida Universidade Federal do 

Pará. Isto mostra um pouco, um milésimo, do que é a vossa personalidade interna. Há homens que têm vários tipos de 

personalidade. Vossa Excelência expõe para fora a sua cara e nós aprendemos a admirar esta personalidade forte, de 

convicção plena e, sobretudo, do amor às coisas que abraça. Doutor Edílson, eu poderia me alongar, mas não o faço. 

Por quê? Porque respeito a festa que é sua. Eu não sou aquele juiz de futebol que quer ser a estrela do jogo, eu sou 

aquele juiz de futebol que quer, humildemente no meu canto, prestar aquilo que acho conveniente prestar, uma 

homenagem sincera do Ivan, da Celina, que tanto gosta de você e da sua família, dos meus filhos que lhe admiram muito 

e dos meus netos que, com certeza, ainda aprenderão a lhe admirar. Rogo a Deus nosso Senhor e a São Francisco, meu 

protetor, que lhe dê muita saúde, fundamentalmente saúde, porque o vosso coração já é magnânimo e ele sempre será e 

abraçará a todos nós. Que Vossa Excelência tenha uma aposentadoria realmente cheia de paz, sobretudo de paz, 

consubstanciada no amor que Deus lhe deu para glória sua e da sua família. Que Deus o ilumine sempre. [aplausos] 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira: Senhora Presidente, querido 

Desembargador Ronaldo Vale, doutora Iracema, representante de Ministério Público, Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Ivan, Conselheiro Erlindo Braga, Conselheiro Elias, os auditores Jaime, auditor Ulysses, Conselheiro Edílson, sua 

digníssima esposa Sandra, seus filhos, seu neto e toda sua família eu cumprimento, caros amigos servidores, integrantes 

do coral. Professor Edílson, eu já não tenho a diferença que o Conselheiro Nelson tem com Vossa Excelência, porque eu 

também torço pelo Leão Azul, como Vossa Excelência torce, e ele falou tão efusivamente aí do Paysandu e também tinha 

que registrar que a maioria aqui do Tribunal é Remista. Conselheiro Ivan, inclusive, é Remista. Além de pensar da 

mesma forma nos nossos times, no Clube do Remo, eu tenho que reconhecer, como os Conselheiros Nelson, Conselheiro 

Ivan, Conselheiro Edílson, professor, Presidente da Ordem do Advogado do Brasil seção do Pará. Conselheiro e, 

principalmente, amigo. Eu tive a oportunidade, e ainda tenho muita coisa a viver, a aprender. Na Câmara Municipal fui 

deputado e cheguei ao Tribunal com muita vontade de trabalhar e aprender também. E Vossa Excelência, professor 

Edílson, foi um grande amigo que eu tive, e professor também. E sempre se colocou à minha inteira disposição para me 

ajudar, para me orientar. Eu - como aprendi com o meu pai que devemos sempre reconhecer e ouvir as pessoas que 

podem nos ensinar - sempre procurei ouvir Vossa Excelência. Lamento, chegou, por força da Constituição, o momento 

de Vossa Excelência se desligar do nosso Tribunal, mas peço, como já pedi a Vossa Excelência, que sempre mantenha 

contato com este amigo Cipriano, porque eu preciso, com certeza, ouvir ainda por muito tempo os ensinamentos do 

Conselheiro Professor Edílson. As minhas palavras são de agradecimento e na esperança de poder contar sempre com 
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Vossa Excelência. Muito obrigado. [Aplausos] Manifestação da Excelentíssima Senhora Representante do Ministério 

Público de Contas Iracema Teixeira Braga: Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Ivan, Conselheiro Elias Naif 

Daibes Hamouche, Conselheiro Erlindo Braga, auditor Jaime Bastos, auditor Ulysses Coelho de Sousa, senhores 

servidores, senhor Desembargador, que honra com sua presença neste dia festivo para o Tribunal de Contas, senhores 

servidores. O Ministério Público de Contas e seus servidores associam-se às homenagens que o Tribunal de Contas 

presta ao auditor Edílson Oliveira e Silva, desejando que ele seja muito feliz nesta nova etapa de sua vida. Obrigado. 

[Aplausos] Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Concedo a palavra o nosso homenageado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edílson Oliveira e Silva: 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Ronaldo Vale - meu fraterno amigo que me dá a honra de assistir a esta minha despedida nesta Casa 

que eu tanto aprendi a amar -, senhora Procuradora Doutora Iracema Teixeira Braga, representando Sua Excelência 

Doutora Maria Helena Loureiro, Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, meus queridos 

amigos Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Ivan Cunha, Conselheiro Elias Naif, 

Conselheiro Erlindo, meus colegas auditores Jaime Bastos, Ulysses Coelho de Sousa, meus queridos amigos auditores 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Adriana Oliveira - minha ex-aluna de Direito Constitucional 

-, Sérgio Dantas, meu amigo, senhores servidores deste Tribunal, senhores componentes do Coral do Tribunal de 

Contas, que me surpreende com esse gesto de bondade, de afeto, pedindo um espaço para poder brindar a todos nós, e a 

mim, especialmente, com os cantos que aqui apresentaram. E eu aprendi de um autor, que não lembro o nome, e que 

botei certa feita em 1959 lá no Almirante Barroso, num pequeno jornal, lembro-me agora que nós fizemos em filosofia e 

que eu dizia que a música é o bálsamo curativo de todas as aflições. Muito obrigado. Senhores servidores, senhor 

Secretário Tuffi, Jorge, Bira, os nossos garçons que nos servem aqui, Tarcísio, minhas irmãs Maria José e Edinéia aqui 

presentes, minha querida mulher Sandra, meus queridos filhos Edílson, Glauco e Ebert, que chegou esta madrugada 

para me dar a alegria de estar aqui presente, e meu querido neto Mateus. Antes de eu entrar na mensagem que eu 

trouxe, eu quero agradecer mais uma vez, agora, aqui no microfone, esta placa, e ler para todos a mensagem nela 

contida: “A Presidente e os Conselheiros que integram o Tribunal de Contas do Estado Pará homenageiam o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edílson Oliveira e Silva, na data em que conclui a sua vida funcional 

nesta Corte de Contas com dignidade, competência, seriedade, lealdade aos ideais de justiça, que contribui para o 

crescimento desta instituição, motivo de orgulho para todos que compartilham da sua companhia. Conselheira Lourdes 

Lima, Presidente, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, Vice-Presidente, Conselheiro Ivan Barbosa da 

Cunha, Corregedor, Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, Coordenador de Informática e Processamento de 

Imagens”. Ao ler esta placa eu fico alegre, porque ratifica os exames que eu fiz há pouco tempo de check-up para ter 

força e controle em razão da emoção que se traduz, que provocou esta mensagem a que eu quero agradecer a todas 

Vossas Excelências, senhores Conselheiros. Minhas senhoras e meus senhores, hoje é um dia de lembranças, de 

agradecimento de viver a alegria de estar aqui neste Plenário; por Deus me permitir estar como estou, por inteiro, 

sentindo e suportando as emoções da despedida de uma efetiva e afetiva convivência iniciada em outubro de 1970. E a 

singularidade deste momento me impele a expor os meus sentimentos de vida e evocar as belas palavras do magnífico 

poeta português Fernando Pessoa: Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Edílson, eu queria que Vossa Excelência desse uma pausa para que nós pudéssemos, 
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aqui, receber já nosso novo Conselheiro e chamá-lo para ocupar a mesa aqui conosco. Nosso Deputado Luis Cunha 

que, recentemente, foi eleito nosso Conselheiro e que irá ocupar logo uma cadeira neste Plenário, até para não ficar 

vazia a bancada do lado esquerdo do Plenário. [Aplausos] Seja bem-vindo, Conselheiro, vá se adaptando logo. É uma 

honra tê-lo aqui conosco. Deputado Luis Cunha, todos sabem, foi eleito recentemente Conselheiro pela augusta 

Assembleia Legislativa como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, a quem nos honramos com a sua presença 

neste momento, sabendo que logo em breve teremos a posse do novo Conselheiro. Continue, Conselheiro Edílson. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edílson Oliveira e Silva: O intervalo foi, para mim, um motivo de 

orgulho e de alegria. Primeiro, pela presença inesperada do futuro Conselheiro Luis Cunha, que eu segredava no 

ouvido dele, ao abraçá-lo, dizendo assim: “Até que enfim”, porque todas às vezes nós dizíamos: “Estamos lhe 

esperando lá”, e desta vez Vossa Excelência está aqui conosco. Só lamento que seja no momento em que eu esteja 

saindo, mas é o amigo que chega. Dizia eu então - e agora vou prosseguir a minha mensagem que iniciava -, que a 

singularidade deste momento me impele a expor os meus sentimentos de vida e evocar as belas palavras do magnífico 

poeta português Fernando Pessoa: “Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de 

que minha vida é a maior empresa do mundo, e posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena 

viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

se tornar o autor da própria história, é atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito 

da sua alma, é agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, 

é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que 

injusta. Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo”. Com estas palavras indago-me: e a vida? 

A vida me ensinou que olhar para trás de quando em vez permite um melhor caminhar para frente. E domingo passado 

eu lia a crônica de Dom Alberto e ele dizia mais ou menos isso: “Olhar para trás é ter coragem para olhar e enfrentar o 

futuro”. Olho agora para trás, e o que vejo? Vejo feliz que vivi a vida sempre com dignidade e lealdade, razão da 

construção deste mundo de amigos que tenho em cada um dos eminentes Conselheiros desta Corte, dos membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal, de cada um dos servidores desta Casa, mesmo aqueles com os quais não tenho 

contato mais direto e permanente, e de cada uma das pessoas aqui presentes. Vejo essa amizade, doutor Desembargador 

Ronaldo Vale, isso é um tesouro para a nossa amizade, que deixa os seus encargos para estar aqui presente na nossa 

despedida. Olhando para trás vivo a relembrança de tudo quanto me permitiu evoluir nesta vida renhida, como diz o 

poeta, que é a própria vida que me permitiu triunfar com honestidade, humildade e honradez pelos méritos que eu recebi 

de Deus, sem jamais atropelar os interesses e direitos de quem quer que seja. E transporto-me ao ano de 1969. Vejo-me, 

então, jovem advogado, com seis meses de casado, varando as madrugadas em permanente estudo para submeter-me ao 

concurso público de provas e títulos para auditor deste Tribunal, onde havia dois cargos vagos. Em seguida, justo na 

noite de 02 de janeiro em que meu pai completava 57 anos de idade - por isso lembro da data -, vejo-me lá na antiga 

sede deste Tribunal a testemunhar, junto com outros candidatos, a correção pública das provas do concurso. Era um 

fato inédito que jamais vira e jamais voltei a ver. E ali mesmo, assistindo o meu triunfo, eu e o meu colega de turma, 

Manuel Pinto da Silva Junior, conquistáramos as duas vagas. Mas para aquele jovem de 29 anos de idade, a alegria da 

conquista logo foi arrefecida. Em vez da nomeação, uma longa investigação começada com visita inquisitorial de agente 

da ditadura ao meu escritório, seguida de intimação e interrogatórios na noite do mesmo dia na Superintendência da 

Polícia Federal. Após dez meses de angústia, dez longos meses, finalmente, fui nomeado; superei os impasses, tomei 

posse no cargo de Auditor no dia 07 de outubro de 1970, em ato simples perante a Conselheira Eva Anderson Pinheiro, 
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então Presidente deste Tribunal de Contas, e foi ela, então, quem me revelou a causa daquele longo período de 

inquietação e incerteza, naquele seu pequeno gabinete acanhado - Vossa Excelência, o Conselheiro Naif, sabe muito 

bem disto, como era o gabinete, pequeno naquele prédio - . Para a ditadura militar eu seria um subversivo periculoso a 

serviço de um plano internacional comunista visando à conquista de postos chave num projeto de contra revolução para 

tomada do poder. Por causa disto, o “sistema militar” ousara, por motivo de segurança, determinar a este Tribunal que 

não permitisse a minha participação no concurso, exigindo desta Corte de Contas a rejeição de minha inscrição. Mas, 

pela deliberação unânime, corajosa, independente de seus membros, este Tribunal resistiu à imposição, enfrentou a 

coação dos órgãos do sistema e, fiel ao seu compromisso com o direito, com a justiça e a liberdade democrática, 

manteve a minha inscrição. Por isto, em ato público, aberto a todos os candidatos na antiga sede desta Corte, a banca 

do concurso corrigiu as provas e, com dignidade e isenção, garantiu o resultado que cada candidato alcançara. Para 

evidenciar a grandeza daquele gesto, tenho o dever de ressaltar que eu era mais um dentre os candidatos desconhecidos 

que não tivera até então qualquer tipo de relação com qualquer dos ilustres membros deste Tribunal àquela época, a 

quem somente vim conhecer após entrar no exercício do cargo. Se, ao contrário, esta Corte de Contas tivesse se curvado 

intimidada e obediente à ditadura, eu não estaria aqui neste momento e teria, por certo, cerradas as portas de outros 

concursos que viessem a ocorrer. Falo deste fato, porque ele faz parte de uma história cruel, recente, que este país viveu 

e que não pode ser esquecida, mas que esperamos que jamais se repita. Como não poderia deixar de ser, meus primeiros 

agradecimentos são, portanto, para os denodados Conselheiros que naquela época compunham este Plenário: Eva 

Andersen Pinheiro, Mário Nepomuceno de Souza, Sebastião Santos de Santana, Emílio Martins e o meu querido amigo 

aqui presente, Elias Naif Daibes, os quais, com coragem e altivez, defenderam a honra, a dignidade e a independência 

deste Tribunal de Contas. Meus caros Conselheiros e estimados procuradores, auditores aqui presentes, lembrar deste 

episódio e de que a minha aposentadoria logo vai ocorrer por um mandamento constitucional, faz-me pensar alto sobre 

a trajetória da minha vida. Permitam-me, portanto, que eu faça uma certa digressão sentimental. Numa noite destas, 

conversava com a minha querida mulher Sandra - confesso que ela, juntamente com meus filhos Edílson, Glauco, Ebert, 

e o meu neto, são razão da minha vida - e na oportunidade ela me disse que eu sempre me antecipara aos fatos, e não se 

fez de rogada, logo justificou o sentido desta afirmação e, com isso, fez-me pensar, meditar e me lembrar de algumas 

circunstâncias pessoais. Voltei então aos 9 anos de idade, vi-me na Rua 13 de Maio ao lado de meu pai, ele pedindo ao 

grande advogado Aldebaro Klautau para aumentar a minha idade para 11 anos, pois eu já acabara o primário, mas não 

tinha idade para matricular-me no ginasial. E, ouvindo a resposta do doutor Aldebaro “não prejudique o seu filho no 

futuro, matricule-o na mesma série e o tempo passará e logo você o verá ingressar no ginasial na idade certa”. Não 

tenho dúvida, hoje, foi Deus quem surgiu naquele momento, pois sem aquele conselho eu já estaria afastado há dois 

anos atrás deste tão querido Tribunal. Concluído o terceiro grau, mais uma vez antecipava-me ao fato, tinha um nível de 

escolaridade, mas não tinha a idade mínima para cumprir o serviço militar, porém, com os favores da lei, cumpri 

antecipadamente o serviço militar cursando CPOR como voluntário. Me lembro, aqui, eu, Aluizio Pinto e – esqueci o 

nome do outro – Ferreira. Após interromper estudos de filosofia, fui para o curso de Direito, bacharelei-me, inscrevi-me 

no quadro de advogados da OAB e optei pela advocacia. Nenhum emprego público me seduzia ou interessava se me 

impedisse de advogar. Por isto, depois que o meu querido amigo Jaime Bastos compareceu ao meu escritório para 

tratar de um assunto profissional, me informou do concurso de auditor e me esclareceu que o cargo de auditor não me 

impediria de advogar. Decidi submeter-me ao concurso, o que fiz com inteiro sucesso. Meus caros Conselheiros, quando 

ingressei neste Tribunal trazia na mente o ensinamento de Goethe: “Faz o que for justo, o resto virá por si só!”. Assim 
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tenho trilhado minha vida profissional e, neste Tribunal em particular, busquei permanentemente desempenhar os meus 

deveres funcionais da melhor forma possível. Nele vivi diferentes épocas, testemunhei e participei de sua evolução até o 

modelo atual, de grande ampliação na sua função institucional por força da Constituição de 1988. Sempre consciente de 

que o magistrado deve ter a hombridade e a dignidade de, na hora oportuna, saber separar a condição de amigo da 

posição de julgador. Busquei, na medida das minhas modestas condições, para o aprimoramento dos trabalhos deste 

Tribunal e de sua jurisprudência, principalmente, construída sempre sob o entendimento do direito regulador de cada 

situação apreciada, mas sempre preocupado com a sua visão mais ampla e com a superação da visão literalista e 

absolutista da lei, própria do juiz legalista divorciado dos princípios e valores normativos e norteadores do direito, com 

a reiterada afirmação de que este, o direito, não se esgota na norma, na mera norma legislativa decretada pelo Estado, 

como proclamei aqui neste Plenário em diversos votos em que tive oportunidade de proferir. E fico feliz de ter, com 

proposição de voto minha, mudado a jurisprudência desta Corte que, a partir de sua aprovação, passou a reconhecer 

aos servidores temporários o direito à aposentadoria no serviço público, o que hoje está mudado por força da emenda 

constitucional nº 20/1998. Tudo isso, por ter consciência da importante missão institucional desta Corte de Contas, a 

qual, no âmbito de sua competência constitucional, presta também relevante e indispensável auxílio à Assembleia 

Legislativa do Estado no exercício do controle externo, visto que lhe cabe emitir o parecer prévio sobre as contas anuais 

do Governador do Estado como primeira etapa de apreciação, peça indispensável para que as mesmas possam ser 

julgadas pela Assembleia Legislativa. E, também, porque ao Tribunal de Contas, instituído como órgão autônomo e 

independente, sem qualquer dependência ou vínculo de subordinação de qualquer tipo a qualquer dos poderes do 

Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário, a Constituição Federal outorgou competência privativa e indelegável para 

excluir das contas anuais do Governador do Estado, julgar as contas de todos os responsáveis por bens ou valores 

públicos de origem estadual e, ainda, da legalidade para fins de registro dos atos de aposentaria e pensões. Chego ao 

fim da minha caminhada neste Tribunal de Contas, a qual, por determinação constitucional, findaria no primeiro minuto 

do próximo dia 23, mas se para minha querida mulher sempre me antecipei ao fato, não deixaria de fazê-lo agora, 

mesmo porque, seguidor obediente e fiel que sou da Constituição, lei maior e expressão direta da soberania popular, 

nela encontro a permissão para fazê-lo, e mais uma vez me antecipo ao fato “Quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer”, como disse Geraldo Vandré. Sentirei saudades do Tribunal, do habitual relacionamento neste Plenário, 

onde quis Deus que por seis anos e pouco mais consecutivos, convocado aqui atuasse, com plena independência e 

integração a todos quanto atuam nas Sessões desta Corte. Conselheiros, Procuradores, servidores, advogados e 

jurisdicionados. Estendo o tributo desta homenagem aos servidores deste Tribunal de Contas que se tornaram meus 

amigos, notadamente aos que atuaram na auditoria e no meu gabinete nas diversas fases que marcaram estes 40 anos 

de Tribunal de Contas. Recordo e agradeço e homenageio a dona Algeni, Cecília, Eliana, Claudia, Marilene, Albina, 

Ana Léa e, mais próximo, aos que atuaram diretamente em meu gabinete: Glauco, Ebert, Luana, Aline, Priscila, 

Elisabete. E deixei por último a Galba, a mais antiga e que há mais de 15 anos atua no gabinete, sempre pontual, 

organizando os relatórios dos processos em pauta, em cada Sessão, tratando a cada ano de organizar o gabinete para 

receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A eles eu expresso os meus agradecimentos pela fidelidade, 

decência e comprometimento com o bom desempenho, aliado à probidade com que sempre garantiram ao gabinete uma 

incolumidade transparente. Aos motoristas que me serviram de modo mais permanente e não eventual: Meireles, 

Pereira, Formigosa, Coelho, Cascaes e Cabral, o meu eterno agradecimento, pois o trabalho que cada um prestou foi 

uma das vigas que, no conjunto, sustentaram tudo quanto o meu gabinete produziu. Agradeço a todos os diretores de 
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departamentos, os chefes de divisão, das controladorias, assessores dos gabinetes de Conselheiros, enfim, a todos os 

servidores deste Tribunal indistintamente. Aos estagiários, jornalistas, todos os servidores que ainda estão em atividade 

e aqueles que já se encontram aposentados, ou que, como dizia o Conselheiro Coutinho Jorge, “Deus chamou para 

outro plano da vida”. Aos presentes, agradeço a honra e o privilégio de tê-los aqui. Agradeço à Conselheira Lourdes 

Lima as palavras generosas com que me saudou, fruto da sua alma humana, sensível, amiga e fraterna. Agradeço aos 

meus queridos amigos, Conselheiro Nelson Chaves, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Ivan Barbosa. Agradeço 

a presença das minhas irmãs Maria José e Ednéa, ao Jaime, ao Ulysses. Vivi na vida felicidades, ansiedades, dores, 

perdas e muito mais. Tudo, porém, tornou-se sempre, para mim, um ponto de partida para a superação, para novas 

conquistas, para o viver uma vida útil a justificar ter passado por este mundo e, efetivamente, vivido. E, hoje, eu tenho 

mais uma prova disto. No início o Tribunal abriu-me as portas, apesar da força da repressão, e assim me permitiu nele 

ingressar. Agora, as portas estão abertas para eu sair, mas tenho certeza que não se fecharão, permanecerão sempre 

abertas para receber-me com o mesmo calor desta manhã, sempre e a qualquer momento - disto levo a certeza no 

coração. Meu caro Conselheiro Nelson Chaves, mais uma vez, meu caro Conselheiro Cipriano Sabino Júnior, meu caro 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, minha querida Presidente Lourdes Lima de Oliveira, as palavras que eu pudesse 

aqui falar não traduziriam toda a alegria de tê-los como amigos e toda a grandeza do meu reconhecimento; não 

traduziriam a imensa sinceridade destes agradecimentos por suas manifestações generosas, palavras amigas com que 

me saudaram. Por isso, com o coração cheio de emoção, quero traduzir toda a minha estima, Conselheira Lourdes, 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheiro Ivan, e a minha profunda gratidão por ter-me permitido 

conviver com Vossas Excelências durante todos esses tempos e poder auferir também saberes e conhecimentos, porque o 

conhecimento está em cada um de nós, não é privilégio desta ou daquela pessoa. Desde o momento em que vivemos, em 

que nascemos, nós vivemos em mútua e constante relação de dependência e colaboração, e aqui não poderia ser 

diferente. Só que, aqui, marcada e fortalecida muito mais com a fraternidade, com a lealdade que sempre imperou neste 

Tribunal e que continuará imperando para que todo este Plenário, agora que será integrado pelo nosso amigo Luís 

Cunha, possa, unido, construir o alicerce cada vez mais forte desta Casa para o engrandecimento cada vez maior deste 

Tribunal, para que ele possa cada vez mais, com isenção, com independência, consciente do seu papel constitucional, 

cumprir a sua missão. E este Tribunal é uma entidade feliz, porque tem em cada um de Vossas Excelências um amigo 

voltado para o engrandecimento, e as realizações que nós temos feito são provas disso. E, como disse, eu não teria 

palavras mais para expressar este agradecimento, por isso, de todo coração eu faço em uma única frase: muito 

obrigado, meus queridos e fraternos amigos. Agradeço, finalmente, a Deus, por me ter permitido chegar a este 

momento, ponto de partida para um novo futuro sempre comprometido com a justiça e com a busca de uma sociedade 

mais justa e, efetivamente, democrática. Agradeço, finalmente, o apoio de minha família, especialmente de minha 

querida mulher Sandra, valorosa, dedicada, que sempre me ajudou a vencer os obstáculos e desafios, desde aquele 

primeiro que eu falei no início do meu discurso. Agradeço o apoio e o amor de meus filhos, que são razão da minha vida 

e motivo do meu maior orgulho, Edílson, Glauco, Ebert, e do meu querido Matheus, todos aqui presentes, com a graça 

de Deus. Meus caros amigos, encerro estas palavras com quem comecei, Fernando Pessoa, para dizer para mim e para 

todos: “Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao seu final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o 

tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver, encerrando ciclos, fechando 

portas, terminando capítulos, não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida 

que já se acabaram. Encerrando ciclos não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque, 
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simplesmente, aquilo já não se encaixa mais na sua vida. E, lembra-te, tudo o que chega, chega sempre por alguma 

razão”; e esta razão, digo eu, surgirá sempre como um desígnio de Deus, com a sua benção e com a sua luz. E, com o 

coração em festas, e, graças a Deus, pude resistir à emoção, quero dizer a todos vocês: muito obrigado. [aplausos] 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Antes de 

encerrarmos, o coral vai apresentar a música para encerrarmos esta Sessão de homenagem. [música: “Amigos para 

sempre”]. [Aplausos] Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Agradecemos a presença de todos, agradecemos ao Coral, agradecemos a presença da família, especialmente 

das autoridades, na pessoa do Desembargador Ronaldo Vale, aqui do Tribunal de Justiça, do nosso Deputado Estadual, 

representando o Poder Legislativo ainda, mas que em breve estará aqui conosco já como Conselheiro, Deputado Luís 

Cunha; agradecemos a presença da Doutora Iracema Braga, aqui representando o nosso Ministério Público de Contas, 

agradecemos a presença dos Conselheiros aposentados, Doutor Elias Naif, do Doutor Erlindo, dos nossos auditores, 

dos Servidores, dos auditores do Tribunal de Contas do Estado e dos auditores do Tribunal de Contas dos Municípios, 

dos familiares, as manifestações calorosas dos nossos Conselheiros, a presença da imprensa aqui, de todos os 

servidores e dos familiares do Doutor Edílson. Leve o nosso abraço à sua mãe, Doutor Edílson. E com as palavras do 

Salmo 37, versículo 35, nós vamos dar por encerrada esta Sessão Plenária. O Salmo 37, versículo 35 diz: “Entrega o 

teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará”. Parabéns. Uma nova jornada em sua vida e que o senhor desfrute 

de tudo que tem, do que Deus está preparando ainda para o senhor. Muito obrigada pela presença, obrigada por esse 

dia maravilhoso. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, a Conselheira Presidente, declarou encerrada a presente 

sessão às dez horas e trinta e seis minutos (10h36min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 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, 20 de maio de 2010. 
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