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ATA DA 45ª SESSÃO SOLENE REALIZADA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 
 

Às dezesseis horas (16h00min) do dia primeiro (01) do mês de junho do ano de dois mil e dez 

(2010), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a Presidência da 

Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR (Vice-Presidente), 

IVAN BARBOSA DA CUNHA (Corregedor) NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de 

Informática e Processamento de Imagens) e os representantes do Ministério Público de Contas IRACEMA 

TEIXEIRA BRAGA (Procuradora-Geral em exercício) e ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

estiveram presentes, ainda, à sessão as mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas, a Excelentíssima 

Senhora Governadora do Estado do Pará, ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA, o Excelentíssimo Senhor 

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

Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Estadual DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA; 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA 

NUNES; Excelentíssimo Senhor Procurador-geral de Justiça, GERALDO DE MENDONÇA ROCHA; 

Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Conselheira ROSA 

DE FÁTIMA BARGE HAGE; Excelentíssimos Senhores Conselheiros Aposentados do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, MANUEL AYRES, ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, ANTÔNIO ERLINDO BRAGA e 

LAURO DE BELÉM SABBÁ; Excelentíssimos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, DANIEL 

LAVAREDA, CÉSAR COLARES e MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ; Excelentíssimos Senhores 

Deputados Estaduais, ADAMOR AIRES, ARNALDO JORDY, CARLOS BORDALO, CARLOS MARTINS, 

GABRIEL GUERREIRO, ÍTALO MÁCOLA, JOAQUIM PASSARINHO, JUNIOR HAGE, MANOEL 

ANTUNES – PIONEIRO, MÁRCIO MIRANDA, MARTINHO CARMONA, PIO X, CÁSSIO ANDRADE e 

ROBERTO SANTOS; Excelentíssima Senhora Procuradora-chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, ELIZABETH MASSOUD SALAME DA SILVA, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Federal VICENTE MALHEIROS DA FONSECA, representando a Excelentíssima 

Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, FRANCISCA 

FORMIGOSA; Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, JOSÉ 

JÚLIO FERREIRA LIMA; Excelentíssimo Senhor Presidente da Ação Social Integrada do Palácio do Governo, 

JOSÉ NAUAR DE ARÁUJO; Excelentíssima Senhora Juíza, VERA ARAÚJO, representando o Excelentíssimo 

Senhor Desembargador, JOÃO DA SILVA MAROJA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Excelentíssimo 

Senhor Procurador da Universidade do Estado do Pará, WANDERLEY LADISLAU, representando a Magnífica 

Reitora, MARÍLIA BRASIL XAVIER; Senhor Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Belém, EMERSON 

VANGHON, representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Belém, DUCIOMAR COSTA; 

Senhora Corregedora Geral da Defensoria Pública, LAURA FRAGOSO PIRES; Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Augusto Correa, AMÓS BEZERRA DA SILVA; Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal de 

São João da Ponta, WANDERLEY SARAIVA; Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São 
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Domingos do Capim, Vereador OSNI OLIVEIRA; Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento do 

Município de Belém, OSVALDO GONZAGA SANTOS; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santarém-

Novo, PEDRO JAPONÊS. Também esteve presente a família do empossado, representada pelos senhores JOÃO 

RIBEIRO TEIXEIRA (pai), ROSEMARY NEVES TEIXEIRA (esposa), ELENISE NEVES TEIXEIRA, LUIS 

RODRIGO NEVES TEIXEIRA (filhos), JOÃO EMANUEL TEIXEIRA (neto), JOSEPH DA CUNHA 

TEIXEIRA, PAULO DA CUNHA TEIXEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA CUNHA TEIXEIRA, HELENA 

DA CUNHA TEIXEIRA (irmãos), MARIA DE NAZARÉ TEIXEIRA e FABRÍCIO MATOS DA CUNHA 

(cunhados). Contando com ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do Regimento deste 

Tribunal com a finalidade específica de dar posse ao novo Conselheiro – Senhor LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, 

nomeado pelo Decreto Governamental assinado pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado ANA JÚLIA 

VASCONCELOS CAREPA, datado de 19 de maio de 2010, e publicado no Diário Oficial do Estado nº. 31.670, de 

20 de maio de 2010, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da Constituição Estadual. Com os Conselheiros 

já ocupando suas bancadas, inclusive, a Presidente ao centro da mesa que dirige os trabalhos, dando início ao 

programa de posse, o mestre de cerimônias, Senhor Augusto César Lima, convidou para compor a mesa oficial os 

Excelentíssimos Senhores: Excelentíssima Senhora Governadora do Estado ANA JÚLIA VASCONCELOS 

CAREPA, Vice-Governador do Estado do Pará, ODAIR SANTOS CORRÊA, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA; Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES; Procurador-Geral de Justiça do Estado GERALDO DE MENDONÇA 

ROCHA; Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ROSA DE FÁTIMA BARGE 

HAGE; Procuradora-Chefe em exercício do Ministério de Contas IRACEMA TEIXEIRA BRAGA. (Pausa). 

Encerrada a apresentação, a Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará fez o seguinte pronunciamento: 

Esta Presidência, nas pessoas dos Excelentíssimos Senhores Ana Júlia de Vasconcelos Carepa, Governadora do 

Estado do Pará; Odair Santos Corrêa - Vice-Governador do Estado do Pará, Domingo Juvenil - Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado, Desembargador Rômulo Ferreira Nunes - Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado, Geraldo de Mendonça Rocha, Procurador Geral de Justiça, Rosa de Fátima Barge Hage, Presidente do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, e Iracema Teixeira Braga - Procurador-Geral em 

exercício do Ministério Público de Contas, saúda as demais autoridades aqui presentes ou representadas. 

Senhoras e senhores, declaro aberta a Sessão Solene, que tem por finalidade específica dar posse ao Senhor LUIS 

DA CUNHA TEIXEIRA no cargo de Conselheiro deste Tribunal. Em seguida, convidou os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR e NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 

para que fizessem ingressar no Plenário “Conselheiro Emílio Martins” o Senhor LUIS DA CUNHA TEIXEIRA. 

(Aplausos e Pausa). Após a entrada de Sua Excelência, o cerimonial convidou a todos os presentes para ouvirem o 

Hino Nacional Brasileiro. (Aplausos ao final da execução). Prosseguindo, o mestre de cerimônias, 

regimentalmente, convidou o Senhor LUIS DA CUNHA TEIXEIRA a fazer a leitura do Compromisso de Posse no 

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

conhecimento dos presentes, e cujo teor segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS 
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DEVERES DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, 

CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a 

leitura, a Conselheiro Presidente, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e pelo 

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

Excelentíssimo Senhor LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, oportunidade em que Sua Excelência foi, amplamente, 

aplaudido por todos os presentes. Em seguida, o Presidente o convidou a tomar seu assento na bancada dos 

conselheiros do Plenário “Conselheiro Emílio Martins”. Neste momento, o mestre de cerimônias convidou o 

senhor Secretário para que procedesse à leitura do Termo de Posse do conselheiro nomeado para a respectiva 

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

empossado. A seguir, o mestre de cerimônias convidou o Senhor JOÃO RIBEIRO TEIXEIRA e a Senhora 

ROSEMARY NEVES TEIXEIRA, ilustres genitor e cônjuge do recém-empossado, para fazerem a entrega da toga 

de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado a seu filho e cônjuge, ao tempo em que o auxiliaram a vestir o 

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

cerimônias anunciou o pronunciamento da Procuradora-Geral em exercício do Ministério Público de Contas 

IRACEMA TEIXEIRA BRAGA para saudar o novo Conselheiro, em nome daquele órgão e que ficou fazendo 

parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Ao concluir sua homenagem ao novel conselheiro, Sua 

Excelência foi aplaudida pelos presentes. (Pausa). Em seguida, o mestre de cerimônias transmitiu a palavra ao 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA para fazer a oração de saudação e 

acolhimento do novo conselheiro, em nome do Plenário, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 30 do 

Regimento deste Tribunal. Incontinenti, Sua Excelência procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 02), oportunidade em que Sua Excelência foi muito aplaudida por todos os presentes. 

Prosseguindo, o mestre de cerimônias passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta 

Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Deputado Domingos Juvenil para saudar, em nome do Poder 

Legislativo Estadual, o novel conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará e que ficou fazendo para desta 

ata (DOCUMENTO Nº 03), e após a conclusão, Sua Excelência foi efusivamente aplaudido. Neste momento, o 

mestre de cerimônias anunciou a apresentação da cantora lírica Gabriela Florenzano, acompanhada do grupo 

Pedreira's Quartet que executaram as músicas “Um poema de amor” de autoria do Santareno Wilson Fonseca e 

“Por uma Cabeza” de autoria do Portenho Carlos Gardel, sendo ao final muito aplaudidos pela beleza das melodias 

entoadas. Sequencialmente, o mestre de cerimônias anunciou o discurso do Conselheiro recém-empossado que, 

após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para conhecimento de todos e que passou a compor este 

documento histórico (DOCUMENTO Nº. 04), ao cabo em que foi amplamente aplaudido. (Pausa) Posteriormente, 

a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA fez uso 

da palavra para saudar o novo conselheiro, que também é parte constituinte desta ata (DOCUMENTO Nº. 05), 

bastante aplaudida. (Pausa). Chegando ao termo da sessão, o cerimonial convidou a todos para ouvirem o Hino do 

Pará (Aplausos e Pausa). Finalizando, a Presidência agradeceu a especial deferência das autoridades e de todos 

demais presentes que vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta solenidade de posse de seu novo integrante, 

conforme suas próprias palavras: Agradecemos a presença de todos e de todas as autoridades aqui presentes, 
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declaro encerrada a Sessão Solene deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, que deu posse ao mais 

novo integrante de seu Colegiado, Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA. (Aplausos). Nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência declarou encerrada a presente sessão às dezessete horas e quarenta e sete minutos 

(17h47min) 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, 1º de junho de 2010. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 02 de setembro de 2010 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 

Presidente
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 45ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2010, 
QUE DEU POSSE AO SENHOR LUIS DA CUNHA TEIXEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA 
 
DOCUMENTO 01: Saudação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral em exercício do Ministério 

Público de Contas do Pará, Doutora IRACEMA TEIXEIRA BRAGA;  
 
DOCUMENTO 02: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA, 

em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará;  
 
DOCUMENTO 03: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado do Pará, Deputado DOMINGOS JUVENIL; 
 
DOCUMENTO 04: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA.  
 
DOCUMENTO 05: Discurso da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, ANA JÚLIA 

DE VASCONCELOS CAREPA.  
 

Belém, 1º de junho de 2010. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 
 

SAUDAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA-GERAL EM EXERCÍCIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, DOUTORA IRACEMA TEIXEIRA BRAGA, POR OCASIÃO DA 
POSSE DO SENHOR LUIS DA CUNHA TEIXEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Excelentíssima Senhora Ana Júlia Carepa, mui digna Governadora do Estado do Pará, 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Domingos Juvenil, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes ou representadas. Uma saudação 
especial ao novo Conselheiro Luis Cunha e seus familiares. Senhores servidores desta Casa, minhas senhoras, 
meus senhores. Honrada com a incumbência de saudar o novo Conselheiro desta augusta Casa de Contas, senhor 
LUIS DA CUNHA Teixeira, por sua investidura no cargo de Conselheiro desta Corte de Contas, escolhido em 
vaga reservada à Assembleia Legislativa, o faço em nome dos membros e dos servidores do Ministério Público de 
Contas, distinguida pela missão que me foi outorgada na certeza de que Deus o iluminará para que desempenhe 
com elevado espírito público o cargo para o qual ora está investido. O Conselheiro Luis Cunha é o 28° 
Conselheiro deste Tribunal. O 5° indicado pela Assembleia Legislativa na Ordem Constitucional Vigente, e o 
primeiro Conselheiro natural do Município de Augusto Corrêa. O Município de Augusto Corrêa tem sua origem 
em um povoado denominado Urumajó do Município de Bragança, elevado a essa categoria pela Lei nº 394, de 6 
de julho de 1895 e à condição de vila pela Lei nº 567, de 7 de julho de 1898. Teodoro Braga, contudo, assevera 
em seus estudos históricos que a povoação de Urumajó ocorreu em 1875, quando habitantes da região 
construíram uma capela com a invocação de São Miguel. O Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta Corte 
de Justiça, em 4 de outubro de 1955, considerou inconstitucional a tentativa de instituir o município de Urumajó, 
pela Lei nº 1.127, de 11 de março de 1955. O povoado de Urumajó foi desmembrado do Município de Bragança, 
pela Lei Estadual nº 2.460, de 27 de dezembro de 1961, criando-se, então, o município com a denominação de 
Augusto Corrêa, topônimo que celebriza o líder político nascido no Município de Bragança, eleito Deputado 
Estadual em 1947 e 1955 pelo povo bragantino. O Conselheiro Luis Cunha chega ao Tribunal de Contas por 
decisão do constituinte originário de 1988, que rompeu com o modelo tradicional de indicação dos integrantes da 
Corte de Contas, exclusivamente pelo Poder Executivo, impondo predominância do Poder Legislativo na escolha 
de quatro integrantes do Tribunal de Contas, cabendo ao Executivo a escolha de três de seus componentes, sendo 
dois, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público de Contas, indicados em lista tríplice 
pelo próprio Tribunal de Contas, segundo os critérios tradicionais de antiguidade e merecimento, e um de livre 
escolha do Governador ou Governadora do Estado. A composição do Tribunal de Contas, pelo modelo 
constitucional vigente, é eclética e heterogênea. O Conselheiro Luis Cunha, ao integrar hoje o Tribunal de Contas 
como representante da Assembleia Legislativa, completa a sua representação. O Conselheiro Luis Cunha, antes 
de ser atraído pela atividade política, transitou pela atividade bancária e pelo exercício de magistério em seu 
berço de nascimento, Augusto Corrêa, e tem experiência em atividade de natureza legislativa e executiva; foi 
supervisor de educação e Secretário Municipal de Administração no Município de Augusto Corrêa, foi presidente 
da Fundação dos Terminais Rodoviários do Estado do Pará, teve a oportunidade de contribuir para o 
desenvolvimento da sua terra natal, quando exerceu as funções de Secretário de Administração e Finanças de seu 
torrão natal Augusto Corrêa. Sua preocupação com a eficiência do serviço público, em benefício da população de 
seu município, foi uma constante, coordenando, inclusive, o programa de reforma administrativa do município e 
articulando a implantação do ensino médio e fundamental na área de jurisdição de seu município. O menino de 
Augusto Corrêa, filho de agricultor, empreendeu vôos mais elevados, graduou-se em licenciatura plena, pós-
graduou-se em gestão pública, e, finalmente, elegeu-se Deputado Estadual para cinco legislaturas. Quando 
convocado para o exercício da administração pública indireta do Estado, ao presidir a Fundação dos Terminais 
Rodoviários do Pará, empreendeu um trabalho de recuperação e modernização das estações rodoviárias 
existentes, com investimentos na área de informática e na administração da Autarquia. Conselheiro Luis Cunha 
integra o sistema de controle estadual, reservado ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, 
quando se comemora os 120 anos de existência do Tribunal de Contas da União e os 62 anos do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará. O Tribunal de Contas não é órgão auxiliar do Poder Legislativo. O Tribunal de 
Contas, auxilia, coopera, ajuda. A Constituição Estadual, em seu artigo 116, declara: "O controle externo, a 
cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado". Assim, o 
Tribunal de Contas não integra nenhum dos três poderes do Estado, nem o Poder Executivo, nem o Poder 
Legislativo e nem o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas caracteriza-se como um órgão “sui generis”, à 
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semelhança do Ministério Público. Se o Tribunal de Contas integrasse quaisquer dos três poderes do Estado como 
órgão auxiliar, não teria a competência para julgar os responsáveis pelo emprego dos recursos públicos, quer do 
Poder Legislativo, quer do Poder Judiciário, quer do Poder Executivo. O Tribunal de Contas, ao julgar as contas 
dos administradores públicos, suas decisões não estão sujeitas à revisibilidade do Poder Judiciário, apenas no 
plano meramente formal e para observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, bem como para verificar se houve ofensa a direitos e garantias individuais, a 
essência de suas decisões não estão sujeitas à apreciação do Poder Judiciário. As decisões do Tribunal de Contas 
sobre a imputação de débitos e multas têm eficácia de título executivo. A Constituição da República de 88, em 
vigor, conferiu à instituição Tribunal de Contas atribuições constitucionais importantes, como, por exemplo, 
atividades de controle de legalidade, quando o Tribunal de Contas aprecia a legalidade dos atos de admissão de 
servidores para qualquer órgão dos poderes do Estado, bem como dos atos de concessão de suas aposentadorias, 
reformas e pensões. O Tribunal de Contas também exerce atividades de natureza técnico jurídico contábil, ao 
elaborar o parecer prévio às contas anuais do Poder Executivo, tanto no âmbito do Governo Federal, quanto do 
Governo Estadual, quanto do Governo Municipal. No caso do Pará, o Tribunal de Contas tem competência para 
emitir parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo. Também o Tribunal de Contas exerce atividades 
judiciárias ao julgar as contas de todos os administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos. Atividades de fiscalização ao realizar inspeções e auditorias nos órgãos sujeitos à sua jurisdição, 
atividades de caráter sancionatório, ao aplicar sanções e determinar correção de irregularidades e ilegalidades, 
atividades de caráter investigatório, quando apura denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades, atividades de caráter consultivo 
normativo, ao responder às consultas formuladas pelas autoridades competentes, quanto a dúvida suscitadas na 
aplicação de dispositivos legais sobre a matéria de sua competência. Assim, o Tribunal de Contas, em sua missão 
constitucional inspectiva, tem contribuído efetivamente para a realização do estado democrático de direito. 
Senhoras e senhores, tenho esperança de que o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas há de romper 
os clássicos limites do exame formal dos atos da administração para apreciar o mérito dos atos administrativos e 
verificar se seus objetivos são alcançados. O estado democrático de direito, consagrado na nossa atual 
Constituição, exige novos mecanismos e ações estratégicas de atuação do Tribunal de Contas no controle da 
administração pública para atender os desafios da modernidade. Concluo, com o pensamento de Arthuro 
Gonzalez Aragon: “A miopia do governo moderno, apregoa a satisfação das necessidades materiais, sem 
compreender que o verdadeiro sentido da vida está nos valores éticos e morais, únicos que proporcionam 
satisfação e plenitude ao espírito. Não há pior pecado que fazer mau uso dos recursos públicos que pertencem ao 
povo. As condutas que se valem de embair, para aproveitar as vantagens que proporcionam os cargos públicos, 
merecem a pior condenação da sociedade, e, por fim, o mais severo dos castigos”. Finalizo com Gabriel Chalita, 
que em uma de suas cartas ao Padre Fábio de Mello indaga: “O que é maior? Os que escalam a montanha ou a 
montanha? Os barcos que saem ou o oceano que os recebem? Somos todos pequenos, e, ao mesmo tempo, 
imensos, é o delicioso paradoxo do êxodo e do êxtase. A vida é um constante reinventar, é um permanente 
amanhecer, compreender a metáfora da onda é preciso: pouco importa se a onda se exaure na rebentação, o que 
importa é que o oceano continua imponente”. Deus seja louvado. Muito obrigada. 
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DOCUMENTO 02 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO IVAN BARBOSA DA CUNHA POR OCASIÃO DA POSSE DO 
SENHOR LUIS DA CUNHA TEIXEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Excelentíssima Senhora Governadora Constitucional do Estado do Pará, doutora Ana Júlia de Vasconcelos 
Carepa, na pessoa de quem saúdo e cumprimento todos os funcionários e autoridades do Poder Executivo Estadual. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Casa Legislativa, Deputado Domingos Juvenil Nunes de Souza, na pessoa de 
quem cumprimento todos os senhores Deputados Estaduais aqui presentes. Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo 
Nunes, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na pessoa de quem cumprimento e saúdo todos os 
componentes do Poder Judiciário do Estado. Eminentes Conselheiros, de modo especial e caracterizado, eminente Conselheiro 
Luís Cunha, demais autoridades. Em atendimento ao disposto no artigo 119, ”caput”, da Constituição Estadual, a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, Ana Júlia de Vasconcelos Carepa, nomeou o até então Deputado Estadual 
Luís Cunha ao cargo de Conselheiro deste sodalício. O eminente empossado, nascido em 29 de julho de 64, na Vila de 
Itapixuna, Município de Augusto Corrêa, filho de agricultores, João Ribeiro Teixeira e Maria de Souza Cunha Teixeira. 
Dificuldade e superação sempre foram os marcos na vida de Sua Excelência. Estudou com dificuldade, dado este ainda 
presente na realidade do brasileiro, seja ou não interiorano. Até os 18 anos de idade, Sua Excelência não teve a oportunidade 
de gozar plenamente de uma infância com férias escolares, como desfrutava outras crianças, porque precisava trabalhar na 
roça ou na pesca junto com seu velho pai e seus irmãos, desde a mais tenra idade, para ajudar no sustento da família. Antes de 
entrar na carreira política, exerceu, Sua Excelência, atividade profissional de bancário e de professor no Município de 
Augusto Corrêa, município este localizado no nordeste paraense e sua terra natal. Foi Secretário de Administração e Finanças 
no tal município, no período de 88 a 90. Nessa época coordenou o programa de reforma administrativa e articulou a 
implantação do ensino médio na rede municipal, bem como a implantação do ensino fundamental nas principais vilas de 
Augusto Corrêa. Mas novel Conselheiro não se contentou com a esfera municipal e passou a inspirar degraus maiores, sem 
menosprezo algum à esfera municipal, à qual possui seu notório valor, passa a exercer o seu primeiro mandato no legislativo 
estadual no período de 91 a 94. No período de 95 a 96, a convite do então Governador Almir de Oliveira Gabriel, assumiu a 
presidência da FTERPA, quando conseguiu recuperar 20 das 23 estações rodoviárias do Estado, triplicara a receita da 
autarquia e investiu na informatização de todo setor administrativo daquela Fundação. Em 99, Luís Cunha foi novamente 
eleito Deputado Estadual, onde obteve expressivo número de votos em 96 dos 143 municípios. Em agosto de 99 foi eleito 
Secretário do Parlamento Amazônico, formado pelos legislativos estaduais da Amazônia legal, durante a primeira reunião da 
entidade e, em março do ano seguinte, durante reunião do parlamento amazônico em Cuiabá, Luís Cunha assumiu a Vice-
Presidência. Nessa Fundação, coordenou o primeiro seminário internacional daquele parlamento ocorrido em junho de 2000 
em Belém. Atualmente, Sua Excelência estava exercendo seu quinto mandato de deputado à Assembleia Legislativa, 
oportunidade em que era membro titular da Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Ultrapassada esta fase biográfica do 
mais novo membro da Casa, sinto-me à vontade para apresentar um viés, ao menos superficial, da carreira judicante da 
magistratura no Tribunal de Contas, que à luz da teoria do direito, não se distingue daquela exercida pelo Judiciário, somente 
diferindo quanto ao objeto a ser apreciado. Devemos fazer aqui e agora um compromisso com a nossa consciência de que 
sempre e sempre vamos valorizar o homem, combater as desigualdades, pois o processo não é senão um instrumento em que o 
Estado entrega ao magistrado para, ao aplicar a lei ao caso concreto, solucionar a controvérsia com a aplicação da mais pura 
e lídima justiça. Justiça que emana exclusivamente da nossa consciência, sem nenhum apego obsessivo à letra fria da lei. Por 
isso, é muito oportuno recordar a doutrina italiana de Piero Calamandrei, que traduz a figura dignificante e transformadora 
do magistrado "É utilíssimo para um povo ter boas leis, mas é melhor ainda ter bons juízes. A idolatria da lei pode cegar o 
julgador. Há duas maneiras de conceber a função de juiz: a primeira, é a figura do juiz funcionário público, armado com 
aquela máquina de pensar que o prende aos grilhões da letra estreita da lei, o nato legalista; a segunda, é a do juiz que sente e 
pensa como qualquer pessoa normal, que não é peça de engrenagem que vivifica a lei como oxigênio da realidade”. – O 
jurista prossegue na explicação, agora com uma lembrança sobre a forma de atuação do magistrado - "O bom juiz tem a 
firmeza no agir e a suavidade no trato. O bom juiz é, antes de mais nada, um justo; o mau juiz, ao contrário, se conturba pela 
ignorância, se transvia pelo preconceito, se insensibiliza pelo hábito, ou o que é pior, se envenena pela paixão”. Ainda mais, 
especialmente pelo momento dedicado a que este Tribunal passa, essas atuações éticas e postura comprometida de um 
Conselheiro, no bom sentido do termo, constituindo uma mudança fundamental para a sobrevivência legítima da instituição 
TCE, que necessita do prestígio da sociedade paraense e brasileira para se reafirmar como berço de justiça e de cidadania. 
Assim, meu novo Conselheiro Luís Cunha, seja bem-vindo. Que essa novel carreira, que ora engaja, lhe traga muita alegria e 
que possamos reafirmar, com a nossa consciência, o compromisso que ora celebramos com a sociedade paraense. Este 
Tribunal, e aqui falo por todos, da Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima, do Conselheiro decano desta Corte, Nelson 
Luís Teixeira Chaves, do Conselheiro Vice-Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em meu próprio e de todos os 
servidores desta Corte, têm a honra de poder recebê-lo, ofertando toda a nossa solidariedade institucional.  Finalizo com um 
trecho de autoria de Charles Chaplin, um homem que fez humor, mas que por vezes falava sério e que marcou sua passagem 
pela humanidade. São essas as brilhantes e ao mesmo tempo modestas palavras: "Mais do que máquinas, precisamos de 
humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem estas virtudes, a vida será de violência, e tudo, 
absolutamente tudo, será perdido". Muito obrigado e seja bem-vindo, Conselheiro. 
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DOCUMENTO 03 

PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, DEPUTADO DOMINGOS JUVENIL POR OCASIÃO DA POSSE 
DO SENHOR LUIS DA CUNHA TEIXEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARÁ: 

Senhoras e senhores, permitam-me cumprimentar a Excelentíssima Senhora Governadora do 
Estado, Ana Júlia Carepa, cumprimentar o Desembargador Rômulo Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, cumprimentar a Conselheira Maria de Lourdes Lima, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Odair Santos Correa, Vice-Governador do Estado do Pará, 
cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Geraldo de Mendonça Rocha, Procurador-Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado, cumprimentar a Conselheira Rosa Hage, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará, cumprimentar a senhora Iracema Teixeira Braga, Procuradora-Geral de Contas em exercício do 
Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Permitam-me, na sequência dos cumprimentos, cumprimentar os 
meus pares, cujo número já temos quorum absoluto: Deputados Martinho Carmona, Carlos Bordalo, Junior 
Hage, Marcio Miranda, Gabriel Guerreiro, Carlos Martins, Ítalo Mácula, Manoel Pioneiro, Pio X, o mais recente 
deputado da Casa, Joaquim Passarinho, Arnaldo Jordy e o Deputado Cássio Andrade. Permitam-me 
cumprimentar os senhores Conselheiros Cipriano Sabino, Ivan Barbosa da Cunha, Conselheiro Nelson Luiz 
Teixeira Chaves, e cumprimentar os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios: Cesar Colares, Mara 
Barbalho e Daniel Lavareda. Quero ainda cumprimentar, com enorme satisfação, os Conselheiros aposentados do 
Tribunal de Contas do Estado, os senhores Manuel Ayres, Elias Naif, meu ilustre professor dos tempos do Colégio 
do Carmo, Antonio Erlindo Braga e Lauro de Belém Sabbá. Minha presença aqui, neste momento, como 
Presidente da Assembléia Legislativa, e o faço e o falo em nome de todos os meus pares, é para saudar, 
cumprimentar, o então Deputado Luis Cunha que demonstrou ao longo dos seus mandatos, em cinco mandatos, 
uma coerência absoluta no exercício do cargo que honrou a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mas a sua 
prova de fogo se deu desde o ano passado, quando, concorrendo com mais três outros colegas, exercitou a 
paciência, a tolerância e, com isso, foi avançando, avançando, até que disputou, em numa eleição plebiscitária, 
com apenas um companheiro. Quero dizer que Luiz Cunha foi um dos deputados de maior atividade, de maior 
coerência e um dos mais éticos da nossa Casa. Portanto, os nossos pares, ao elegê-lo membro do Tribunal de 
Contas do Estado, estavam também com a consciência de que mandavam para esta Casa um homem experiente, 
probo, sério e que faz jus esta Casa, o TCE, meu caro Luiz Cunha. Por outro lado, Vossa Excelência tem uma 
responsabilidade enorme, pelo seu passado, pela sua história, de honrar os companheiros, de honrar a 
Assembleia Legislativa do Estado, honrar, enfim, o povo do Pará. Quero dizer que a sua participação nesta Casa 
é um misto de apoiamento da senhora Governadora Ana Julia, mas é, sobretudo, por se tratar de um membro do 
Poder Legislativo e uma indicação da própria Casa, também de muita responsabilidade dos senhores deputados. 
Tenho absoluta certeza, pois, de que Vossa Excelência haverá de cumprir o seu mandato com pensamento na sua 
história, com pensamento no presente, mas, também, com pensamento no futuro. Seja, pois, um excelente 
Conselheiro e felicidade para você, felicidade para sua família que está aqui presente. Que Deus o acompanhe e 
que Deus o ajude. Meu muito obrigado. 

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 278 

DOCUMENTO 04 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO LUIS DA CUNHA TEIXEIRA NA SESSÃO 
SOLENE DE SUA POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARÁ:  

Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, minha amiga Ana Júlia Carepa. 
Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Estado do Pará, meu amigo Odair Corrêa. Excelentíssima Senhora 
Conselheira Lourdes Lima, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual Domingos Juvenil, nosso Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e eu quero, 
em seu nome, cumprimentar todos os meus amigos Deputados Estaduais presentes nesta solenidade. 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
Excelentíssimo Senhor Geraldo de Mendonça Rocha, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do 
Estado. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Hage, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará. Excelentíssima Senhora Iracema Teixeira Braga, Procuradora-Geral de Contas em exercício do 
Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 
de Oliveira Júnior, Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Conselheiro Ivan Barbosa da 
Cunha, Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 
Coordenador de Informática e Processamento de Imagens. Quero cumprimentar os nossos Conselheiros 
aposentados, Conselheiro Manuel Ayres, do TCE Pará, Conselheiro Elias Naif Daibes, Conselheiro Antônio 
Erlindo Braga, Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, e também cumprimentar o Procurador do Ministério Público 
de Contas do Estado do Pará, Antônio Maria Figueiras Cavalcante. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que 
vieram a esta solenidade, os meus amigos, os políticos, as autoridades, a minha família, os nossos convidados. 
Cumprimentar o doutor Vicente Malheiros, Desembargador Federal do Trabalho. O que o meu coração pede para 
fazer neste momento é agradecer. Todos sabem da luta e da disputa difícil que tive para me eleger Conselheiro 
deste Tribunal. Se já tinha fé em Deus, a minha fé ficou mais forte. E eu quero agradecer a Deus por ter 
abençoado o nosso trabalho e ter permitido que eu fosse eleito Conselheiro deste Tribunal. Antes de ir para 
Assembleia, no dia da votação, às 6h30 da manhã, eu fui à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré pedir proteção a 
Deus e a Nossa Senhora de Nazaré, para que abençoasse o meu pleito, e que se fosse a vontade de Deus de eu me 
tornar um Conselheiro, honesto e trabalhador, que Deus permitisse eu ser eleito, e que se não fosse, que o 
resultado fosse contrário. E eu saí vencedor e estou aqui pela vontade e misericórdia de Deus. Eu quero 
agradecer à Governadora Ana Júlia Carepa. Mesmo sabendo que a indicação era da Assembleia Legislativa, a 
decisão era política. Sem o apoio da Governadora eu não teria como me eleger Conselheiro. Todavia, eu me dirigi 
à Governadora e pedi a ela que me deixasse conduzir a campanha para o TCE, que ela me desse apenas o apoio. 
E ela não interferiu na eleição da Assembleia, compreendeu muito bem o meu pedido e deu a mim o apoio que eu 
precisei, pelo respeito que ela tinha, considerando que a vaga pertencia à indicação da Assembleia Legislativa. 
Quero lhe agradecer, Governadora, a senhora e a sua equipe de governo que deu todo apoio que eu necessitei 
para sair vitorioso. À toda base aliada que esteve conosco, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Presidente da 
Casa, Deputado Domingos Juvenil. Sei que ele enfrentou dificuldades dentro do seu próprio partido, mas ele foi 
firme até o fim, me apoiou e votou em mim para Conselheiro. Eu quero agradecer, de coração, Deputado 
Domingos Juvenil, a sua atitude corajosa e firme que permitiu a minha vitória. Aqui nós temos vários deputados, e 
eu quero olhar para eles: para o Deputado Adamor Aires, Deputado Márcio Miranda, Deputado Ítalo Mácola. 
Nós temos aqui o Deputado Martinho Carmona, Júnior Hage, Cássio Andrade, Joaquim Passarinho, Carlos 
Bordalo, Gabriel Guerreiro, esteve ainda o Deputado Arnaldo Jordy. Eu quero me dirigir aos meus colegas 
deputados, não sei se tem mais algum presente aqui. Deputado Manoel Pioneiro, Deputado Carlos Martins, o 
Pastor Roberto Santos, Deputado do PRB, eu queria pedir permissão para fazer uma referência a dois colegas 
nossos que estão aqui: Deputado Júnior Hage e Deputado Martinho Carmona. Eles poderiam estar aqui, tomando 
posse no meu lugar, como Conselheiros deste Tribunal. O Deputado Martinho Carmona foi o primeiro a abrir 
mão da disputa, renunciando à sua candidatura e declarando apoio a mim. E quero dizer a Vossa Excelência, 
Deputado Martinho Carmona, que não esqueci das suas palavras ao renunciar sua candidatura, declarando seu 
apoio, dizendo seguir um desejo do seu coração. Aquelas palavras me marcaram profundamente e ali se abriu um 
novo caminho que me levou à trajetória vitoriosa. Deputado Júnior Hage, talvez, entre os candidatos, Vossa 
Excelência foi o que mais trabalhou, se dedicou, articulou e recuou nos 45 minutos do segundo tempo, fruto do 
convencimento do grupo a que Vossa Excelência pertence, o G-8, ao entender que era melhor nos juntarmos. E eu 
quero dizer que Vossa Excelência, ao renunciar à sua candidatura, garantiu a minha vitória. O apoio do G-8 foi 
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decisivo para que eu fosse eleito Conselheiro deste Tribunal e eu quero agradecer a todos os Deputados do G-8. 
Falando para os meus pares que estão aqui, eu quero dizer a vocês que o dia de ontem foi muito difícil para mim. 
Senti uma angústia, uma dor no peito, quando tive que entregar a renúncia ao meu mandato de Deputado 
Estadual. Também senti uma dor no peito quando renunciei à minha filiação ao PDT, mas eu sei que isso tinha 
que acontecer, eu tinha que obedecer à Constituição, ao Regimento Interno, por isso quero agradecer a todos 
vocês por terem permitido que eu pudesse ser o Conselheiro. Quero, em nome do Vereador Rildo Pessoa e da 
Vereadora Tereza Coimbra, do PDT de Belém, fazer um agradecimento ao meu ex-partido PDT, que me acolheu 
com tanto carinho, com tanta atenção e que me deu abrigo para fazer o meu trabalho e chegar ao quinto mandato 
de Deputado Estadual. Agradecer ao Prefeito do meu município que está aqui, Amós Bezerra, que veio me 
prestigiar. Quero muito agradecer, neste momento, aos meus amigos de todo o Estado do Pará; muitos deles estão 
aqui. A minha forma de fazer campanha sempre foi muito simples, eu sempre disse: "Eu sou deputado, graças aos 
amigos que eu tenho espalhado em todo o Estado do Pará". A vocês que vieram aqui, muito obrigado por todo 
apoio que me deram até a presente data. Por fim, quero me dirigir à minha família. Família que é o bem maior de 
qualquer pessoa: a minha mulher Rosymary, meu filho Rodrigo, que está com meu neto João Manoel no colo, filho 
dele, a minha filha Elenise, os meus irmãos que estão aqui, Conceição, Paulo, Helena e Teixeira. A minha mãe 
não pôde vir, está doente, queria muito que ela estivesse aqui para compartilhar comigo este momento de tanta 
felicidade. Mas ali está aquele homem simples, que é o meu pai, de 74 anos de idade. Este homem de pouca 
instrução, que teve uma visão tão grande, conseguiu interpretar o futuro, olhou para frente e, lá na roça, tomou a 
decisão de colocar todos os filhos para estudar na cidade de Bragança. E naquele tempo não tinha estrada, não 
tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha água potável. Lembro da primeira viagem que nós fizemos 
para chegar na cidade de Bragança, eu tinha 8 anos de idade, a gente subiu num pau de arara, e no pau de arara 
fizemos mais de 20 viagens lá do Itapixuna, uma comunidade rural de Augusto Corrêa, para Bragança, pois não 
tinha estrada para ir direto à cidade de Augusto Corrêa. E o meu pai ficou sozinho, trabalhando na roça, para 
sustentar 8 filhos estudando na cidade. E quando chegava o período das férias - como disse o Conselheiro Ivan 
Cunha, a quem eu quero agradecer pelo belíssimo pronunciamento e a generosidade das palavras - tínhamos 
mesmo que ir para o interior. No mês de julho, metade das nossas férias era trabalhando na roça, outra metade na 
pesca. O mesmo acontecia em janeiro e fevereiro, trabalhávamos um mês na roça e um mês na pesca, porque era 
dali, Governadora, que tirávamos o sustento para nos bancar na cidade durante o semestre. E o nosso pai foi um 
guerreiro, porque não foi fácil fazer isso, não foi fácil. Tivemos alimentação precária, pela dificuldade financeira 
que passamos, mas ele entendeu que aquele era o caminho para nos libertar daquela situação, e eu posso 
assegurar a vocês: eu sou resultado de uma crença na educação que o meu pai teve, porque foi o conhecimento 
que me libertou daquele trabalho tão pesado. Eu digo isso, porque os meus amigos, da minha idade, do meu 
tempo, estão todos lá na zona rural, casados e cheios de filhos, e não puderam evoluir porque não tiveram a 
oportunidade de estudar. Eu já fiz muito por eles, hoje eles têm estrada, telefone, água potável, energia elétrica. 
Consegui um trator agrícola para eles, fruto de uma emenda parlamentar, mas mesmo assim ainda é grande a 
situação de pobreza em que vivem. A educação mudou o meu destino. E esse homem, de pouca instrução, que 
também foi vereador por 10 anos da nossa cidade, sem remuneração, naquele tempo vereador não tinha salário, 
também foi Vice-Prefeito e Prefeito. Foi ainda ele que implantou o ensino médio na nossa cidade, implantou o 
ensino fundamental na zona rural e quatro bibliotecas públicas, uma na cidade e três no interior. Então, papai, eu 
só quero lhe agradecer, dizer que o que o senhor me ensinou, ser correto, cumprir com o dever, vencer através do 
trabalho, hoje serviu para mim e eu fico muito feliz de lhe ver aqui, olhando para mim, participando comigo deste 
momento de tanta glória na minha vida. O que eu faço pelo senhor ainda é pouco diante de tudo que o senhor 
merece, por tudo que o senhor fez por mim. E eu quero agradecer aos meus irmãos, que sofreram comigo o tempo 
todo. Quem é deputado aqui sabe, e quem disputa uma eleição também. A política é pesada, é enfadonha, 
sofremos nós, a nossa família e os nossos amigos. Eu tenho que defender a Assembleia Legislativa, porque é muito 
criticada, mas só sabe o peso de um mandato quem o tem. Achar que é vida fácil para um político, passar finais de 
semana na praia, é conversa fiada. O político trabalha mais nos finais de semana do que em outros dias, porque 
se não fizer isso não tem sucesso na carreira política. Portanto, o meu respeito e a minha admiração a todos os 
nossos colegas deputados, à Governadora Ana Júlia e ao Vice-Governador Odair Corrêa. Eu queria dirigir-me 
aos meus colegas Conselheiros. Com exceção do Conselheiro Ivan Cunha, todos os outros foram deputados 
comigo. E isso vai, certamente, facilitar o nosso relacionamento, permitindo um trabalho em conjunto, em equipe, 
com sinergia entre nós para engrandecer este Tribunal. Eu preciso de vocês, da orientação, do apoio. Eu vim 
aqui, Governadora, na semana passada, fazer um estágio. Pedi permissão para entrar neste Plenário e a 
Presidente Lourdes Lima me permitiu sentar à mesa. Todos os Conselheiros me cumprimentaram naquele 
momento, com muitas demonstrações de cordialidade. Eu me senti acolhido, muito bem recebido aqui, pela 
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Presidente e pelos colegas Conselheiros. Eu queria, ao olhar aqui para a doutora Mara Barbalho, Cézar Colares 
e Daniel Lavareda, nossos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, com a Presidente Rosa Hage, 
nosso Tribunal parceiro, dizer que iremos trabalhar em parceria, pois a nossa missão é a mesma. Eu chego aqui, 
neste Tribunal, consciente da responsabilidade do cargo de Conselheiro. Agora estou acreditando que é verdade, 
que eu estou empossado, que sou um Conselheiro, porque dentro de uma lógica era muito difícil eu chegar aqui. 
Quando eu agradeço à senhora, Governadora, é porque a senhora deu muito valor às minorias; eu era o único 
deputado do meu partido e era muito difícil um deputado sozinho num partido construir uma vitória numa disputa 
como foi a nossa. Eu queria pedir aos deputados Pioneiro e Ítalo Mácola, ambos do PSDB, que levem um abraço 
fraterno ao Deputado André Dias. Não foi nada prazeroso disputar com ele na situação em que ele se encontrava. 
Eu não consegui sorrir após a minha vitória, porque eu estava disputando uma eleição com uma pessoa de muito 
valor, muito preparada e que naquele momento se encontrava doente. Mas ele sabe que tinha que acontecer 
daquela forma e veio me abraçar, motivo pelo qual eu peço que vocês transmitam a ele o meu abraço, o meu 
respeito e a minha admiração. Eu já estou me tornando prolixo e o que eu queria mesmo era agradecer. Os 
pronunciamentos da doutora Iracema e do doutor Ivan Cunha, pronunciamentos belíssimos e profundos, citaram 
o trabalho desta Corte, a sua missão institucional, e, para não me tornar repetitivo, quero dizer que o que já vem 
acontecendo neste Tribunal aumenta o meu entusiasmo e meu entendimento de que muita coisa ainda vai 
melhorar, ressaltando aqui os eventos que o Tribunal de Contas do Estado do Pará vem realizando para se 
aproximar da sociedade. O último Fórum, que é o seu terceiro Fórum realizado pelo TCE Pará com os 
jurisdicionados, foi um sucesso. O Fórum realizado com o terceiro setor, do qual eu tive a honra de participar, 
também foi algo maravilhoso, assim como o seminário de controle interno realizado recentemente. Ressalto ainda 
que fizemos dois eventos com a Assembleia Legislativa no qual eu percebi um gesto de aproximação do TCE com 
o Legislativo. E chego aqui, senhores Conselheiros, com a missão nobre de representar a Assembleia Legislativa. 
Eu tenho certeza de que boa vontade e disposição para o trabalho não me faltarão. Vou me dedicar para honrar a 
Assembleia Legislativa do meu Estado e honrar, acima de tudo, a sociedade paraense. Fazer com que esta Corte 
de Contas esteja realmente no lugar mais alto, para que tenha a credibilidade e o respeito da sociedade paraense. 
É dessa forma que eu quero contribuir, para que a instituição fique bem, para que a sociedade compreenda bem o 
nosso trabalho e o nosso papel. Eu não tenho uma visão condenatória no controle e julgamento das contas 
públicas, eu vou saber separar o joio do trigo. Compreendo as dificuldades, principalmente das entidades do 
terceiro setor, na celebração de um convênio com o Estado do Pará, as quais têm dificuldade tanto para executar 
quanto para prestar contas daquele convênio. Eu entendo também quando uma prefeitura se atrapalha por não 
dispor de um quadro técnico capacitado, eu entendo isso, mas nós não poderemos nunca abrir mão da nossa 
competência de julgar com isenção e de forma correta. E o que eu quero, acima de tudo, é ser justo ao julgar uma 
pessoa, porque não é só a conta, o papel que examinamos, é o gestor. Portanto, eu compartilho com todos vocês 
que vieram me prestigiar, e eu confesso que me surpreendi tanto com a presença das autoridades que vieram neste 
evento, quanto com a participação dos nossos deputados, dos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios 
e dos meus amigos, parentes e aqueles que sempre me apoiaram. Fica a certeza de que daqui para frente a minha 
vida muda muito. Vou exercer um outro trabalho, um outro papel, mas não vai faltar em mim o espírito da 
cidadania, da brasilidade e a sensibilidade para agir de forma correta. É isso que o meu coração pede. Eu peço a 
Deus que me abençoe e me dê sabedoria, discernimento para que eu seja um Conselheiro exemplar. Muito 
obrigado. 
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DOCUMENTO 05 

DISCURSO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, SENHORA 
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA, POR OCASIÃO DA POSSE DO SENHOR LUIS DA CUNHA 
TEIXEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Uma boa tarde a todas e todos. Cumprimentar as minhas colegas de gênero, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, Conselheira Lourdes Lima, Presidente do Tribunal de Contas do Município, Doutora Rosa Hage, mulheres 
ocupando cada vez mais o seu espaço na sociedade. Cumprimentar o nosso Conselheiro empossado, Luis Cunha, meu amigo 
Deputado Domingos Juvenil, Presidente da Assembleia Legislativa, Vice-Governador Odair Corrêa, Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado, demais Conselheiros, Ivan Barbosa, Cipriano Sabino e Nelson Chaves; Doutor Geraldo de Mendonça 
Rocha, Procurador-Geral do Ministério Público, Doutor Rômulo Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
Doutora Iracema Teixeira Braga, Procuradora Geral de Contas do Estado em exercício, os Conselheiros aposentados do 
Tribunal de Contas, doutor Manuel Ayres, que aqui eu faço referência não apenas como Conselheiro, mas como professor, 
como mestre, como um grande cientista e pesquisador; doutor Elias Naif Daibes Hamouche, doutor Antonio Erlindo Braga e 
doutor Lauro de Belém Sabbá e doutor Antonio Maria Filgueiras Cavalcante. Os Deputados Estaduais, deputado Pio X, 
deputado Manoel Pioneiro, deputado Carlos Martins, deputado Carlos Bordalo, deputado Martinho Carmona, deputado Ítalo 
Mácola, deputado Junior Hage, deputado Márcio Miranda, Adamor Aires, Gabriel Guerreiro, Joaquim Passarinho, Roberto 
Santos, deputado Arnaldo Jordy e deputado Cássio Andrade. Conselheiros do Tribunal de Contas do Município, doutor Daniel 
Lavareda, César Colares, Mara Barbalho, doutor Vicente da Fonseca, filho do doutor Wilson da Fonseca, autor daquele belo 
poema que foi cantado aqui pela filha Francineia de Florenzano, tão bela homenagem aqui feita. Demais autoridades, 
Emerson, que aqui representa o Prefeito Lucio Omar. Eu quero lhe parabenizar, em primeiro lugar, Conselheiro Luis Cunha, 
eleito para a vaga da Assembleia Legislativa, para este Tribunal. A função do Tribunal de Contas é muito importante. O 
senhor vai ter aqui tanto trabalho quanto tinha quanto Deputado Estadual, não tenha dúvida disso. Nós sabemos o que é. O 
sentido de trabalho para garantir o controle das contas públicas do Estado e da Federação realmente é um trabalho 
importantíssimo. E eu quero lhe dizer que a sua vitória é uma vitória que nós pudemos ter contribuído um pouco, mas, com 
certeza, ela foi construída muito mais pelas suas qualidades e pelos seus méritos, que o senhor conseguiu construir essa 
maioria para estar presente aqui hoje tomando essa posse. E eu queria aqui falar um pouco da importância do Tribunal de 
Contas, inclusive, dos avanços que têm tido no controle das contas. Quanto melhor se controla as contas, mais a sociedade 
ganha, porque significa uma melhor aplicação dos recursos públicos. E o Tribunal de Contas tem esse olhar, que não é só o 
olhar punitivo, mas é o olhar orientador, que muitas vezes uma entidade do terceiro setor, como aqui foi citado e que são 
muitas que a gente faz convênio, eu sei a dificuldade que é assinar um convênio e ter que cumprir com todas as exigências 
legais de toda documentação, a começar daí, que uma entidade tem que ter para poder assinar convênio com o Poder Público. 
E depois de prestar contas também daqueles recursos que ela recebeu. Então, fazer valer a prestação de contas, fazer valer o 
controle das contas públicas é fundamental. Nós estamos fazendo valer a Lei de Responsabilidade Fiscal que este ano 
completou 10 anos. Nós temos feito todo o trabalho para governar com respeito aos recursos públicos e com responsabilidade 
fiscal. E ao alcançarmos esse patamar, nós também demonstramos que estamos sempre atentos às orientações desse Conselho 
de Contas. Gostaria de ressaltar que o TCE aprovou o balanço Estadual das contas referentes a 2009, um ano em que o Estado 
apresentou um superávit orçamentário de 338 milhões de reais, mesmo com toda crise. Nós arrecadamos 10,5 bilhões e 
tivemos como despesa 10,8 bilhões. Só em educação investimos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nos últimos sete anos foi o 
maior repasse feito, Prefeito Amos Bezerra, a quem eu cumprimento em nome de todos os Prefeitos aqui presentes, Prefeito 
Pedro Japonês, de Santarém Novo, o maior repasse feito nos municípios nos últimos sete anos, 26,9% deste volume de recursos 
foi repassado direito para os municípios. Pará vem mantendo o equilíbrio fiscal, e é um Estado que tem um dos menores 
coeficientes de endividamento da Federação. O endividamento do Estado do Pará é baixíssimo, é 2,7 bilhões e a receita 
líquida é de 8 bilhões. E a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe o limite de endividamento até duas vezes a receita corrente 
líquida. Portanto, nós ainda temos mais de 13 bilhões de potencial de endividamento e o endividamento, quando se fala em 
endividamento não é o endividamento no sentido negativo, ao contrário, é o endividamento para obras, para políticas públicas 
fundamentais. Instrumento esse, o financiamento público, que outros Estados já utilizaram com muito mais celeridade, aliás, 
do que o nosso. Nós temos feito um esforço, no nosso governo, de conseguir mais financiamentos. Por isso, Deputado Juvenil, 
eu agradeço aqui publicamente o seu empenho para aprovação do recurso que, semana passada, eu agradeço a todos os 
Deputados que aprovaram, de mais de 336 milhões de reais para financiar muitas políticas públicas, especialmente dos 143 
municípios do Pará. Como eu agradeço também a autorização para aquele financiamento para melhoria das estradas, que nós 
transformamos, em vez de convênio com os municípios, cujas melhorias iriam durar no máximo dois anos, não é Prefeito 
Amós? Em um ano, até, em máquinas. São mais de 500 máquinas que estão levando a melhoria das estradas, não apenas neste 
potencial fantástico que o Estado do Pará tem, que é o potencial rural, o potencial agrícola, o potencial da agropecuária que 
nós temos, mas, também, a importância dessas máquinas na área urbana de cada município. Porque cada Prefeito sabe o que 
ainda existe de ruas que precisam destas máquinas, inclusive, para preparar essas ruas para receber a pavimentação. E é um 
benefício permanente, ou seja, nós aprovamos um financiamento e o benefício está chegando. Nós já atendemos mais de 70 
municípios, nesses menos de 30 dias as máquinas já estão nesses municípios e estão trabalhando e os Prefeitos sabem o quanto 
vão economizar de preço de aluguel de máquinas e o quanto vão ter um benefício permanente. Mal recebiam meia máquina, e 
agora estão recebendo, no mínimo, quem está recebendo pouco, porque já tinham, outro porque o Estado completou isso, 
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como também a contrapartida que o Estado deu para as Emendas do Estado no âmbito Federal que o Estado também tem que 
dar contrapartida e culminou para que cada prefeitura recebesse pelo menos três máquinas. E outras prefeituras receberam 
quatro e algumas poucas receberam cinco, mas prefeituras que têm, por exemplo, uma quantidade de rodovias vicinais que é 
considerável, como São Felix do Xingu que tem mais de 7.000km de estrada vicinais, é realmente algo considerável. Eu faço 
questão de registrar isso, para mostrar que o financiamento e a capacidade que nós temos ainda de ter financiamento nesse 
Estado é importantíssimo para o desenvolvimento. Foi um financiamento do Banco do Brasil que nos fez tirar do papel depois 
de 20 anos uma obra que, hoje, o povo da região metropolitana, o povo do Pará todo sente os benefícios. E olha que só 
inauguramos a primeira obra da primeira etapa da ação metrópole, que é o elevado complexo viário Julio Cesar, elevado 
Daniel Berg na Pedro Álvares Cabral com a Júlio César, e nós experimentamos um grande benefício naquele cruzamento onde 
se ficava ali, realmente, travado o trânsito e o tráfego. E é importante lembrar que a responsabilidade fiscal serve como 
parâmetro para todo e qualquer tipo de investimento, obra ou ação do governo. Inclusive, nós temos a prática de eleger 
comissões de fiscalização, como nesta obra ação metrópole, onde a própria sociedade fiscaliza a obra, ela tem acesso à 
licitação, ela acompanha a obra. E isso é fundamental para o bom uso do recurso público. Esse princípio é o que nos move na 
direção de um Pará melhor, de um Pará que encontra o seu caminho, de um Pará que não fica olhando estagnado, parado, as 
nossas riquezas saírem daqui de forma bruta, sem sequer agregar valor, essas riquezas sem poder gerar renda, sem poder 
gerar empregos para o nosso povo. A perspectiva do Pará se transformar nos próximos anos na quinta maior economia deste 
país é real, e eu falo isso, porque nós estamos vivendo esse momento de transformação. Um exemplo são as próprias máquinas 
que nós falamos ainda há pouco. Nós temos um exemplo muito importante, que é a tão sonhada verticalização da nossa 
produção mineral, a industrialização do nosso minério, que deixa agora de sair do Pará, deixará de sair do Pará o minério de 
ferro para se transformar em aço, e nós já temos outras indústrias, a partir da ALPA, Aço Laminado do Pará, nós já temos a 
Sinobras, que é a indústria da Aços Cearenses associada à Companhia Vale, que vai fabricar bobinas de aço a quente, a frio e 
galvanizado, permitindo em breve nos termos fábricas aqui de eletrodomésticos da linha branca. Nós teremos aqui em 
Castanhal uma fábrica de vagões de trem, a partir da ALPA, nós teremos em Moju, Siderúrgica, nós teremos fábrica na 
Transamazônica, que virão também em função da Hidrelétrica de Belo Monte, uma hidrelétrica feita de forma diferenciada, 
com respeito ao meio ambiente. São mais de 3 bilhões de reais só de compensação sócio ambiental e para um plano de 
desenvolvimento social e sustentável do Xingu. O Pará experimenta, também, a industrialização das nossas riquezas florestais, 
com a FLORAPLAC em Paragominas, empresas que com os nossos incentivos nós podemos, a empresa pôde importar 
máquinas e hoje é a primeira fábrica de MDF que nós temos no Estado do Pará. Eu visitei muitas das pessoas que estão 
trabalhando lá. Ou são egressos ou são de famílias que trabalhavam em madeireiras ilegais e que hoje têm um emprego com 
carteira assinada. Hoje nós vamos transformar, já até agosto nós vamos ter o nosso cacau transformado em chocolate pela 
primeira vez no Pará. Com incentivo do Estado estamos trazendo para o Estado uma fábrica de chocolate, o Pará é o segundo 
maior produtor de cacau do Brasil. Nós hoje temos 900 trabalhadores trabalhando na indústria do dendê. Nós lançamos junto 
com o Presidente Lula o Pólo industrial do Dendê, nós teremos seis indústrias e nós teremos 13 mil trabalhadores rurais 
trabalhando no Pólo de biodiesel do Estado do Pará. Eu entreguei a licença de instalação lá em Ourilândia, o projeto Onça 
Puma, a licença de operação que vai extrair, mas que já vai processar, é o primeiro nível da indústria que vai processar o 
nosso níquel. Daqui a pouco, com a ALPA e a empresa que está processando o níquel, nós poderemos fabricar aço inoxidável, 
porque essa é a matéria-prima do aço inoxidável, o níquel mais o aço. Então nós estamos vivendo uma nova era no Estado do 
Pará. A potencialidade do Estado é imensa. Nós próximos quatro anos a perspectiva de se ter investimentos entre públicos e 
privados no valor de 109 bilhões de reais. Chegou a vez do Pará. E, para isso, nós estamos fazendo estradas, nós estamos 
levando um programa que, inclusive, eu quero dizer: foi aqui, no julgamento das nossas contas de 2009, referenciado como um 
dos programas mais importantes, inclusive, que ajuda o Tribunal de Contas, que é o Navega Pará; ajuda porque facilita o 
controle, a melhor ação do Poder Executivo. Nós temos mil órgãos ligados por Internet de alta velocidade, 160 desses órgãos 
ligamos nós para os municípios, para as prefeituras. São 160 órgãos municipais interligados no Navega Pará. Um programa 
que a gente se orgulha muito, porque ele serviu de referência ao programa que o Presidente Lula está lançando a nível 
nacional. O Navega Pará foi a referência para o país, nós fomos pioneiros. Nós temos 500 escolas interligadas, entre escolas 
estaduais e municipais. Nós já temos mais de uma centena de Infocentro. Daqui a pouco eu vou inaugurar mais sinal de 
Internet numa praça pública aqui em Belém, a Praça da Marambaia, só em Belém serão 39 praças públicas com sinal de 
Internet gratuito, com cuidado, eu digo até de mãe, de vetar os sites de violência e de pornografia. Portanto, eu quero finalizar 
as minhas considerações, mostrando que nós estamos vivendo uma nova era e por isso precisamos de um Tribunal de Contas 
também cada vez mais atuante. Combater a corrupção, combater a fraude, o desvio dos recursos é uma missão nobre e, além 
de tudo, é uma missão fundamental para sobrevivência da democracia em qualquer sociedade. E eu sei que o papel desta Corte 
de Contas procura cada vez mais a interação possível com o ambiente externo através da intensificação, inclusive, dessa 
postura orientadora, como o Seminário que o Tribunal de Contas promoveu, o seminário orientador, para evitar ação 
preventiva. Estão de parabéns, essa é a melhor das ações. O esforço que vocês têm feito nos últimos anos para garantir 
também a modernização do Tribunal de Contas do Estado do Pará é um esforço que está valendo à pena. Por isso, eu quero 
aqui parabenizar, eu quero aqui agradecer as suas palavras, Conselheiro Luis Cunha, e desejar a você, ao novo Conselheiro, 
que vai se somar muitos processos. Em breve nós teremos mais dois aqui nesta Casa, eu quero dar essa boa notícia para os 
novos Conselheiros. Que eu quero desejar que você continue fazendo o trabalho sendo quem você é, que você vai ter todo o 
sucesso. Essa pessoa correta, essa pessoa que herdou realmente da sua família os melhores valores que um ser humano pode 
ter. Conselheiro Luis Cunha, o senhor vai somar com homens, mulheres que têm tido esse trabalho, essa postura aqui dentro 
do Tribunal de Contas; o senhor vai se sentir em Casa. Parabéns e sucesso, obrigado. 


