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ATA DA 46ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia doze (12) do mês de agosto 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 LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (Coordenador de Capacitação de Recursos 

Humanos) e os representantes do Ministério Público de Contas MARIA HELENA BORGES 

LOUREIRO (Procuradora-Geral)  ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE e 

ROSA EGIDIA CRISPINO CALHEIRO LOPES, estiveram presentes, ainda, à sessão as 

mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas, o Excelentíssimo Senhor José Eduardo 

Cerqueira Gomes, Procurador-Adjunto Geral do Estado do Pará, representando a 

Excelentíssima Senhora Ana Julia de Vasconcelos Carepa, Governadora do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual João Salame, Primeiro Vice-Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará; Excelentíssima Senhora Desembargadora Raimunda 

Noronha, Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Excelentíssimo 

Senhor Procurador Cláudio de Bezerra Melo, representando o senhor Geraldo de Mendonça 

Rocha, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado; Excelentíssima senhora 

Elizabeth Massoud Salame da Silva, Procuradora-Chefe do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Leonan Cruz. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elias Naif Daibes Hamouche, Conselheiro 

aposentado deste Tribunal; Senhor Luiz Guilherme Fontes Cunha, neste ato representando a 

presidência da PARATUR. Senhora Cássia Martins, Secretária Adjunta da CEDS. Capitão 

Isaac Rufeil, neste ato representando a Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará. Senhor 

Norberto de Souza Medeiros, Secretário de Controle Externo do TCU no Estado do Pará; 

Senhora Mary Joyse White Rocha, Auditora Geral interina do Estado. e a Conselheira Mara 

Barbalho, Corregedora do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, representando 

a presidência da Casa. Contando com as ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em sessão solene, realizada nos termos 

do inciso II do artigo 171 do Ato Regimental, com a finalidade específica de entrega da 

Medalha Serzedêllo Corrêa, Classe “A”, a mais alta Comenda do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, ao Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Ministro-Corregedor do Tribunal de 

Contas da União Ministro BENJAMIN ZYMLER, deferida por intermédio da Resolução nº. 

17.852, de 18 de maio de 2010, por proposição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. 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 que o 

mestre de cerimônia, senhor Augusto Santos, convidou para compor a mesa oficial: o 

Excelentíssimo Senhor José Eduardo Cerqueira Gomes, Procurador-Adjunto Geral do Estado 

do Pará, que representou a Excelentíssima Senhora Ana Julia Carepa, Governadora do Estado 

do Pará, o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual João Salame, Primeiro Vice-Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Excelentíssima Senhora Desembargadora 

Raimunda Noronha, Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Cláudio de Bezerra Melo, que representou o senhor Geraldo 

de Mendonça Rocha, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado e a 

Excelentíssima Senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora-Geral de Contas do 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará. (Pausa). Encerradas as apresentações, 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 de entrega da medalha Serzedello Correa, Classe “A”, outorgada ao 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Ministro Corregedor do Tribunal de Contas da 

União, Ministro Benjamin Zymler. Convido os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Ivan Barbosa da Cunha, a fazerem o ingresso neste 

Plenário do ilustre homenageado. (aplausos e pausa). Após a entrada de Suas Senhorias, o 

cerimonial convidou a todos os presentes para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. (Aplausos 

ao final da execução). Na seqüência, o mestre de cerimônia passou a palavra ao Senhor 

Secretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Senhor José Tuffi Salim Junior que 

procedeu à leitura do ato de outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao homenageado, com o 

seguinte teor: Resolução n. 17.852. O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no 
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uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no parágrafo único do art. 5º da 

Resolução n. 3.799, de 09 de outubro de 1970, instituidora da Medalha Serzedello Correa, 

considerando proposição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

constante da ata n. 4.872 desta data, resolve, unanimemente, conceder a Medalha Serzedello 

Correa Classe “A” ao Vice-Presidente e Ministro Corregedor do Tribunal de Contas da 

União, Ministro Benjamin Zymler, por sua especial atuação em favor do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Plenário Conselheiro Emilio Martins, em Sessão Ordinária de 18 de maio de 

2010, presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Ivan Barbosa da Cunha, Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e o auditor convocado, Edilson Oliveira e Silva. Em seguida, para o ato de entrega da 

medalha, o mestre de cerimônia convidou Sua Excelência a Senhora Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado, Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, para se posicionar à frente 

da Mesa Oficial. A seguir, convidou o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler para 

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

aplausos). Em ato contínuo, a Presidente convidou o propositor da homenagem o 

Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves para proceder a entrega do Diploma 

alusivo a honraria conferida, que o fez, sendo efusivamente aplaudido pelos presentes. 

Prosseguindo com as homenagens, foi concedida a palavra ao Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para fazer, em nome do Colegiado, a 

saudação ao homenageado, e que passou a fazer parte dos anais desta Casa (DOCUMENTO 

Nº. 01). Concluso seu pronunciamento, ecoaram aplausos no ambiente. Em seguida, o mestre 

de cerimônia anunciou a apresentação do Coral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sob a 

regência do Maestro Geremias Progênio, que entoou as canções Tamba-Tajá, composição do 

paraense Waldemar Henrique, e Amigos para Sempre, de Andew Lloyd Webber. Após a 

apresentação o coral foi efusivamente aplaudido. Imediatamente, o mestre de cerimônia 

transmitiu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler para manifestação. 

Com efeito, fez o seu discurso que ficou fazendo parte desta ata (DOCUMENTO Nº. 02), 

oportunidade em que Sua Excelência foi muito aplaudido por todos. (Pausa). Após, 

aproximando-se o fim da solenidade, o cerimonial convidou a todos para, de pé, ouvirem o 

Hino do Estado do Pará (Aplausos e Pausa). Finalizando, a Presidência agradeceu todos os que 
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prestigiaram a solenidade, conforme suas próprias palavras: Agradecendo mais uma vez a 

presença de todos, em especial das autoridades que aqui compareceram, declaro encerrada a 

Sessão Solene deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, de entrega da medalha 

Serzedello Corrêa, Classe “A”, ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Tribunal de Contas da 

União, doutor Benjamin Zymler. Muito obrigada a todos. (Aplausos). Nada mais havendo a 

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

horas e trinta minutos (11h30min) 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, juntamente com todos os discursos proferidos 

nesta sessão. 

Belém, 12 de agosto de 2010 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada na Sessão Ordinária 

de 09 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 46ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 12 DE 
AGOSTO DE 2010, DE OUTORGA DA MEDALHA SERZEDELLO CORRÊA CLASSE 
“A” AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO BENJAMIN ZYMLER 
 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES;  
 
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Ministro BENJAMIN 

ZYMLER – Homenageado. 
 
 

Belém, 12 de Agosto 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 DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES NA 
SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA SERZEDELLO CORRÊA CLASSE “A” AO MINISTRO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO BENJAMIN ZYMLER: 

Senhora Conselheira Lourdes Lima, Presidente deste Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
Excelentíssimo Senhor Doutor José Eduardo Gomes, neste ato representando a ilustre Governadora do Estado, 
Doutora Ana Julia Carepa.  

Querido amigo Deputado Estadual João Salame, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, representando neste ato o Presidente Domingos Juvenil, Excelentíssima Senhora Desembargadora 
Raimunda Noronha, Presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Doutor Cláudio Bezerra 
Mello, Procurador de Justiça do Estado, representando nesta oportunidade o senhor Geraldo de Mendonça Rocha, 
Procurador Geral de Justiça.  

Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, homenageado nesta Casa, neste dia, ilustre 
Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas da União. Excelentíssima Senhora Doutora Procuradora 
Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral de Contas do Estado do Pará, senhores Conselheiros Cipriano 
Sabino Junior, Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ilustre Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, 
nosso Corregedor. Conselheiro Luis Cunha.  

Eu gostaria de ter a ficha de outras autoridades que porventura poderei falhar e não citar, mas 
ilustre Conselheira Mara Barbalho, Corregedora do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Caríssimo 
ilustre Desembargador Leonan Cruz Junior, do Tribunal de Justiça do Estado.  

Doutora Elizabeth Massoud Salame da Silva, Procuradora-Chefe do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios. Ilustre  Doutor Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador de Contas do 
Ministério Público de Contas do Estado. Ilustre Doutora Rosa Egydia Crispino Calheiros Lopes, Procuradora do 
Ministério Público de Contas do Estado. Ilustre Conselheiro Aposentado Doutor Elias Naif Daibes Hamouche. 
Doutora Mary Joyce Rocha, Auditora Geral do Estado.  

Queria, em nome das autoridades aqui citadas, cumprimentar a todas as outras autoridades 
presentes neste auditório. Senhoras e senhores, nosso servidores, muito bom dia.  

Reúne-se nesta manhã, numa data feliz para esta Casa, o Tribunal de Contas do Estado Pará e 
fico extremamente honrado e feliz de ver um auditório tão grato a todos nós, com tantas autoridades, nossos 
servidores presentes, para falar em nome desta Casa. Começo dizendo que já é uma demonstração de generosidade 
para comigo que meus pares tenham escolhido exatamente o menor para representá-los.  

Somente a generosidade de todos poderia conduzir a este credenciamento, e pensei até em 
recusar, mas em razão da admiração e do apreço pelo Ministro Benjamin Zymler, cometo até este ato audacioso de 
saudá-lo em nome da Casa.  

É uma oportunidade feliz, e quero dizer também, Ministro Benjamin, que a vida nos reserva 
determinados caminhos muitos agradáveis e muitos felizes, e hoje é um deles aqui, pela oportunidade que tenho de 
em nome desta Casa de saudá-lo e dizer também de público que neste Plenário que hoje tenho a honra de compor, 
me sinto devedor de todos eles.  

Fui o primeiro integrante da Assembleia Legislativa a tomar assento nesta Casa após a 
Constituição de 88, e para que aqui chegasse tive não só o voto, mas tive o apoio denotado da Conselheira Lourdes 
Lima, deputada na ocasião, Conselheiro Cipriano Sabino e do Conselheiro Luis Cunha. Com todos minha ligação 
já vai acima de 20 anos, não moldada nesta Casa, mas de muito antes e, também, portanto, é uma oportunidade de 
agradecer agora aos três aquilo que fizeram na minha indicação há tantos anos atrás.  

E o companheiro Ivan Cunha, com quem tenho relacionamento de quase meio século, ele na 
Faculdade de Direito e eu na Escola de Engenharia, mas nossas sedes eram próximas, de maneira que eu não 
poderia, mesmo correndo risco, recusar esta indicação.  
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O motivo da sessão é exatamente reconhecer e dizer obrigado a quem tanto nos ajuda e em que 
todos os momentos em que esta Casa solicita, e não só esta Casa, todos aqueles que fazem parte do sistema 
Tribunal de Contas, vamos dizer no Brasil, Tribunal de Contas dos Municípios, os Ministérios Públicos junto aos 
Tribunais de Contas, ao Ministro Benjamin Zymler, que vem sempre tirando, da sua agenda apertada, um pequeno 
tempo para nos atender.  

A razão da Comenda, e eu quero fazer uma pequena relembrança, porque a nós, exatamente que 
somos integrantes do Tribunal de Contas do Estado e outros que trabalham e que circundam nossas atividades 
talvez saibam, porque acontecia comigo.  

Serzedello Corrêa, para a maioria da população eu acho que se perguntarmos: quem é Serzedello 
Corrêa? É o nome de rua de Belém. Mas Serzedello Corrêa foi um paraense ilustre e responsável pela 
implementação da brilhante ideia de Rui Barbosa, que é exatamente a Constituição do Tribunal de Contas.  

Serzedello Corrêa - por isso pedi que houvesse o apoio do vídeo, para que todos nós pudéssemos, 
nesta relembrança, ter a importância deste homem não só na vida do Estado do Pará, mas na vida do nosso País - 
Engenheiro Militar, nasceu em Belém, oficial do Exército, onde chegou a General de Brigada. Foi Deputado 
Federal pelo Estado do Pará, pelo Rio de Janeiro e por Mato Grosso. Foi Governador, ilustre Conselheiro Luis 
Cunha, do Paraná, e no Governo Nilo Peçanha foi Prefeito do então Distrito Federal Rio de Janeiro. Ministro da 
Aviação, Ministro da Agricultura, Ministro da Justiça, Ministro das Relações Exteriores e Ministro da Fazenda, 
quando, por sua determinação, instituiu o Tribunal de Contas da União para tomar conta das suas contas e teve 
grande problema nesta implantação, inclusive, com divergências dentro do próprio Governo.  

É um nome ilustre que honrou a terra paraense e serve de bandeira para todos os Tribunais de 
Contas que querem exatamente exercer seu papel a serviço da cidadania.  

Esta é a razão da condecoração. Foi votada numa Resolução do ano de 1970, que teve como 
proponente a ilustre Conselheira aposentada Eva Andersen Pinheiro, mas para satisfação nossa, um integrante 
daquele colegiado, naquele momento, embora ainda bastante jovem, está presente entre nós, que é o Conselheiro 
Elias Naif. Ele participou daquela Resolução, onde, esta Casa, no momento de dizer obrigado a quem muito faz por 
ela, concederia, a quem a merecesse, a medalha Serzedello Corrêa.  

Eu peço que o nosso amigo, que é o chefe da nossa informática na Casa, Doutor Carlos Gomes, 
embora não seja o maestro de saudosa memória, mas também rege com maestria o setor da informática nesta Casa, 
nós possamos, para fixação de todos, fazer a exibição do currículo de grande brilhantismo do nosso homenageado, 
para que a gente possa também avaliar as razões da proposição desta homenagem. 

[exibição de vídeo] 

Acho que já não precisaria justificar mais nada, para não cansar os ouvidos desta plateia 
simpática que nos escuta, mas queria dizer a todos, que antes de chegar, para alegria nossa, para a competente 
atuação no âmbito do TCU, doutor Benjamin Zymler fez uma carreira brilhante na área da engenharia, com 
especialização na área da engenharia elétrica, com muitos e muitos serviços prestados a este país, portanto, 
acresceria ao seu notável currículo.  

Mas quero dizer, Ministro, que uma coisa não foi dita nos currículos, porque em geral não se 
coloca nos currículos aquilo que vou dizer, mas a mim, e a nós outros Conselheiros desta Casa, quero dizer que foi 
o que mais nos inspirou a concessão desta merecida condecoração a Vossa Excelência, porque quando disse aos 
companheiros da ideia que tinha, o que mais cativou em todos nós, a despeito da sua notória especialização, da sua 
competência, que é vista e dita em todos os lugares do Brasil, eu diria que fundamentalmente o que nos levou ainda 
mais a propor esta concessão foram três aspectos que ornam a personalidade e o caráter de Vossa Excelência: 
companheirismo, a humildade e a simplicidade, que deve ser exatamente o corolário daqueles que fazem 
especialmente a vida pública.  

E eu me lembro nos nossos Fóruns, das quais Vossa Excelência sempre participou, no primeiro 
Fórum ainda não, mas no segundo, o primeiro teve a direção competente da Presidente Lourdes Lima, e o segundo 
e o terceiro coordenado com grande habilidade e com grande competência pelo Conselheiro Cipriano Sabino, e as 
pessoas perguntavam: “Mas este é o Ministro do TCU?”  
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Porque ele era simples, ele é simples, ele andava no meio do povo respondendo a todos, e eu 
próprio, embora com alguma experiência da vida, sempre, embora tenhamos tido contato com outros Ministros e a 
vida pública também nos levou a tantos caminhos, é exatamente da nossa parte, especialmente da minha parte, a 
grande admiração que tenho pelas personalidades que entendem a transitoriedade das funções e dos cargos.  

O importante são as instituições que ficam, os homens e as mulheres passam, e Vossa Excelência 
encarna, como poucos, saber exercer a função com competência, com dignidade e com decência, nesta 
simplicidade que está aí a me olhar, e quero dizer que foi exatamente este o grande motivo porque todos os 
Ministros, claro, ilustres, mereciam este tipo de condecoração, mas quero dizer que a humildade e a simplicidade 
supera qualquer título profissional que qualquer um de nós possa ter.  

É, portanto, das mais prazerosas, senhor Ministro, saudar em nome desta Casa Vossa Excelência, 
que recebe uma Comenda que leva o nome de um dos mais dignos brasileiros que foi Serzedello Correa.  

Há muitas semelhanças em suas brilhantes carreiras, seus desempenhos técnicos, administrativos, 
como também no magistério, porque Vossa Excelência é um professor. Formado em engenharia, formado em 
Direito, mestre em Direito, e participa dando palestras em Fóruns e em eventos, e nós somos muito gratos porque 
sempre que convocamos Vossa Excelência, Vossa Excelência está aqui conosco. Vive, portanto, esta Casa.  

Meu queridíssimo Deputado João Salame, a quem quero fazer um agradecimento já a Vossa 
Excelência, porque sei que Vossa Excelência está empenhado numa campanha neste Estado gigantesco. Vossa 
Excelência chegou de madrugada, já vai partir depois do almoço, mas ao nosso chamamento, ao nosso convite, 
Vossa Excelência sempre zeloso, tirou um pouco do seu tempo e está aqui prestigiando este acontecimento que 
vivemos um momento especial, por quê?  

Porque não se pode fazer uma cerimônia fria apenas da homenagem a quem merece pela 
titulação que tem. Nós estamos aqui tentando fazer uma combinação perfeita entre o que diz a razão e o que pede o 
coração.  

De um lado a gente homenageia o Ministro por todos os títulos, e é um prazeroso dever agradecer 
com muito afeto exatamente a quem nos apoia em tantas ocasiões.  

Esta é uma reunião de festa, Ministro, de alegria e de agradecimento, mas a presença de Vossa 
Excelência nos estimula a fazer, mesmo de forma sucinta, algumas considerações sobre os Tribunais de Contas, 
que existem 34 em todo o país, com grandes diferenças em suas estruturas, diferentemente do Conselho Nacional 
da Magistratura que tem uma organização única, nós vemos que uns caminham a passos largos para a modernidade 
e, outros, ainda, muito aquém das suas obrigações, algumas vezes com estruturas arcaicas e incapazes de 
corresponder às expectativas da sociedade.  

Os Tribunais que têm por finalidade o controle das contas públicas, no sentido de que os recursos 
sejam bem empregados em beneficio da sociedade, têm procurado, em sua maioria, o aperfeiçoamento necessário 
para o cumprimento de suas obrigações modernizando estruturas e ações no sentido de possibilitar o controle social 
com a população e a imprensa participando ativamente para alertar sobre assuntos que dizem respeito à nossa 
atuação.  

Estou entre os que festejam a criação do Conselho Nacional  dos Tribunais de Contas que 
possibilitará uma atuação mais uniforme entre todos. Comemora-se, neste ano, o 10º aniversário da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, ampliando as atribuições dos TCs na fiscalização do correto gasto do recurso público, e a partir de 27 de 
maio último, os Estados e Municípios com mais de cem mil habitantes são obrigados a divulgar, em tempo real, 
em meios eletrônicos, detalhes sobre a despesa e a receita.  

E os Tribunais exercem função importante e indelegável neste controle. O aperfeiçoamento do 
controle interno, comprovadamente, implica na melhoria do controle externo.  

Terão que ser buscadas semelhanças entre os procedimentos de auditoria nos investimentos 
públicos com a garantia de melhor qualidade com o menor preço, esta é a máxima da nossa engenharia. Não há 
como adiar a atuação dos Tribunais em todos os momentos dos empreendimentos acompanhando o processo desde 
as licitações para os projetos, inclusive, assegurando a sua conveniência e exequibilidade, bem como 
acompanhamento simultâneo das obras.  
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Tantas vezes obras são paralisadas e nós chegamos no momento desta paralisação por projetos 
mal elaborados. São passos importantes neste sentido a instalação das ouvidorias e as corregedorias no Tribunal 
que hoje ocupa o ilustre Conselheiro Ivan Cunha, aliás, nosso primeiro Corregedor, com providências 
indispensáveis ao estímulo e aperfeiçoamento do controle social que deve ser complementado com realização de 
eventos como fóruns, seminários que possibilitem livremente a participação da imprensa e da sociedade.  

Me permitam aqui fazer um breve espaço para revelar que esta Casa tem procurado, Ministro, ir 
ao encontro da sociedade no controle social. Temos três eventos aqui que propusemos conjuntamente, que são o 
Fórum no qual Vossa Excelência tem tido uma participação extraordinária, fortalecendo exatamente este 
empreendimento; começamos com a expectativa de um público que não chegaria a 500 pessoas e Vossa Excelência 
já participou do último, as suas declarações estavam aqui no nosso portal, e nós já tivemos dificuldades, porque 
estaríamos superando a 1.100 inscrições.  

Fóruns foram gerenciados na primeira edição pela Conselheira Lourdes e depois em duas edições 
brilhantemente pelo Conselheiro Cipriano Sabino. Temos um encontro que reputamos da maior importância, que 
surgiu também da conversa entre todos nós aqui e propusemos o Encontro Conversando com o Controle Interno, 
exatamente nesta linguagem coloquial, Conversando com o Controle Interno, para troca de experiências. Os 
Tribunais não podem mais pensar que são os donos da verdade, nós temos que aprender com quem executa 
também.  

Então é uma permeabilidade de aprendizado e de participação, onde tivemos a coordenação do 
ilustre Corregedor Conselheiro Ivan Cunha, com assessoramento de todos nós, onde me lembro que na primeira 
edição do Conversando com o Controle Interno, Sua Excelência se debruçou e produziu um grande trabalho que 
serve de orientação a todos àqueles que trabalham com as contas públicas. Isso com o apoio da presidência e já 
nessa chegada extraordinária, para nós, do Conselheiro Luis Cunha, que desde o tempo da Assembleia Legislativa 
tem sido um companheiro e um apoiador dos nossos empreendimentos.  

O aperfeiçoamento do controle que possibilita afastar a corrupção, corrigir os desvios capazes de 
abalar as contas públicas, os atos secretos por força de lei não têm mais lugar no estado de direito e a publicação dos atos 
administrativos propiciam o controle social impedindo que o poder ultrapasse os limites da legalidade. Interessa à 
sociedade a gestão planejada e transparente do exato ensinamento de Norberto Bobio “O governo do poder público em 
público”.  

Eu peço que o Doutor Carlos Gomes apresente no telão o artigo 3º da Constituição - Não que não se 
saiba o artigo da Constituição, era óbvio que seria uma deselegância, mas eu costumo falar sempre a respeito do que a 
Constituição nos manda fazer, sob pena de sermos mentirosos - Artigo 3º: “Constitui objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil – eu sei que todo mundo sabe a Constituição, mas eu quero ratificar – construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. – no inciso I. E no III – Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais”.  

Tudo aquilo que façamos, tudo, os poderes públicos, Legislativo, Executivo, Judiciário, Tribunais, 
Ministério Público, se nós estivermos fugindo dessa orientação principal, estará sendo invalidado o nosso trabalho. E 
para que serve, se nós não formos exatamente em cima do corolário da Constituição no sentido  de construir a sociedade 
livre, justa e solidária.  

É um sonho, mas é o sonho do legislador, é a pátria que queremos construir. E só para pontualizar, 
vou passar muito rapidamente, e eu peço que vá para o 225 da nossa Constituição e veja a responsabilidade, e acho que 
os Tribunais, Ministro, eles têm como participar disso.  

Meio ambiente, olha a contradição que nós vivemos. “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o poder de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Mas é o Estado quem 
não cumpre a Constituição.  

As nossas cidades estão se amontoando nos lixões, os nossos esgotos são lançados, invalidando a 
biodiversidade fantástica que este país tem, porque o próprio Estado não zela. Estado lato senso, não se trata de 
acusação.  

Eu tive notícia de um trabalho feito na Universidade de Brasília, onde Vossa Excelência, inclusive, já 
ministrou aulas, Universidade da Bahia e de Minas Gerais, que no campo, por exemplo, do saneamento do país, se tudo 
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der certo, o abastecimento de água universalizado só estará disponível a cada casa de brasileiro em 2035. É muito tempo, 
Ministro!  

É preciso que haja uma inversão, uma criatividade naquilo que se faz, e os Tribunais têm como 
influenciar nas políticas públicas para reduzir estas diferenças.  

Vivemos, senhoras e senhores, num Estado grandioso, rico e exuberante, cheio de diferenças e 
paradoxos - estou  me referindo ao nosso Estado do Pará, ao qual todos temos obrigação de servir - nosso tamanho, por 
exemplo, Ministro, é maior que o da Colômbia. E só a Ilha do Marajó, a maior ilha flúvio-marítima do mundo tem 50 mil 
quilômetros quadrados, ela é superior ao território da Holanda, da Dinamarca, da Bélgica e da Suíça. Integramos a maior 
bacia hidrográfica do planeta. Temos aqüíferos fantásticos.  

Agora mesmo a universidade descobre o aqüífero do alter do chão, porque é na região de Santarém, 
que é praticamente inesgotável. Somos o maior produtor, e Vossa Excelência tão bem conhece isso, de energia elétrica. 
Tucuruí gera energia barrando o Rio Tocantins, e as nossas atividades na agricultura, na pesca, na indústria madeireira e 
na pecuária são enormes e somos a maior província mineral do planeta.  

Entretanto, a maior riqueza é a nossa população, que, infelizmente, apesar de todo este potencial, 
ainda registra alto índice de analfabetismo, ainda é vitimada pela falta de atendimento à saúde, pela falta do atendimento 
à educação. A nossa juventude sendo liquidada pelo narcotráfico, não tendo acesso a escola.  

Então, tudo isso vitima um povo que tem esperança de, em habitando um solo rico, de que ele possa 
usufruir dessa riqueza para que ele possa melhorar sua situação de vida. Então, a nossa juventude, Conselheiro Cipriano 
e Conselheiro Ivan, tão vitimadas nesta área, nós não podemos permitir que seja vítima do maior dos males, Ministro, 
que é o mal da desesperança. É tarefa nossa superar estes problemas no sentido de dar a todos uma vida digna que nós 
desejamos.  

O Estado do Pará - e eu falava da nossa gente - é o maior exemplo de miscigenação, o colonizador, o 
branco, o índio e o negro, neste amalgamo fantástico que constituiu a nossa gente e agora já, inclusive, com a chegada 
desde o início do século passado dos asiáticos, exatamente se reflete na nossa cultura, nas nossas artes, nos nossos 
costumes e na nossa religiosidade.  

E nesse momento eu quero dizer o seguinte: nessa mistura, o que resultou? Um povo humilde, 
trabalhador, que procura caracterizar o paraense da seguinte forma: quem é o paraense? Paraense é aquele que nasceu 
aqui, é óbvio, mas também é aquele que veio pra cá buscando melhor condição de vida para si e para suas famílias e que 
nos ajudarão, com certeza, a construir este portentoso futuro que todos ansiamos.  

E são aqueles paraenses que nós vamos buscar para serem paraenses como nós, para que a gente possa 
ter grande assessoramento, grande ajuda para conseguirmos exatamente atingir o nosso objetivo. Está integrando a nossa 
mesa, Ministro Benjamin Zymler, o Deputado João Salame.  

Nós temos nos eventos que propusemos nesta Casa em busca do controle social que muitos falam, mas 
poucos agem, o encontro que todos nós aqui, até pela origem da onde viemos, reputamos de grande importância, além do 
Fórum do qual Vossa Excelência já participou, do Conversando com o Controle Interno, nós temos um encontro singular 
no Brasil, não há outro igual, pelo menos no nosso conhecimento, no nosso calendário e no calendário da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará há um encontro entre Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa, no calendário da 
Assembleia e do calendário do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando um diálogo franco, aberto entre os 
Conselheiros, Deputados, servidores com Deputados, Conselheiros e vice-versa das duas Casas, visando o bem comum, 
porque isso já está refletindo, inclusive, Ministro, até mesmo já na votação da LDO.  

E desde o primeiro momento que Vossa Excelência sabe que todo início ele é claudicante, é cheio de 
incertezas, e quando fizemos o Primeiro Encontro não nos faltou o apoio da Assembleia Legislativa, que teve aqui 
representando a Casa, como está neste dia o Deputado João Salame, ele estava na presidência em exercício e veio no 
Primeiro Encontro e já tivemos o segundo do encontro com a Assembleia Legislativa do Estado.  

E o Deputado João Salame, a quem quero dizer, vem de Marabá, um dos municípios mais prósperos 
do Estado do Pará, muita luta, muito suor, muitos imigrantes, quarta população dos municípios paraenses. O Deputado 
João Salame, que é um político que honra do Poder Legislativo. Pode-se dizer que não se concorda ideologicamente, 
filosoficamente, mas é uma vida limpa, e nós todos que de lá viemos, da Assembleia Legislativa, tenho muita honra, 
Deputado, de ser amigo de Vossa Excelência e de admirar o trabalho que Vossa Excelência faz, e desejamos sua 
reeleição, porque o Pará merece isso.  
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Deputado João Salame conversando conosco, eu fui dizer a ele da importância de sua presença. - Eu 
quero me alongar só um pouquinho, prometo que não vou demorar tanto massacrando os ouvidos da plateia tão 
simpática, das autoridades que aqui estão. - Quando se propôs o Fórum era uma dificuldade, então o Fórum,  Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, o que se vai fazer lá? Presença de Vossa Excelência fortalece a nossa proposta, a presença de 
um Ministro do TCU no nosso Fórum - Conselheiro Cipriano, Conselheiro Ivan - o seu despojamento de chegar conosco 
nos fortaleceu e deu evento ao que Vossa Excelência foi testemunha, e é aquilo que fortalece o nosso desempenho, e hoje 
nós podemos dizer neste relacionamento fraterno com o Deputado João Salame e ele percebeu, eu disse: "O Ministro 
Benjamim Zymler ele prestou e presta relevantes serviços ao Estado do Pará”. - Vá aguçando seus sentidos, Ministro, 
preste bem atenção - ele trabalhou para o Tribunal, mas ele fez também nesta atuação dele, ele atuou decisivamente em 
favor do Estado, fortalecendo o Tribunal, o controle das contas públicas.  

E falamos ao Deputado João Salame, já com a anuência dos nossos companheiros, e o Deputado João 
Salame veio hoje aqui para prestigiá-lo, tirar dessa agenda apertada dele, e eu tenho a honra de ler o seguinte documento 
que o Deputado João Salame propôs a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com um pedido nosso, aquiescido por 
ele, aliás, um pedido de todos os Conselheiros. Projeto de Decreto Legislativo tramitará, para encerrar, provavelmente 
pelo mês de outubro, porque a Assembleia neste momento é de eleição, e ele diz o seguinte - acho que o auditório 
concordará com esta iniciativa nossa, Deputado - "Dispõe sobre a concessão do título honorífico Cidadão do Pará ao 
Ministro Benjamim Zymler e dá outras providências". [aplausos]  

“Artigo 1º: Fica concedido o título honorífico de cidadão do Pará ao Ministro Benjamim Zymler em 
reconhecimento à contribuição prestada ao Estado do Pará. A honraria será concedida em sessão especial a ser 
estabelecida pela Mesa Diretora deste Poder. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Deputado João 
Salame”. Deputado, obrigado. [Aplausos]  

Aqui está o projeto, vou me privar de ler, porque é grande a explanação, é um currículo, eu já fui 
longo demais. Já me alonguei bastante, e eu quando era professor, eu já estou na aposentaria há dois anos, Ministro, e eu 
primeiro quero agradecer a presença de tantas autoridades que prestigiam esta reunião, da nossa plateia, dos servidores 
da Casa, e na hora em que eu era professor na universidade, e eu dava aula de tarde, e aqui nosso clima é muito quente, 
mas eu procurava desenvolver, e graças a Deus acho que foi desenvolvido este clima da fraternidade, da amizade com os 
alunos, e a gente sabe que chega um ponto em que o professor cansa os alunos e o professor também fica cansado.  

E a gente fazia então uma combinação de que quando chegasse ali por volta de 1 hora e 50 de aula, os 
mais chegados, aqueles representantes da turma bastava ele olhar para o professor e dizer: “Professor, por hoje...”, e o 
professor sabia que era momento de encerrar.  

E eu já vi aqui o Ivan e o Cipriano, e a gente também tem esta regra, e eles já gritaram para mim de lá: 
“Por hoje...", então eu já vou encerrar esta minha explanação dizendo finalmente o seguinte: Vossa Excelência será, 
configuradamente, um de nós antes do fim do ano.  

É muita honra para o Estado do Pará que Vossa Excelência seja um irmão nosso. Por isso que disse: 
"Aguce seus sentidos, comece a sentir o cheiro do patchouli, do cheiro cheiroso, escutar o carimbó e o siriá para que não 
sejam mais melodias desconhecidas”. O bacurí, que eu sei que Vossa Excelência gosta do bacuri, do tucupi, do açaí, do 
cupuaçu. Então Vossa Excelência será de fato e de direito um cidadão do Pará.  

E, para finalizar, Ministro, poderia saudá-lo, se pudesse recuar no tempo, me valendo das nossas 
carteiras do CREA. Vossa Excelência, engenheiro, eu também sou, e se pudesse recuar no tempo, poderia dizer: “Colega 
Benjamim Zymler”, ou poderia saudá-lo como uma cerimônia oficial como esta pede, poderia dizer: “Sua Excelência o 
Ministro Benjamin Zymler por todos os méritos, Vice-Presidente Corregedor do Tribunal de Contas da União”, mas eu 
vou pedir a sua tolerância, a sua generosidade, que eu sei que ela existe, e vou, para encerrar, me socorrer dos versos de 
um grande compositor, e do parceiro dele, numa canção famosa, Canção da América, que ele fez para o deleite de todos 
brasileiros, que é o Milton Nascimento e Fernando Brant. Então, ele dizia o seguinte: “Que amigo é coisa para se guardar 
debaixo de sete chaves, dentro do coração". Vossa Excelência leva a medalha no seu peito que simboliza Serzedello 
Corrêa, mas tenho certeza, e acho que posso falar em nome dos irmãos do Ministério Público também, como do TCM e 
do Ministério Público junto ao TCM, Vossa Excelência leva nossa mais alta condecoração por seus absolutos méritos, 
mas tenha certeza que Vossa Excelência ficará guardado no coração dos seus amigos, debaixo de sete chaves, guardado 
no coração de todos nós que fazem o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Muito obrigado.. 

Belém, 12 de agosto de 2010. 
 
Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves 
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DOCUMENTO 02 

PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO BENJAMIN ZYMLER POR 
OCASIÃO SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA SERZEDELLO CORRÊA CLASSE “A”: 

Excelentíssima Conselheira Lourdes Lima, Presidente, grande amiga, também grande amigo 
Conselheiro Cipriano, Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro Ivan Cunha, 
Corregedor do Tribunal de Contas, grande amigo; Conselheiro Nelson Chaves que me emocionou muitíssimo com 
as palavras que vieram do coração.  

E eu estava pensando aqui, lá em Brasília os ambientes são frios e eu tinha participado da posse 
de uma amiga minha que foi guindada a Ministra do STJ, e exatamente estava comparando as cerimônias, e aqui, 
apesar de todo o cuidado, e isso é evidente, eu me sinto honrado com isso, eu sinto também que muitas coisas 
soam como palavras do coração, como um ambiente quente típico do Pará que só vocês conseguem fazer e, 
realmente, há uma mágica neste Estado que ainda não decifrei totalmente, e muito provavelmente se for guindado 
a cidadão paraense poderei decifrar o mistério no seu devido tempo.  

Conselheiro Luis Cunha, também já o conheci, seja bem-vindo ao sistema do Tribunal de Contas, 
o senhor provavelmente vai conhecer as nossas mazelas e as nossas virtudes, como tudo na vida.  

Dignas autoridades, componentes da mesa, o Deputado Salame em particular, que teve que sair, 
mas ele realmente também me emocionou com a iniciativa que teve na Assembleia Legislativa.  

E eu quero dizer que é uma honra, realmente uma honra e um privilégio ser agraciado com esta 
medalha Serzedello Corrêa, que é a alta distinção concedida por este Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

E esta satisfação é maior porque é no Estado do Pará mesmo, e isso é uma verdade, a priori, eu 
me sinto bem no Pará, eu dou palestras realmente, eu vou aos diversos Estados do Brasil, e faço isso com prazer, 
na verdade eu gosto de dar aulas, isso é algo que me dá muito prazer e, na verdade, é quase que um sentido de vida 
que eu tenho, eu gosto do mundo acadêmico, e isso me dá muita realização, mas no Pará eu me sinto melhor do 
que nos outros lugares, e isso foi desde a primeira vez quando eu vim aqui, atendendo a convites da Corregedora 
Mara Lúcia e da Conselheira Rosa Hage do Tribunal de Contas dos Municípios, e também atendendo ao 
chamamento da Conselheira Lourdes Lima, do Conselheiro Cipriano, em seminários que trataram dos mais 
variados temas, e a percepção é sempre a mesma.  

Eu falava com a minha esposa que veio aqui comprovar, que às vezes me acompanha, e ela 
simplesmente assinou embaixo e disse: “Olha, Benjamin, não é uma mitificação tua não, é uma verdade, eles são 
diferentes. Eles são mais quentes, eles são mais afáveis”.  

E para quem vem de Brasília isso é ótimo, isso é uma terapia e não tem psicólogo que pague isso 
que vocês me conferem. Eu quero dizer também, que as palavras do Conselheiro Nelson Luiz Chaves foram muito 
bem colocadas, tanto no aspecto substancial, quanto no aspecto emocional.  

A análise que ele fez dos Tribunais de Contas, dos desafios, foi excelente, e, também, o que ele 
disse a meu respeito eu já hoje debito a amizade que vai se formando entre nós. Eu cheguei ao posto de Vice-
Presidente do Tribunal de Contas da União, senhores, em razão de uma sorte extraordinária.  

Eu realmente sou uma pessoa de sorte, não há como negar. Eu nunca pensei em ser Ministro do 
Tribunal de Contas, pelo contrário, era um engenheiro e feliz da vida em ser engenheiro, trabalhei 15 anos na 
engenharia, e acho que o Conselheiro Nelson sabe que na nossa época quem era bom em matemática ia para a 
engenharia. E eu era bom em matemática, gostava de engenharia, mas eu fiquei desempregado.  

Essa é a razão simples, não há mistério. Meus filhos me perguntam: “Por que você foi para área 
jurídica? Por que você fez Direito, fez mestrado? Foi uma descoberta tardia de uma vocação?”. Nada disso.  

Eu fiquei desempregado e o primeiro concurso que apontou no horizonte eu fui, e acho que fui a 
única pessoa que foi para Brasília para trabalhar na iniciativa privada. Eu saí do setor público e fui para a iniciativa 
privada trabalhar em Brasília, e na época do Plano Collor fiquei desempregado, e aí o primeiro concurso que 
divisou no oriente era de analista do Tribunal de Contas da União.  

Esta é a razão pela qual eu vim a ser analista de finanças e controle externo do Tribunal de 
Contas. Depois minha esposa me obrigou a me inscrever no Curso de Direito, foi comigo e fiz Direito. Depois eu 
fiz, realizei e fui bem-sucedido no concurso para Ministro substituto em 98, e em 2001 abriu uma vaga para 
Ministro titular na condição de auditor, e isso nem era comum.  

Para que isso tivesse ocorrido muitas coisas ocorreram, talvez outro dia eu possa contar esta 
história, mas eu sei que foi uma série de coincidências e eu vim a ser Ministro do Tribunal de Contas da União.  
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Senhores, e talvez em 2011 eu venha a ser o Presidente do Tribunal de Contas da União, venha a 
ser, talvez, o primeiro técnico do Tribunal de Contas a ser Presidente do Tribunal de Contas da União. Senhores, 
isso em primeiro lugar me emociona, eu não tenho como deixar de dizer que isso é uma grande honra, eu agradeço 
ao destino, a Deus pela possibilidade de poder chegar a este ponto, mas eu acho que também há um certo 
simbolismo nisso tudo.  

Eu acho que o Tribunal de Contas de alguma forma demonstra, o sistema Tribunal de Contas 
demonstra sua vitalidade permitindo que um técnico possa alçar voos tão longe, e mostra que na República 
Federativa do Brasil há espaços para o desenvolvimento pessoal, para a qualificação profissional, e eu acho que eu 
vejo que também nos Ministros que vieram da Assembleia Legislativa, dos Conselheiros ou do parlamento, ex-
políticos, eles têm também um orgulho de ver que no Tribunal de Contas da União um técnico será o Presidente, 
porque, no fundo, todos sabem que a força vital dos Tribunais de Contas está exatamente nessa heterogeneidade, 
nesta simbiose entre a visão política, a proximidade com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional e a 
qualificação técnica, a visão técnica das contas públicas.  

Os Tribunais de Contas não teriam o espaço que têm e nem iriam conquistar o espaço que ainda 
não têm, se não contassem com esta visão simétrica, com esta duplicidade, com este conjunto de pessoas que 
contribuem na sua medida para o fortalecimento do órgão.  

Ontem mesmo eu estava na sessão e os debates foram extraordinários, e eu pude ver exatamente 
isso, como havia uma visão técnica, uma visão de maior sabedoria política e como se chegou a um denominador 
comum, como houve a possibilidade de convergência entre os dois pólos.  

E óbvio que não haveria tempo para eu contar a questão, mas era uma questão de anistiar, uma 
questão vinculada a anistiados políticos, uma questão muito difícil em que o Direito Administrativo sozinho não 
resolveria. Então a visão política de quem vivenciou a história, a época da ditadura, a época da contenção do 
regime democrático, ela foi muito importante para que a gente chegasse a uma solução que, em minha opinião, foi 
extremamente sábia.  

Esta força dos Tribunais de Contas ela é, para mim, a ceifa que me leva a atuar. Eu confio neste 
sistema e eu sei também que em grande medida este prêmio é uma homenagem ao Tribunal de Contas da União, é 
uma homenagem ao que nós estamos fazendo e ao que vamos fazer. Eu tenho certeza que estes anos de 
aprendizado lá no Tribunal de Contas eles me dão uma convicção serena de que a sociedade brasileira pode estar 
confiante e convicta de que o nosso modelo de controle ele precisa ser aprimorado, mas ele é extremamente 
adequado.  

É de uma de inteligência extraordinária, e eu o comparo com os modelos em todo o mundo. É 
óbvio que ele precisa ser aperfeiçoado. Nossa federação é muito complexa, o Conselheiro Nelson foi sábio ao 
dizer, ao mencionar a situação dos diversos Tribunais de Contas.  

Há diferentes estágios de desenvolvimento, há necessidade de maiores e menores em alguns 
casos, mas nós precisamos aperfeiçoar, e este aperfeiçoamento passa, inexoravelmente, pela criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, e me parece que esta é uma realidade para este ano, e eu ainda fico mais 
enobrecido, imaginem se o ano que vem se houver a inauguração do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, 
com eventual participação do Tribunal de Contas da União, de representantes dos Tribunais de Contas dos Estados, 
vejam que esta interação se fará absolutamente imprescindível.  

Este contato entre os Tribunais de Contas que hoje é feita por iniciativas particulares e o Tribunal 
de Contas do Pará é, na verdade, um grande estimulador desses encontros, desse contato, mas nós teremos que ter 
esse contato necessariamente e deveremos formar um sistema, buscar a sistematização das nossas atuações, e isso 
significa que talvez tenhamos que ter uma nova Lei Orgânica Nacional estabelecendo um modelo mais firme de 
Tribunais de Contas, uma lei processual, e vejam quantas coisas estão por vir, quantos desafios, e este desafio está 
posto a nós todos.  

E é importante que este diálogo exista de uma forma simples, com muita tranquilidade entre 
todos os Tribunais de Contas e, em particular, entre o Tribunal de Contas da União e o do Estado do Pará. E eu 
digo isso, eu vejo marcadamente a atuação da Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Cipriano, pessoas que eu 
tive mais contato ao longo dos anos, e que claramente estão predispostos a buscar esta aproximação, predispostos a 
discutir a questão dos Tribunais de Contas com a sociedade, este fóruns que foram realizados, estes seminários são 
prova disso, o comparecimento, o interesse, e isso tudo sempre me impressionou muitíssimo. Senhores, no lado 
pessoal, esta notícia dada pelo Conselheiro Nelson Chaves também me emocionou muitíssimo, meu coração deu 
um pulo.  
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Eu sou um técnico, não estou muito acostumado a isso não, sabe, às homenagens, mas ser, se 
eventualmente vier a ser um cidadão paraense, será uma grande honra, inimaginável mesmo, e aí vem toda a minha 
família, já prometo, meus filhos vãos testemunhar isso com certeza. Será um dia fabuloso.  

Bem, eu quero dizer também, e também não quero cansá-los - como é a expressão que é dito 
quando você passa do tempo? Por hoje, não é? Eu já ouvi um “Por hoje...” - Mas eu quero dizer que também ser 
agraciado com a medalha que tem o nome de Serzedello Corrêa é, em particular, muito honroso e muito 
estimulante. Serzedello Corrêa é certamente um paraense extraordinário.  

Aqui há um museu em que eu visitei há um ano atrás e realmente eu fiquei maravilhado, porque 
não sabia, apesar de ter lido alguma coisa sobre Serzedello Corrêa, eu não sabia de algumas coisas, e eu tenho, em 
particular, uma grande honra, porque eu estudei no Instituto Militar de Engenharia, que é a antiga escola militar em 
que Serzedello Corrêa também estudou, e isso já de alguma forma me enche de honra.  

Serzedello Corrêa tem uma característica fantástica, não há dúvida que ele tem todas as virtudes 
como militar, como estadista, como ator político, mas ele tem um traço de coragem que é marcante. Eu sei que o 
ato conhecido por todos, a crise que houve entre ele e Floriano Peixoto em 1892, isso é bem conhecido, mas isso 
mostra um traço de personalidade inacreditável. Enfrentar Floriano Peixoto naquele momento, naquelas condições, 
abrir mão de um cargo nas circunstâncias em que isso ocorreu, só pode ser debitado a um homem com uma 
estatura extraordinária.  

O Pará tem que se orgulhar deste homem e acho que vocês aqui no Tribunal de Contas do Estado 
do Pará estão fazendo algo que normalmente no Brasil não é feito com a mesma intensidade, que é o 
reconhecimento do passado, extrair do passado o simbolismo necessário para extrair o norte do futuro, e isso eu 
sou de família judaica, nasci no Rio e fui criado dentro das tradições judaicas, e as tradições judaicas são muito 
antigas, nós estamos falando de quatro mil, cinco mil anos. 

Uma ideia de tradição, de olhar o passado, de divisar o futuro a partir do passado, isso é muito 
importante para um judeu, ele nutre na tradição judaica a inspiração também para projetar o futuro. Então, eu às 
vezes sinto que o Brasil não reconhece adequadamente os seus personagens principais históricos, não lhes confere 
o devido respeito, o devido reconhecimento, e fico muito feliz que no Pará Serzedello Corrêa está sendo 
reconhecido, está sendo homenageado e reverenciado na medida correta, e nem teria a falar mais sobre a biografia 
de Serzedello, estaria ensinando padre a rezar missa, os senhores conhecem melhor que eu toda trajetória de 
Serzedello Corrêa; e quem não conhece, eu acho que todos conhecem, mas, para quem não conhece, eu recomendo 
muitíssimo esta visita ao museu aqui do Tribunal de Contas do Estado.  

Senhores, era o que eu tinha a falar. Na verdade, eu fiquei muito emocionado, estou muito 
emocionado, e mais uma vez eu vou levar para Brasília e vou fazer questão de conversar com o Ministro Ubiratan, 
que não sabe porque eu sou sempre convidado no Pará, por que os paraenses gostam tanto de mim, mas eu vou 
estimular esta ansiedade dele dizendo que mais uma vez fui recebido com mais calor, com mais amizade pelos 
paraenses, e estou esperando muitíssimo um brevíssimo retorno. Muito obrigado, senhores. 

Belém, 12 de agosto de 2010. 
 
 

Ministro Benjamin Zymler 
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União 


