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ATA DA 47ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dezoito horas e cincoenta minutos (18h50min) do dia vinte e sete (27) do mês 

de janeiro do ano de dois mil e onze (2011), no HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da 

Amazônia, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES 

LIMA DE OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ 

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

CUNHA e LUIS DA CUNHA TEIXEIRA e os seguintes representantes do Ministério Público de 

Contas: Procuradores MARIA HELENA BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), ANTONIO 

MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA 

CRISPINO CALHEIROS LOPES; estiveram presentes, ainda, à sessão, as seguintes autoridades 

dentre as demais: o Excelentíssimo Senhor Simão Robison de Oliveira Jatene, Governador do 

Estado do Pará, o Excelentíssimo Deputado Márcio Miranda, representando o Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado do Pará Deputado Domingos Juvenil, o Excelentíssimo 

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará, o Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Conselheiro do 

Conselho Nacional de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Gerson Peres, Deputado Federal, o 

Excelentíssimo Senhor Antonio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador Geral de Justiça em 

exercício, o Excelentíssimo senhor Anivaldo Vale, vice-prefeito de Belém, representando o 

Prefeito do Município de Belém, Duciomar Costa, o Excelentíssimo Senhor Ophir Filgueiras 

Cavalcante Junior, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o 

Excelentíssimo Conselheiro José Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, a Excelentíssima Procuradora Elizabeth Massoud Salame da 

Silva, Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Helder Zahluth Barbalho, Prefeito do Município de 

Ananindeua e Presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará, o 

Excelentíssimo Conselheiro Manoel Pires dos Santos, Corregedor do Tribunal de Contas do 

Estado de Tocantins, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro César Colares, Corregedor do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, as Excelentíssimas Senhoras Rosa Hage 

e Mara Lúcia Barbalho Cruz, Conselheiras do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
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Pará, os Excelentíssimos Senhores Lauro de Belém Sabbá e Fernando Coutinho Jorge, 

Conselheiros Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará, os Excelentíssimos 

Senhores Edilson Oliveira e Silva e Moacir Pamplona, Auditores Aposentados, o 

Excelentíssimo Senhor Pedro Rosário Crispino, Procurador Aposentado do Ministério Público 

de Contas do Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores Ítalo Mácola, Manoel Pioneiro, 

Martinho Carmona, Ana Cunha, Cássio Andrade, Gabriel Guerreiro, Tetê Santos, José Megale, 

Hilton Aguiar, Luiz Rebelo, Deputados Estaduais, os Excelentíssimos Senhores Ivanito 

Monteiro Gonçalves, Francisca Martins, Izaldino Altoe, Sei Ohaze e Wanderson Azevedo 

Chamon, prefeitos municipais, os Excelentíssimos Senhores Carlos Augusto, Nadir Neves e 

Edimauro Ramos de Farias, vereadores, o Excelentíssimo senhor Coronel Carlos Augusto 

Oliveira da Silva, subcomandante da Polícia Militar, representando o Coronel Mário Alfredo 

Souza Solano, o Excelentíssimo Senhor Coronel Intendente João Carlos da Silva Cardoso, 

representando o Major Brigadeiro do Ar, Odil Matuchelli, comandante do 1º COMAR, o 

Excelentíssimo Senhor Coronel QOPM Luiz Cláudio da Costa, comandante geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, o Ilustríssimo Senhor Cipriano Sabino de Oliveira, vice-presidente 

da Associação Comercial do Pará – ACP, a Excelentíssima Senhora Desembargadora 

Raimunda Noronha, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a 

Excelentíssima Senhora Esther de Moraes Neves de Outeiro, Procuradora de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Major Marcos José Martins 

Coelho, representante da 8ª Região Militar e 8ª Divisão do Exército, o Excelentíssimo 

Professor-Doutor Manoel Maximiano, pró-reitor de gestão, representando a reitora da 

Universidade do Estado do Pará, o Excelentíssimo senhor Raimundo de Mendonça Ribeiro 

Alves, Corregedor Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Ricardo Antônio Cazumba, representante do Vice-

Almirante Rodrigo Hônkis, comandante do 4º Distrito Naval, o Excelentíssimo Senhor Rogério 

Chaves, representando o Presidente do Instituto de Terras do Pará, a Excelentíssima Senhora 

Rosemary Neves Teixeira, Presidente da Ação Social Integrada do Palácio do Governo do 

Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel QOPM Fernando Moura, Chefe da 

Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Zeno Veloso, jurista, 

o Excelentíssimo Senhor Edilson Ramos Pereira, Secretário Municipal de Coordenação Geral, o 

Excelentíssimo Senhor Lutfala de Castro Bitar, Cônsul Honorário do Chile, o Excelentíssimo 
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Senhor General de Divisão Jeant Jansen Silva, o Excelentíssimo Senhor Fernando Martins, 

representando a Presidência da Cosanpa, o Excelentíssimo Senhor Nilson Chaves, Presidente da 

Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, o Excelentíssimo Senhor Cláudio Rocha, 

Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor José Eduardo 

Rodrigues Lobão, Presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Armando Rodrigues, 

Procurador e representante da Presidência do HEMOPA, o Excelentíssimo Senhor Cláudio 

Humberto Duarte Barbosa, Conselheiro do Tribunal Administrativo Fazendário da SEFA, o 

Excelentíssimo Senhor Osmar Bellarmino Marques, Diretor Social da ASTCEMP, o 

Excelentíssimo Senhor Kleber Miranda, Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores 

do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Marcos Roberto de Oliveira, Procurador do 

Município de Jacundá, o Excelentíssimo Senhor Francisco Abinader, vice-presidente do Sincor-

PA, o Excelentíssimo Senhor Sidney Jorge Rosa, Secretário de Estado de Projetos Estratégicos, 

o Excelentíssimo Senhor José da Silva Nava Júnior, Consultor Jurídico e representante do 

Secretário de Estado da Fazenda, o Excelentíssimo Senhor Jorge Otávio Rezende, Diretor 

Presidente da Loteria do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor José Cláudio do Couto 

Salgado, Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor 

Mário Moreira, Diretor Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, o 

Excelentíssimo Senhor Theo Carlos Peres, Presidente da Empresa Pública de Processamento de 

Dados do Pará, o Excelentíssimo Senhor Hildegardo da Silva Nunes, Secretário de Estado da 

Agricultura, o Excelentíssimo Senhor Luiz Fernandes Rocha, Secretário de Estado de 

Segurança Pública, o Excelentíssimo Senhor Antônio Roberto Cardoso, Defensor Público Geral 

do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Vereador Gervásio Morgado, representando o 

Presidente da Câmara Municipal de Belém, o Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Chaves, 

Secretário de Estado de Cultura, o Excelentíssimo Senhor Alex Fiúza de Mello, Secretário de 

Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, o Excelentíssimo Senhor Cláudio 

Cavalcante Ribeiro, Secretário de Estado de Educação em exercício, o Excelentíssimo Senhor 

Roberto Paulo Amoras, Auditor Geral do Estado do Pará, 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 Ato nº. 24, de 08 de março de 1994 

(Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará), com a finalidade específica de dar posse 
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ao novo Corpo Dirigente deste Tribunal: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR – Presidente, Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA - Vice-Presidente e IVAN 

BARBOSA DA CUNHA – Corregedor, todos com mandato para o período que inicia no dia 

primeiro (1º) de fevereiro de dois mil e onze (2.011) e prossegue até o último dia útil do mês de 

janeiro de 2.013. Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive a presidente ao 

centro da mesa, deu-se início ao programa de posse, o Mestre de Cerimônia convidou os 

Excelentíssimos Senhores Simão Robison de Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará, 

Deputado Márcio Miranda, representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 

Pará, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Conselheiro do Conselho Nacional de 

Justiça, Gerson Peres, Deputado Federal, Senhor Antonio Eduardo Barleta de Almeida, 

Procurador Geral de Justiça em exercício, Anivaldo Vale, vice-prefeito de Belém, 

representando o Prefeito do Município de Belém, Duciomar Costa, Ophir Filgueiras Cavalcante 

Junior, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselheiro José 

Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Elizabeth 

Massoud Salame, Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, Helder Zahluth Barbalho, Prefeito do Município de Ananindeua 

e Presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará e o Conselheiro 

Manoel Pires dos Santos, Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, para 

compor a mesa. (Pausa). Com a palavra, a Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, após saudar todos os presentes, declarou aberta a presente 

Sessão Solene em que o Tribunal se reúne visando a dar posse aos seus novos dirigentes eleitos. 

(Pausa). Imediatamente, Sua Excelência foi amplamente aplaudida por todos os presentes. Em 

seguida, o Mestre de Cerimônia anunciou a execução do Hino Nacional Brasileiro, que foi 

apresentado pelo Coral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, formado por servidores ativos 

e inativos, sob a regência do maestro Jeremias Progenio (Execução do Hino Nacional 

Brasileiro). Após a execução ecoaram aplausos. A seguir, o Mestre de Cerimônias anunciou a 

leitura do Compromisso de Posse do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO 

DE OLIVEIRA JUNIOR. Desta forma, Sua Excelência leu o referido compromisso com o 

seguinte teor: PROMETO DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES 

DO MEU CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO PAÍS. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 301

Após, a Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA declarou investido no cargo de 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, para o qual foi conduzido por deliberação do 

Plenário, em Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 2010. Concluído, a Presidente convidou o 

Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR para tomar assento à mesa e receber a 

transmissão do cargo para o qual foi eleito e, dar posse aos demais dirigentes. Assim, Sua 

Excelência se dirigiu à mesa e a Presidência foi-lhe transmitida pela Conselheira MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA. (Pausa). Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, 

inclusive o presidente ao centro da mesa, a seguir, foi anunciada a leitura do Compromisso de 

Posse dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA e IVAN 

BARBOSA DA CUNHA nos cargos de Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Desta forma, Suas Excelências leram o referido compromisso do seguinte teor: 

PROMETO DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES DO MEU 

CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO PAÍS. Após, o 

Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR declarou investidos nos cargos de 

Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, respectivamente, os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA e IVAN BARBOSA DA 

CUNHA, para os quais foram conduzidos por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 

02 de dezembro de 2010. Neste momento, o Presidente convidou o senhor José Tuffi Salim 

Júnior, Secretário do Tribunal de Contas do Estado, para que procedesse à leitura dos Termos 

de Posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para as respectivas 

assinaturas. Com a palavra, o senhor secretário fez a leitura dos referidos termos. Após a 

leitura, foram apostas as assinaturas da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira e dos 

empossados. Ulteriormente, o Presidente anunciou o pronunciamento da Procuradora-Geral do 

Ministério Público de Contas - Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, para a 

saudação dos empossados em nome daquele órgão. Com a palavra, Sua Excelência proferiu seu 

discurso, que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Concluído a 

mesma, foi amplamente aplaudida por todos os presentes. Em seguida, anunciou o discurso do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES – para a saudação dos 

empossados em nome deste Tribunal, momento em que Sua Excelência leu o seu 

pronunciamento, que ficou fazendo parte integrante dos anais desta Corte e também desta ata 
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(DOCUMENTO Nº. 02). Em seguida, Sua Excelência foi amplamente aplaudida por todos. Logo 

após, o mestre de cerimônias anunciou a apresentação do Coral do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará que executou as músicas: “Pompa e Circunstância” de autoria de Edward Elgar 

e “Con te Partiró” de autoria de Francesco Sartori. Imediatamente após a conclusão das peças 

musicais, a plateia respondeu com muitos aplausos. Continuando, o Presidente dirigindo-se ao 

púlpito, retomou a palavra para proferir seu discurso, que também ficou fazendo parte 

integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 03). Concluído, Sua Excelência foi amplamente 

aplaudida por todos os presentes. Logo após, o Mestre de Cerimônia solicitou que todos os 

presentes ficassem de pé para ouvirem a execução do Hino do Estado do Pará pelo coral do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Por fim, a Presidência, após agradecer a presença de 

todos, declarou encerrada a presente Sessão às vinte horas e cincoenta minutos (20h50min), 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. 

Belém, 27 de janeiro de 2011. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 03 de fevereiro de 2011. 

 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
V I S T O: 
 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 

Presidente 
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D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 47ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 27.01.2011 
 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmª. Sra. Procuradora-Geral de Contas MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmº. Sr. Consº. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmº. Sr. Consº. CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 
 

Belém, 27 de janeiro de 2011. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 
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DOCUMENTO Nº. 01 
 

Discurso da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Contas MARIA HELENA 
BORGES LOUREIRO: 

Boa noite a todos.  

Excelentíssimo Senhor Simão Robson de Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará;  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, agora nosso presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Marcio Miranda, neste ato representando o Deputado 
Estadual Domingos Juvenil Nunes de Souza Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; 

 Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará;  

Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça;  

Deputado Federal Gerson Peres;  

Excelentíssimo Senhor Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador Geral de Justiça do 
Estado do Pará em exercício;  

Excelentíssimo Senhor Anivaldo Vale, vice-prefeito do município de Belém, neste ato 
representando o Prefeito Duciomar Costa;  

Excelentíssimo Senhor Ophir Cavalcante Júnior, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil;  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará, Excelentíssimo Senhora Elizabete Massoud Salame da Silva, Procuradora Chefe 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará;  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Manoel Pires dos Santos, Corregedor do Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins, Excelentíssimo Senhor Helder Barbalho, Prefeito Municipal de Ananindeua e Presidente 
da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará;  

Nossos Conselheiros, Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, vice-presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, Corregedor do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves e Excelentíssima 
Senhora Conselheira Lourdes Lima, meus diletos amigos do Ministério Público de Contas do Estado, 
Procuradores Antônio Maria Filgueiras Cavalcante Rosa, Egídia Crispino Calheiros Lopes, Iracema Teixeira 
Braga, demais autoridades presentes ou representadas, servidores, servidoras, senhoras, senhores;  

Queremos agradecer também o prestígio da presença de todos neste momento, e iniciar dizendo 
que é muito prazeroso para nós, do Ministério Público de Contas do Estado, saudar os novos dirigentes máximos 
desta Corte de Contas, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luis da Cunha Teixeira e Ivan Barbosa 
da Cunha, designados por seus pares, para dirigir o destino desta Corte no biênio que se inicia, respectivamente, 
nas elevadas funções de presidente, vice-presidente e corregedor.  

Queremos de pronto assinalar à Vossas Excelências, que este parquet especializado de contas, 
está à disposição para lhes prestar todo apoio necessário, seguindo a histórica trilha de convívio fraterno e 
salutar, onde a plena consciência do papel relevante de membros e servidores, de cada uma de nossas instituições, 
Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas do Estado, tem revelado sinergia positiva na busca do 
aprimoramento do controle externo em nosso Estado.  

Conselheiro Cipriano Sabino, sua longa e atuante trajetória no Poder Legislativo Estadual, 
sendo autor de várias leis ainda vigentes, já o credenciaria para o exercício deste novo desafio que hora se 
apresenta.  

Entretanto, Conselheiro Cipriano, e também a sua recente, mas já muito proveitosa carreira 
como Conselheiro desta Corte, que lhe faz merecedor da confiança de seus pares.  
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O Conselheiro Cipriano, nomeado em agosto de 2007, vem tendo destacada atuação, em pouco 
mais de três anos como membro do Tribunal.  

Foi o relator das contas do Governo do Estado, relativas ao exercício de 2008, coordenou o 
segundo e o terceiro Fórum do Tribunal de Contas do Estado do Pará e jurisdicionados, e exerceu ainda as 
coordenadorias de informática e de processo, deixando agora a vice-presidência da Corte, indelevelmente 
marcada por sua incessante busca pelo aprimoramento dos serviços prestados pela instituição.  

Por sua iniciativa, importantes medidas de gestão já vêm sendo concretizadas, por exemplo, a 
atualização, pelo Tribunal, dos valores das multas aplicadas e a criação do Fundo de Modernização, 
Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas do Estado, que se traduz em fonte de recursos 
indispensável ao desenvolvimento e a especialização das ações do Tribunal junto à sociedade.  

E agora, coroa a sua trajetória com a investidura na mais alta função administrativa desta 
Egrégia Corte, para traçar e trilhar seus rumos pelos próximos dois anos.  

Sabemos da importância que o momento representa para a sua vida, sendo, certamente motivo 
de grande orgulho para sua família e para todos aqueles que desfrutam o seu convívio e daqueles que lhe querem 
bem.  

Assim, Conselheiro Cipriano, estamos cheios de expectativas quanto ao vosso mandato que ora 
se inicia, sendo o dinamismo e vigor, que Vossa Excelência tem demonstrado, em seu mister diário, um prenúncio 
de grandes realizações e de ainda mais avanços para nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

E, nesse contexto evolutivo, nós, do Ministério Público de Contas do Estado, que caminhamos 
lado a lado com essa Egrégia Corte, estamos aqui para empenhar a Vossa Excelência, todo apoio necessário 
nessa árdua, porém, gratificante jornada, no firme propósito de fielmente prestarmos nosso papel de defesa da 
ordem jurídica, numa atuação compartilhada e preocupada com a correta aplicação de recursos.  

Conte conosco, portanto, Presidente.  

Auxiliando o Presidente Cipriano Sabino, teremos outro homem para público de talento, 
prestando a sua colaboração na administração desta Corte, o nobre Conselheiro Luis Cunha.  

Vossa Excelência, Conselheiro Luis Cunha, também em tão pouco tempo como membro deste 
Tribunal, já demonstrou a que veio. 

A humildade, a vontade de acertar e principalmente a disposição em realizar são 
indiscutivelmente sua marca.  

Assim como o Presidente Cipriano Sabino, o Conselheiro Luis Cunha também conta com uma 
larga experiência no Poder Legislativo, além de haver desempenhado importantes funções executivas em nosso 
Estado, como: Presidente da Fundação dos Terminais Rodoviários e Secretário de Administração. Queremos, 
portanto, Conselheiro Luis Cunha, igualmente estender a Vossa Excelência, nossos votos de um excelente trabalho 
na vice-presidência do Tribunal.  

E agora, o nosso caro amigo, Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, Corregedor da Corte.  

Conhecendo como o conhecemos, pelos muitos anos como colegas, Mistério Público de Contas, 
tínhamos a certeza de que seu trabalho, cauteloso e compromissado com a causa pública, faria justiça.  

Aliás, Conselheiro Ivan, sua atuação está correspondendo fielmente às nossas expectativas, 
sendo motivo de orgulho para nós, do Ministério Público de Contas, termos um Conselheiro com tamanha 
envergadura egresso de nosso quadro. 

E não somos somente nós que lhe prestamos este reconhecimento. Além de seus pares do próprio 
Tribunal, também nacionalmente lhe foi dada a deferência de ser o atual Vice-Presidente do Colégio de 
Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil.  

Estamos, portanto, Conselheiro Ivan Cunha, firmes em nossa certeza, que Vossa Excelência dará 
continuidade ao brilhante trabalho que vem desempenhando como Corregedor desta Corte.  

Pede-me o coração, neste momento, de saudável renovação, que dirija algumas palavras em 
forma de agradecimento à Presidente que sai. Nossa estimada Conselheira Lourdes Lima, que com muita 
dedicação, trabalho incessante, correção e dignidade, angariou a amizade e o respeito de todos que tiveram o 
privilégio de presenciar as conquistas e realizações de sua gestão, dentre as quais citamos: Na área da tecnologia 
da informação, os importantes mecanismos que foram implementados como o SISGED - Sistema de Gestão de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 306 

Documentos; O Publica, que tem possibilitado eficaz controle sobre os atos oficiais publicados pelos 
jurisdicionados; Nas relações institucionais, brilhantes iniciativas foram concretizadas como o já tradicional 
Fórum TCE Pará e Jurisdicionados, um encontro anual com a Assembleia Legislativa, o Diálogo com o Terceiro 
Setor e o Conversando com Controle Interno. Todas, diga-se, fruto da idealização visionária do eminente 
Conselheiro Nelson Chaves.  

Por último, mas não menos importante, citamos os progressos alcançados no campo da gestão 
de pessoas, que terão valiosos reflexos no exercício das atividades fins da Corte, destacando-se a realização do 
curso de pós-graduação em controle externo para os servidores, e mais recentemente, a implantação da escola de 
contas, que leva também pela intercessão do ilustre Conselheiro Nelson Chaves, o nome Alberto Veloso, 
colaborador desta Corte que precocemente nos deixou.  

Receba, portanto, Conselheira Lourdes Lima, nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho 
desenvolvido na Presidência deste Egrégio Tribunal.  

Não poderíamos deixar também de dirigir algumas palavras ao Excelentíssimo Governador de 
nosso Estado, doutor Simão Jatene.  

Vossa Excelência, que está de volta ao mais alto cargo de nosso Poder Executivo, já conhece 
esta Casa e também o nosso órgão ministerial de contas que aqui atua.  

Portanto, Senhor Governador, estamos certos de que assim como ocorreu em seu mandato 
anterior, iremos experimentar um período de respeito mútuo e de fortalecimento das instituições de nosso Estado, 
o que inevitavelmente se refletirá em melhores condições de vida e de cidadania para nossa população.  

Nós do Mistério Público de Contas do Estado estaremos sempre à disposição para no 
cumprimento do nosso papel constitucional, sermos parceiros de Vossa Excelência em ações que vise ao 
desenvolvimento de nossa sociedade, sempre imbuídos de nossa inarredável missão de salvaguardar a lisura no 
trato da coisa pública.  

Agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigada. 

Belém, 27 de janeiro de 2011. 

 
 
MARIA HELENA BORGES LOUREIRO 

Procuradora-Geral de Contas 
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DOCUMENTO Nº. 02 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES: 

Excelentíssimo Senhor Doutor Simão Robson de Oliveira Jatene, digno Governador do Estado 
do Pará, em nome de quem saúdo todos os integrantes do Executivo Estadual, Secretário de Estado, dirigentes de 
empresas públicas, autarquias do nosso Estado;  

Excelentíssimo Senhor, companheiro, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

Prezado amigo, Deputado Márcio Miranda, que representa, nesta oportunidade, o Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado, Deputado Domingos Juvenil, em nome de quem cumprimento todos os 
Deputados Estaduais, parlamentares presentes nesta Sessão Solene de Posse do nosso Presidente; 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, digno Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de quem cumprimento todos Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores aqui presentes, juízes, enfim, todos os membros da magistratura;  

Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que honra o Pará como 
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça; 

Prezado Deputado Federal Gerson Peres, representando, nesta cerimônia, a Câmara Federal;  

Excelentíssimo Senhor Antonio Barleta de Almeida, Procurador de Justiça do Estado do Pará, 
em exercício, em nome de quem cumprimento todos os Procuradores do Ministério Público, Promotores de 
Justiça;  

Excelentíssimo Senhor Anivaldo Vale, Vice-Prefeito do Município de Belém, representando, 
neste ato, o Senhor Prefeito Duciomar Costa, em nome de quem cumprimento todos os Secretários Municipais 
presentes nesta solenidade.  

Meu prezado amigo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Ophir Cavalcante 
Junior, em nome de quem cumprimento todos os advogados presentes nesta Sessão;  

Excelentíssima Senhora Doutora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora-Geral do 
Ministério Público de Contas, em nome de quem cumprimento o eminente Procurador Doutor Antonio Maria, 
Doutora Rosa Egídia, Doutora Iracema Braga e o nosso Procurador, aposentado, Doutor Pedro Crispino, a ele 
dirijo, respeitosamente, as nossas saudações bicolores.  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará, em nome de quem cumprimento, fraternalmente, os Conselheiros aqui presentes, Doutora 
Rosa, César Colares, Doutora Mara;  

Excelentíssima Senhora Doutora Elisabeth Massoud Salame da Silva, Procuradora-Chefe do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, em nome de quem também cumprimento os 
ilustres Procuradores daquele Ministério Público;  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Manuel Pires dos Santos, da honra de sua presença, 
Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. A nossa saudação ao Estado irmão, e é um prazer da 
presença de Vossa Excelência conosco; 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Helder Barbalho, Prefeito de Ananindeua e Presidente da 
Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará.  

Excelentíssimo Senhor Luís da Cunha Teixeira, nosso Vice-Presidente, querido amigo. 
Excelentíssimo Senhor Ivan Barbosa da Cunha, o nosso Corregedor. Excelentíssima Senhora Conselheira Lourdes 
Lima. Conselheiros aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Lauro Sabbá e Coutinho Jorge, e 
auditor aposentado, Doutor Edilson Oliveira e Silva.  

Vereadores, Deputados, Prefeitos, Servidores, especialmente servidores do nosso Tribunal e do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, servidores, de modo geral, a imprensa, e eu gostaria de citar o 
nome de todos e de todas, mas peço permissão às ilustres autoridades desse auditório, para homenagear todas as 
senhoras presentes na pessoa da senhora Fátima de Oliveira, mãe do nosso Presidente. E peço licença, também, 
para cumprimentar a todos os senhores presentes, em nome do meu amigo Cipriano Sabino de Oliveira, pai do 
Presidente Cipriano Junior.  
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É com muita alegria que cumpro neste momento o dever de, em nome do nosso Tribunal, fazer a 
saudação aos Conselheiros empossados para o biênio 2011/2013. À Conselheira Lourdes Lima dirijo uma palavra 
de saudação e de agradecimento pelo que pôde realizar ao longo de sua administração em benefício do nosso 
Tribunal.  

Quero dizer que minha presença nesta tribuna agora, não resulta bem de uma escolha e, sim, de 
uma exclusão. Somos, senhor Governador, cinco Conselheiros apenas no Plenário do TCE, a presidente Lourdes 
deixa o cargo, e os outros três tomam posse. Então fiquei eu com a missão de fazer esta saudação, de maneira que 
não é uma escolha, é uma exclusão, mas, exatamente, quero dizer a todos que, sabedor dessa situação, vou fazer o 
possível para dizer tudo com muito afeto, mas no menor tempo que for possível.  

Inicialmente, eu quero dizer que fui tomado por um sentimento de apreensão, pela 
responsabilidade da saudação a tão ilustres Conselheiros, mas que foi superado pela alegria, pois mais que 
Conselheiros, tenho a honra de saudá-los como amigos.  

É verdade, pois tenho com cada um deles ligações muito anteriores ao nosso convívio neste 
Tribunal, quando seguramente naqueles tempos jamais pensaríamos em nos reencontrar vivendo momentos como 
este.  

E hoje, nos reunimos, certamente, guiados pelas mãos de Deus, em um Tribunal que deve 
emergir para a sociedade, esta cada vez mais vigilante, com o objetivo de concretizar os superiores valores da 
justiça, da liberdade, da paz e da fraternidade.  

A partir da Constituição de 1988, a formatação dos Tribunais de Contas representa uma 
conquista do povo, porque inaugura o controle como elemento central do Estado, inseparável do próprio conceito 
de Constituição, pois a ausência do controle dos gastos públicos fragilizaria a manutenção da ordem 
Constitucional.  

Assim, compete indiscutivelmente aos Tribunais de Contas a responsabilidade das fiscalizações 
contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, verificando não só a legalidade, como também a 
legitimidade da utilização da verba pública.  

E neste cenário, o nosso Tribunal vive um novo tempo, procurando interagir com a sociedade, 
visando às exigências da modernidade e da transparência nas gestões públicas.  

Temos procurado estimular contatos promovendo eventos que reúnam o Tribunal, 
jurisdicionados e a sociedade, de maneira geral, visando o aprimoramento de nossas tarefas e, ao mesmo tempo, 
proporcionando um diálogo aberto e franco com todos, objetivando atender e solucionar questões do interesse 
comum.  

Quero, rapidamente, registrar eventos como o Fórum e seus jurisdicionados, quando o Tribunal 
abre suas portas e já pelo quarto ano estaremos fazendo o Fórum com os Jurisdicionados, e para honra nossa, 
entre os nossos conferencistas no nosso último Fórum, abrilhantando a nossa reunião, esteve o Presidente da 
OAB Nacional, nosso conterrâneo, presente nesta solenidade, Doutor Ophir Cavalcante Junior.  

No primeiro Fórum tivemos cerca de 300, 400 pessoas, que foi coordenado pela Conselheira 
Lourdes, a primeira edição; depois coordenado pelo Conselheiro Cipriano, porque no nosso Tribunal é tarefa do 
Vice-Presidente a coordenação do Fórum; e já vamos para o quarto Fórum, sendo que no terceiro Fórum as 
inscrições ultrapassaram o número de 1.100.  

Temos a oportunidade de outro evento, cuja coordenação é feita pelo Corregedor da Casa, 
Conselheiro Ivan, que já fez por três vezes, que é o Encontro, Conversando com o Controle Interno, no sentido de 
estimular o diálogo, a participação do Tribunal e do Jurisdicionado, aprimorando o controle interno da máquina 
administrativa, facilitando o trabalho do Tribunal no Controle Externo, no benefício de todos, num diálogo muito 
mais elucidativo, preventivo, porque o Tribunal não pode se esquecer, que além da sua função, eventualmente, os 
Tribunais da punição, das multas, fundamentalmente, ele deve se empenhar na atividade preventiva.  

E quero dizer que para nossa alegria, com o apoio dos Conselheiros e do Plenário da nossa 
Casa, este Conversando com o Controle Interno, já pela primeira vez no primeiro trimestre desse ano, já será 
feito, além do Conversando com o Controle Interno em Belém, deveremos levá-lo já para as cidades do interior, 
nas zonas respectivas, nas áreas do nosso Estado, por exemplo, em Bragança, em breve no Marajó, Marabá, 
Santarém e Conceição do Araguaia, levando a presença do Tribunal como companheiro e como parceiro da 
administração pública, para o zelo correto e emprego do recurso público.  
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Temos ainda, inédito, meu querido amigo Deputado Marcio Miranda, um encontro na agenda da 
Assembleia Legislativa, que Vossa Excelência deu a honra para nós, de participar uma vez, um encontro do 
Tribunal de Contas do Estado com a Assembleia Legislativa, nesta interação indispensável para aprimoramento 
das contas públicas, onde se revelará o diálogo aberto, franco, sem limite de pergunta entre os Deputados e os 
Conselheiros, para que a gente possa prestar a tarefa que é absolutamente intransferível de auxiliar o Legislativo 
no julgamento das contas do Executivo.  

Ali se cria uma interação, um diálogo limpo, tranquilo, com as dúvidas surgindo, e procurando 
sempre o objetivo comum, que é a correta aplicação dos recursos públicos. Temos, ainda, o Encontro com o 
Terceiro Setor, que já surgiu de sugestão dos parlamentares, pedindo que o Tribunal também se posicionasse no 
sentido de conversar com todos que pudessem, eventualmente, receber recursos públicos para auxiliá-los na 
prestação de contas corretas.  

E quero dizer aqui, meu ilustre Presidente da OAB, que o nosso Tribunal inovou, quando foi 
proposto no Plenário, ainda na gestão do Conselheiro Coutinho Jorge, a criação, na sede do nosso Tribunal, de 
uma sala destinada aos advogados, com tudo o que é necessário para produzir a defesa dos seus clientes a quem 
eles vão lá dirigir as defesas, facilitando e dando cumprimento à Constituição para o direito da defesa e do 
contraditório.  

O eminente Ministro Carlos Ayres de Britto, do Supremo Tribunal Federal, ensina que o 
prestígio conferido ao Controle Externo é reflexo direto do princípio republicano. Cuidar de tudo que é de todos é 
tarefa da qual os Tribunais de Contas não podem se afastar, pois são órgãos impeditivos ao desgoverno.  

A responsabilidade dos que assumem a direção sob o comando do nosso Presidente é muito 
grande, especialmente, porque nossas atribuições são inerentes a um Estado extraordinário como é o Pará, ao 
mesmo tempo, com enormes potencialidades e gigantescos desafios. Estamos inseridos na maior bacia 
hidrográfica do mundo, somos um Estado que produz isoladamente a maior quantidade de energia, temos grandes 
potencialidades energéticas, agrícolas, minerais, florestais, e a grande e inigualável diversidade da Amazônia. 
Temos o segundo município isolado em exportação, que é Parauapebas, exportação de minérios, só perde na 
exportação do petróleo para Angra dos Reis. E nós estamos, exatamente, num país continental, como é o Brasil.  

O nosso Estado é gigante, o Governador sabe tão bem disso, as dificuldades, e vemos que temos 
problemas, como todo Brasil, na segurança, na saúde, na educação, no saneamento e na habitação. Nosso país 
tem um déficit de nove milhões de habitações. Vemos a nossa juventude dilacerada, desgraçadamente pelo 
traficante e pelo crime, e nós não podemos, Governador, ilustre Presidente Desembargador, nossos Deputados, 
autoridades, Doutor Milton Nobre, nós não podemos permitir que a nossa juventude padeça dos piores dos males, 
que são a descrença e a desesperança.  

Cumprimento Vossa Excelência, Governador, por reabrir a discussão da Lei Kandir. É 
impossível tolerarmos, um Estado tão rico, que exporta tanto, e não receba da República o tratamento que merece 
para elevar a condição de vida dos nossos irmãos. Do Tribunal de Contas haverá, se solicitado, o Presidente, com 
certeza, poderá ajudá-lo no sentido de embasar com os dados necessários a reivindicação que Vossa Excelência 
em tão boa hora faz.  

Os Conselheiros, Cipriano, Ivan e Luis têm sido construtores competentes desse momento 
positivo que atravessa o Tribunal. Eu, aqui, não poderia deixar de ser, e peço uma pequena licença a todos, 
porque tenho que falar um pouco das pessoas, seria muito frio que ficássemos apenas na parte administrativa.  

Eu quero dizer, Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, que é o nosso Corregedor, quero 
homenagear a sua esposa, Doutora Celina, que se encontra aí acompanhando Vossa Excelência como sempre. 
Tenho com o Ivan uma ligação muito antiga, eu era acadêmico de engenharia e ele também, lá atrás na infância, 
quando ele esteve presente no seminário por sete anos, foi seminarista, como foi também o Deputado Gerson 
Peres, e daí o Ivan fez o curso de Direito, eu na escola de engenharia, e nós nos habituamos a uma convivência 
fraterna.  

Nossa escola de engenharia, para os que se lembram, era na Campos Salles, a Faculdade de 
Direito Casarão, onde hoje é a sede da OAB, e o Ivan sempre frequentava um edifício que ficava em frente à 
biblioteca pública, menino humilde, trabalhador, e Vossas Excelências, os advogados especialmente, sabem que o 
curso de Direito era mais exigente quanto à vestimenta, e os mais abonados desfilavam, Desembargador Milton, 
os seus paletós, as suas gravatas muito elegantes, mas o Ivan vinha sempre subindo em direção a escola de 
engenharia, biblioteca pública, e a gente brincando como sempre, com as pessoas que eu gosto e me dão a honra 
da amizade, eu gosto de brincar, dizia para os colegas: “Lá vem o Ivan com o Rei Momo”.  
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Era que na faculdade de Direito tinha que entrar com paletó e gravata, coisa que nós 
engenheiros não éramos obrigados a fazer, é porque era o único paletó dele, Ophir, era o único paletó, então o 
Ivan ia com o Rei Momo, era aquele primeiro e único o ano todo, só comprava o paletó no ano seguinte.  

Eu quero dizer que o Ivan hoje assume a Corregedoria de novo, porque ele foi concursado para 
o Ministério Público de Contas, entrou em 1977, obteve o primeiro lugar no concurso público e ficou esses anos 
todos labutando, com competência, com decência, sobretudo, no Ministério Público de Contas, e foi o primeiro, 
após a Constituição de 88, a integrar o nosso Plenário e criar uma vaga reservada aos integrantes do Ministério 
Público de Contas.  

Está lá o Ivan, o nosso Corregedor, é vice-presidente do Colégio Nacional dos Corregedores, 
razão pela qual ele permaneceu como Corregedor, com acolhimento de todos nós, para que nós não perdêssemos 
– e Vossa Excelência, Desembargador Milton, sabe a importância do cargo de um paraense ao nível Nacional. - 
Então, o Ivan, nosso vice-presidente, e com desenvoltura tem colaborado demais no Tribunal de Contas, inclusive 
na coordenação dos encontros do ciclo interno, do Conversando com o Controle Interno, eu faço sempre esta 
observação.  

De um lado, nós festejamos, o Ministério Público festeja, certamente, a aprovação dele, 
Procurador, doutor Ivan Barbosa da Cunha, depois nós festejamos a chegada do inteligente, atuante Conselheiro, 
mas tenho a impressão que a igreja se lamenta de ter perdido, quem sabe, um cardeal para a Amazônia.  

Depois, eu quero dizer, que me refiro ao Conselheiro Luis Cunha. Com o Ivan tenho, portanto, 
relacionamento de mais de 40 anos, e que para mim parece, ele não, continua novinho ali, rindo.  

O Conselheiro Luis Cunha nasceu em Augusto Corrêa, menino do interior, andou na roça, 
andou na pesca, lutou ao lado de seus familiares, cresceu, formou-se em contabilidade, licenciado em letras e pós-
graduado em Gestão Pública. Foi secretário municipal de administração do Município de Augusto Corrêa, sua 
terra natal, secretário de Estado, de administração, e presidiu, não sei se foi da época do Governador Jatene, 
presidiu com raro brilho a Fundação dos Terminais Rodoviários do Pará.  

Lá inovou, cresceu a renda dos terminais rodoviários, que passaram por uma transformação, 
mas o maior trabalho do Conselheiro Luis Cunha na direção dos terminais rodoviários, foi o trabalho de cunho 
social que ele desenvolveu, criando inclusive, o guia dos viajantes, aproveitando aquelas crianças que ficavam ao 
relento nos fundos da Fundação dos Terminais Rodoviários, criou o guia dos viajantes, integrou essas crianças, 
tirando-as do tóxico, da prostituição, inclusive, com reingresso à família.  

Quero dizer que me honrei muito em ter sido, pela escolha da nossa população, num 
determinado instante, deputado estadual. O Conselheiro Luis Cunha foi eleito por cinco legislaturas. Quero dizer 
a Vossa Excelência, meu querido amigo, que uma das honras que eu tenho de ter sido deputado estadual, foi 
exatamente ter sido seu companheiro.  

E o Conselheiro Luis Cunha, mantém na sua cidade, o Instituto Casa da Fraternidade, que 
continua pujante. Não é mais candidato a voto, está lá pujante na Casa da Fraternidade, que é uma casa em 
Augusto Correa que acolhe todas as faixas etárias, qualificando os meninos, dando oportunidade para os idosos, 
fazendo um trabalho de grande alcance social e que o credencia ao respeito e a estima dos seus conterrâneos, 
Conselheiro Cipriano.  

Quero homenagear, Conselheiro Luis Cunha, a doutora Rosemary também, que está presente 
aqui prestigiando esta solenidade. 

Sua esposa. Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, companheiro, amigo, quero 
homenagear Josuila, sua esposa aqui presente, dizer que também tenho um largo relacionamento com o 
Conselheiro Cipriano, desde o tempo em que fomos vereadores e quero fazer uma revelação: Cipriano realmente 
fez uma escolha para a vida pública.  

Primeiro deixem-me fazer aqui uma confissão, porque o coração manda a gente fazer esta 
confissão: É bonito olhar este auditório, e o Pará, Governador, Vossa Excelência tem a suprema honra de dirigir 
pela segunda vez, ele nos oferece isso.  

A gente olha sem desejo de penetrar na intimidade, mas oferece essa satisfação, esta alegria de 
vermos queridos amigos numa mesa oficial, que eu particularmente me considero um privilegiado, porque com 
cada um deles praticamente tirando nosso eminente Conselheiro que nos visita, em algum momento das nossas 
vidas nós estivemos perto, umas vezes concordando, outras vezes discordando, mas com todos, em nenhum 
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momento as discordâncias puderam gerar uma inimizade ou alguma coisa que criasse um problema de uma 
convivência fraterna e feliz.  

De maneira que numa situação como essa, meu caro Presidente Cipriano, é muito feliz a 
oportunidade de estarmos aqui, já levando um pouco do tempo, mas saudando tão ilustres personalidades também.  

E o nosso amigo e empresário Cipriano Sabino, começou a ver, em 88, o nome Cipriano escrito nos 
muros. E aí chegava em casa e não entendia nada, o Cipriano Júnior estava no movimento estudantil. Cipriano, o 
empresário, chamavam ele: “Vem cá Cipriano, você é candidato a vereador? - Ele disse: Não, eu não tenho tempo, eu 
vou cuidar da SANAVE”, aliás, quero dizer a SANAVE, pujante empresa da nossa navegação, quarenta anos de 
atividade, acaba de receber o prêmio da Marinha do Brasil, agora é a segurança da navegação, que envolve tudo, desde 
o aspecto da navegação aos cuidados inclusive com a ecologia.  

Mas eu estava dizendo aqui o seguinte: Aí ele dizia: “Eu não sou candidato - chamou o Cipriano (o 
filho) e disse: “Cipriano, você é candidato a alguma coisa? Porque os meus amigos já estão me atormentando. – Você é 
candidato, qual é o teu partido”? Aí houve uma conversa do pai com o filho, e o filho ouviu do pai: “Olha, a nossa 
empresa precisa de você, você é o mais velho dos irmãos, tem que vir tomar conta aqui da nossa empresa. – Não, pai, eu 
desejo realmente ingressar na vida pública”, e convenceu o pai, que a partir daquele momento ele queria, não é Celso? 
Você que está chegando lá perto também, que queria realmente participar da vida pública, e a partir daí o Cipriano, 
posso chamá-lo assim, meu fraterno amigo também, passou a ser o maior cabo eleitoral do filho.  

O que ele não sabe, eu tenho já um pouco mais de idade que ele, às vezes como todo pai que nós 
somos, ele chamava alguns deputados, entre os quais a mim: “Como é que vai o Cipriano, você é mais velho? - o 
Cipriano, eu já não posso nem dizer nada para ele, ele é quem me diz”, e ele ficava feliz e preocupado. Aliás, eu quero 
dizer que aquele cafezinho da tarde da SANAVE, está fazendo falta, eu gostaria de ser convidado de novo.  

Então nesse sentido, Cipriano foi quatro vezes, foi vereador conosco, vejo ali para alegria minha o 
Carlos Augusto foi vereador conosco e teve uma legislatura extremamente brilhante, depois quatro vezes eleito 
deputado estadual, chegou à vice-presidente da Assembleia, foi candidato duas vezes a Prefeito, mas ele não se elegeu, 
mas acumulou uma vastíssima experiência, no contato que já tinha como vereador, como deputado, com a nossa cidade, 
apresentando sempre projetos de interesse coletivo do mais alto valor.  

Está também no seu vasto currículo, que recebeu várias comendas, Forças Armadas, Governo do 
Estado, Assembleia Legislativa, nossa comenda Sezerdello Corrêa, do Tribunal de Contas do Estado.  

Então, são estes Conselheiros, senhores e senhoras, os novos dirigentes deste Tribunal.  

Ao Presidente, a quem caberá o comando, tenho convicção que terá o apoio, não só do vice-
presidente e do corregedor, como também do Plenário e dos servidores da Casa. 

Terá o apoio permanente e indispensável do Ministério Público de Contas, como acaba de ratificar 
nesta reunião a ilustre Procuradora Doutora Helena Loureiro.  

Quero agradecer diante desse expressivo seleto e simpático auditório, a oportunidade de fazer a 
saudação em nome da Casa, mesmo sendo indicado por exclusão, a minha saudação aos ilustres empossados. Em todo o 
início de gestão, renova-se o sentimento de esperança por novas conquistas e realizações.  

E é com esse sentimento, que lembro a canção de Geraldo Vandré, “Para não dizer que não falei de 
flores”, que se tornou hino da esperança do nosso povo, em uma época difícil da história do Brasil, no ano de 1968, que 
diz assim:  

“Vem, vamos embora,  

que esperar não é saber,  

quem sabe faz a hora  

não espera acontecer".  

E ao senhor, meu querido, fraterno amigo, Presidente Cipriano Júnior, tenho mais do que a 
esperança, tenho a certeza de que Vossa Excelência não esperará acontecer, mas fará, com a ajuda de todos, “a hora” 
que este Tribunal precisa.  

Que Deus vos proteja e abençoe.  

Muito obrigado. 

 

Belém, 27 de janeiro de 2011. 
 
Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 
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DOCUMENTO Nº. 03 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 
JUNIOR (Presidente): 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, doutor Simão Jatene; 
Excelentíssimo Senhor Deputado Márcio Miranda, representando o presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará;  
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Nunes, presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará; 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre, representando o Conselho Nacional de 

Justiça; 
Meu caro amigo Deputado Federal Gerson Peres;  
Excelentíssimo Senhor Antônio Barleta, Procurador Geral de Justiça em exercício, do Estado do 

Pará; 
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Anivaldo Vale, representando a Prefeitura Municipal de 

Belém;  
Excelentíssimo Senhor Ophir Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil;  
Excelentíssima Senhora Doutora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral do 

Ministério Público de Contas;  
Excelentíssimo José Carlos Araújo, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará;  
Excelentíssima Senhora Elisabete Salame, Procuradora Chefe do Ministério Publico junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará;  
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Manuel Pires, corregedor do Tribunal de Contas do Estado 

do Tocantins, obrigado pela sua presença, veio de outro Estado nos prestigiar; 
Excelentíssimo Prefeito Helder Barbalho, prefeito municipal de Ananindeua e presidente da 

Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará;  
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis Cunha, Vice-Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará;  
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, corregedor, primeiro corregedor do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará;  
Meu amigo Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, eu quero em nome da 

prefeita do Acará, Francisca Martins, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, são vários prefeitos que eu 
recebi aqui; 

Quero cumprimentar, em nome de todos os vereadores, o vereador Carlos Augusto, minha amiga 
Deputada Estadual Ana Cunha, Deputado Cássio Andrade, Deputado Gabriel Guerreiro, Deputado Ítalo Mácula, 
Deputada Tetê Santos, Deputado Manuel Pioneiro, Deputado Zé Megale, Deputado eleito Milton Aguiar, 
Deputado eleito Luiz Rebelo, Deputado Martinho Carmona.  

Não posso deixar de cumprimentar também os Conselheiros aposentados, Lauro Sabbá, 
Coutinho Jorge, auditor aposentado doutor Edílson, em nome de todos os auditores, cumprimentar também o 
empresário doutor Jader Filho; 

É com muita honra que assumo a Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
sabendo que antes de mim dezessete presidentes me antecederam na presidência do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará.  

E eu quero em nome do Conselheiro Nelson Chaves, que com a imensurável capacidade já 
presidiu o Tribunal de Contas, deixo a minha homenagem, o meu reconhecimento, a todos os ex-presidentes, os 
dezessete ex-presidentes.  

Em um primeiro momento, eu quero senhores, rapidamente, dizer que eu tenho consciência da 
minha responsabilidade, da minha missão e ao mesmo tempo estou determinado a dar o melhor de mim, para 
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devolver aos Conselheiros a confiança em mim depositada, com muito trabalho, com muita dedicação, e a toda 
sociedade.  

E rapidamente quero traçar meu discurso em três pontos, serei breve.  
Em primeiro momento, por uma questão de inteira justiça, quero agradecer ao meu Deus, que 

em todos os instantes da minha vida tem estado do meu lado, com imensa bondade, iluminando, abençoando meus 
caminhos, atitudes e ações. Ao meu senhor, meu Deus, meu eterno agradecimento.  

Não poderia deixar de mencionar, o início de tudo, obviamente, o ilustre paraense Sezerdello 
Corrêa, e o não menos importante, Rui Barbosa, idealizadores, obviamente que criaram o controle externo e os 
Tribunais de Contas no Brasil.  

Faço esse registro, quero fazer o agradecimento ao meu pai, que está aqui na minha frente e à 
minha mãe, Cipriano Sabino e Fátima Moreira, que orgulhosamente estão aqui comigo, me apoiando como 
sempre fizeram, ao longo de toda a minha vida, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos felizes 
e momentos de sucesso. Meu pai, minha mãe, muito obrigado pelo apoio que vocês me dedicaram a mim durante 
esse tempo todo, e eu vou honrar o que vocês fizeram por mim.  

Meus irmãos, queridos irmãos, meus cunhados, que são como irmãos para mim também, eu peço 
perdão a todos que conheço, meus amigos, mas em especial meus irmãos, que não serão citados nominalmente, 
visto que nós somos dez irmãos, um time de futebol, mas eu quero fazer esse registro aqui. Eu agradeço muito a 
amizade de vocês meus irmãos, a confiança, o apoio que sempre me deram, desde os tempos de criança e quando 
eu fui vereador de Belém, antes ainda na SANAVE e depois quando eu fui vereador de Belém, quando passei 
dezesseis anos com mandato parlamentar na Assembleia Legislativa e também da mesma forma, com muita 
lealdade, com muita amizade, meus irmãos sempre tiveram do meu lado. Meu agradecimento muito especial aos 
meus queridos irmãos.  

Agradeço especialmente à minha querida esposa, Josuila, companheira de todas as horas, e aos 
meus filhos, Bruna, Cipriano Neto, Camila e Celso. Da mesma forma sempre tiveram muita paciência comigo, 
compreensão, muito amor, carinho, e sempre me respeitando e me dando todo amor possível que um pai pode 
receber dos filhos. Muito obrigado meus filhos.  

Companheiro Nelson, meu colega, desde os tempos de vereador de Belém, Vossa Excelência 
falou um pouquinho de mim, eu quero lhe agradecer essa convivência, essa parceria, mais uma vez o destino nos 
colocou juntos para trabalharmos em prol do Estado do Pará. Fomos colegas deputados estaduais, vereadores e 
como têm os amigos, temos muitas divergências obviamente. Conselheiro Nelson, tenho também divergências 
boas, e a gente vai aprendendo e lutando, mas tem uma divergência que eu não perdoo, Conselheiro Nelson, e 
essa continua até hoje, deve continuar, que ele é torcedor do Paysandu. [Aplausos] E eu sou torcedor do Leão 
Azul, que é o maior time. [Aplausos]  

Meu amigo Nelson Chaves, muito obrigado por suas palavras, por seu discurso, pela amizade, 
pelo carinho, pela generosidade que você tem comigo e muito obrigado também pelo mesmo carinho e amizade 
que você teve com o Conselheiro Luis Cunha e Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha.  

Em nome deles eu agradeço as palavras de Vossa Excelência. Conselheiro Ivan, Vossa 
Excelência eu já não posso dizer que tenho a mesma divergência, que Vossa Excelência também é torcedor do 
Leão, e essa divergência nós não temos, mas eu fico tranquilo, de forma bem tranquila, digo que Vossa Excelência 
é um homem probo, é um homem justo, um grande jurista, e eu considero e observo, nas Sessões Plenárias, todos 
prestam atenção quando Vossa Excelência está pronunciando o seu relatório, o seu voto, e eu confesso que muitas 
vezes eu fico atento e aprendo com Vossa Excelência, mesmo quando Vossa Excelência diverge dos meus 
relatórios, dos meus votos.  

Mas, Conselheiro Ivan, é muito bom estar com Vossa Excelência no Plenário, aprendendo, eu 
entendo que a vida é assim mesmo, a gente aprende todo dia e eu aprendo com Vossa Excelência também.  

Conselheiro Luis Cunha, eu tive a oportunidade e a honra de compartilhar com Vossa 
Excelência dezesseis anos de mandato. Conheço a competência de Vossa Excelência, sei da sua capacidade e acho 
que Vossa Excelência gosta muito de mim mesmo, Vossa Excelência resolveu seguir meus passos e hoje está no 
Tribunal de Contas junto comigo. É uma alegria, é uma honra, e Vossa Excelência em apenas oito meses, 
Conselheiro Luis Cunha, já demonstrou sua capacidade, sua competência, a sua grandeza e o que Vossa 
Excelência pode contribuir conosco.  

Conselheiro Nelson já relatou grandes trabalhos que Vossa Excelência fez e no Tribunal ficou 
claro para todos a sua determinação em ajudar o Estado.  
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Minha querida amiga, Conselheira Lourdes Lima, que deixou a Presidência, que fez obviamente 
muito, tudo o que podia para engrandecer e dar continuidade aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo 
Conselheiro Coutinho Jorge e outros Conselheiros. Eu agradeço a Vossa Excelência pela amizade e agradeço a 
Vossa Excelência pela transmissão do cargo, fazendo cumprir uma tradição que se confirma comigo após 
dezessete presidentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Muito obrigado Conselheira.  

Os procuradores do Ministério Público de Contas, na pessoa da doutora Maria Helena 
Loureiro, meus agradecimentos a todos, reconhecimento pelo trabalho, pela convivência, e a doutora Maria 
Helena, em especial, agradeço as generosas palavras a mim dirigidas e obrigado por declarar o apoio, e eu vou 
precisar muito de Vossa Excelência e de todos os procuradores. Muito obrigado doutora Helena.  

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que eu tive o orgulho de ser deputado por dezesseis 
anos, eu quero, na pessoa do Deputado Márcio Miranda, registrar a presença de todos aqui, o meu 
agradecimento especial, que eu tive a honra de ser indicado na vaga do Poder Legislativo, e agradeço a todos os 
deputados, quarenta e um deputados que tiveram, e com certeza, como bem disse o Conselheiro Nelson, a nossa 
missão é estreitar cada vez mais o nosso relacionamento e trabalhar em prol da sociedade. Obrigado a todos os 
deputados que estão aqui presentes e vieram prestigiar essa cerimônia.  

Meus amigos, minhas amigas, meus familiares, todos meus tios, meus primos, graças a Deus, 
meus colegas da faculdade, todos vieram aqui me prestigiar, muito obrigado. Eu quero dizer que vocês sempre 
foram muito importantes para mim, sempre me ajudaram, às vezes a gente está muito ocupado e sempre os amigos 
estão junto, do lado, em qualquer circunstância. Eu agradeço, sinceramente, o apoio que tiveram comigo, que me 
auxiliaram, nas campanhas eleitorais, na faculdade, meus colegas, meus amigos, muito obrigado pelo auxílio 
importantíssimo que vocês deram na minha vida.  

A minha equipe de trabalho, senhor Governador, eu quero fazer um destaque, que são meus 
amigos, eles me ajudam e o meu sincero agradecimento a eles, a minha equipe de trabalho que está comigo, eu 
divido esse momento especial com meus colegas que trabalham no Tribunal. Aos servidores do Tribunal de 
Contas, meu agradecimento especial, pois desde a minha posse todos os servidores do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará vêm demonstrando uma dedicação, um apoio total e restrito ao meu trabalho, à minha dedicação. 
Então quero dizer que não vou medir esforços para tentar fazer, eu vou fazer, vou lutar por isso, fazer o Tribunal 
de Contas do Estado do Pará ser o melhor lugar para se trabalhar, é uma forma de devolver aos servidores esta 
confiança, muito obrigado a todos.  

Minhas senhoras, meus senhores, eu na segunda fase, já para encerrar, quero fazer um registro 
especial, que sem o apoio dessas pessoas todas que eu me referi, eu jamais estaria aqui neste momento, agora, 
honroso, muito importante para mim, nesta cerimônia. Então, muito obrigado aos Conselheiros e a todos que eu 
me referi aqui.  

Neste segundo momento me arrisco a afirmar talvez que está seja uma das maiores honrarias 
que um homem público pode alcançar, mas digo sem medo de errar, que é também uma das maiores 
responsabilidades.  

Cumprir os princípios constitucionais da administração pública se torna imperioso e necessário 
para buscar as melhorias e os avanços que a sociedade espera da gente, estar à frente da direção do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, exercer a função constitucional de controle externo, apreciando e julgando as contas 
dos administradores responsáveis pelos recursos públicos é tarefa árdua, tarefa que não se realiza se não tiver o 
apoio dos Conselheiros e o apoio dos servidores.  

Gostaria de priorizar rapidamente poucas metas, mas que vou buscar cumprir: Reduzir 
significativamente o passivo de processos que aguardam julgamento no Tribunal de Contas, alguns deles desde 
1990 e assim sucessivamente. É necessário reduzir também a carga burocrática que se impõe nos processos desta 
Corte, diminuindo o tempo da tramitação, dando mais eficácia e eficiência ao trabalho do Tribunal e segurança 
jurídica para os jurisdicionados.  

A nossa missão é árdua, pois ninguém gosta de ser fiscalizado, mas nós não temos obrigação 
nenhuma de agradar os poderosos e seus apadrinhados, [Aplausos] O poder emana do povo e deve ser esta 
satisfação que nós temos dar à sociedade, à população, aos contribuintes, que pagam altíssimos impostos e muitas 
vezes não vêem esse recurso ser devolvido em obras e serviços.  

E nós vamos cumprir efetivamente o que determina a Constituição, apurando as 
responsabilidades, as denúncias, os desvios, fraudes e corrupção. Há necessidade do Tribunal avançar no 
acompanhamento em tempo real, muitas vezes o Tribunal fiscaliza obras de seis, sete anos atrás, é muito difícil, é 
complicado. Há necessidade de nós avançarmos para tentar acompanhar em tempo real, “pari passu”.  
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O Governador do Estado esteve no Tribunal de Contas e pediu ao Tribunal: “Eu não posso estar 
em todas as secretarias, em todas as obras, em todos os serviços. Ajudem-me, me ajudem a fazer um Estado 
melhor”. Está aqui presente o nosso Governador, que pediu ao Tribunal. [Aplausos].  

Eu entendo, minhas senhoras e meus senhores, todos aqui na mesa, isto representa o Estado, 
cada um tem a sua responsabilidade constitucional e daí a gente tem que estar integrado, como deu o gesto do 
Governador, o apoio que ele deu indo ao Tribunal, pedindo esse apoio, eu acho que o Estado tem que estar unido, 
cada um exercendo a sua função, para efetivamente cumprirmos o nosso papel constitucional.  

É necessário que o Tribunal avance, acompanhando as obras desde a licitação até a conclusão 
da obra e o resultado que ela apresentou à população. Não posso me conformar somente com os êxitos, grandes 
êxitos de gestões anteriores, mas eu tenho a responsabilidade de fazer muito mais do que já foi feito, o processo 
eletrônico se torna imperioso, é muito importante que o Tribunal invista nessa área.  

Foi o Tribunal de Contas do Estado do Pará, doutor Ophir, o primeiro Tribunal do Brasil a 
fazer uma moção, por unanimidade, dizendo que está dando total apoio na criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas, [Aplauso], foi o nosso Tribunal do Pará, mandou para o Congresso Nacional, mandou para 
a OAB, mandou para o Senado e para ATRICON, enfim, para todos. Só que não basta somente nós declaramos o 
apoio, como disse o Conselheiro Nelson, nós temos que fazer acontecer, eu acho que os Conselheiros, como 
aprovaram, como lutam por este Conselho, junto comigo vamos lutar para acontecer a criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil.  

Como já vem muito bem fazendo o Conselho Nacional de Justiça em sua missão, e aí que está, 
existem alguns excessos nas nossas Cortes de Contas no Brasil? Existem. Nós temos que assumir essa 
responsabilidade e enfrentar o problema. E aí, o Conselho Nacional vai nos ajudar a unificar as decisões do 
Tribunal e a eliminar, corrigir qualquer falha e diminuir, obviamente, acabar com os excessos que alguns 
Tribunais ainda no Brasil cometem.  

Ampliar cada vez mais a orientação pedagógica, orientadora do Tribunal, incentivando a 
realização de eventos como agora em junho, 4º Fórum Tribunal e Jurisdicionados, como “Conversando com o 
Controle Interno”, que foi muito bem coordenado pelo Conselheiro Ivan, uma aproximação maior com 
Assembleia Legislativa, identificar os nossos problemas, onde o Tribunal está hoje, aonde ele quer chegar, 
planejar os objetivos, cumprir as metas estabelecidas e alcançar os resultados.  

Realização do concurso púbico para auditor, já foi iniciado o trabalho da gestão da Conselheira 
Lourdes e nós vamos dar continuidade agora e ainda, se Deus permitir, com o apoio dos Conselheiros, no 
primeiro semestre já estará sendo realizado o concurso público para auditor e em seguida o concurso público 
para os servidores, que o Tribunal necessita.  

Enfatizo, senhor Governador, a importância do trabalho em conjunto com Vossa Excelência, é 
preciso ser feito um Poder Executivo, em todos os aspectos, especialmente na Procuradoria Geral do Estado, a 
quem cabe efetivamente executar as decisões do Tribunal, e é importante como Vossa Excelência já demonstrou 
essa intenção dessa parceria.  

Buscaremos enfim, minhas senhoras e meus senhores, parceria com todos os setores da 
Sociedade Civil Organizada para que juntos possamos dar a resposta que a sociedade espera de nós.  

Um ponto, administrar com muitos recursos é muito fácil, difícil é realizar uma gestão eficiente 
apresentando resultados com recursos escassos, é este o nosso desafio, é esta situação que nos foi imposta, 
administrar com recursos escassos. Precisamos fazer muito mais gastando menos, Governador, esta situação nós 
vamos enfrentar com tranquilidade, vamos preparar o Tribunal de Cantas do Estado do Pará para alcançar o seu 
objetivo da boa gestão do erário.  

O PROMOEX, Conselheiro Ivan, que Vossa Excelência se preocupa bastante, vai receber, não 
tenho dúvida, já me disse Nelson, já me disse Luis Cunha, Conselheira Lourdes, uma atenção especial de todos os 
Conselheiros, vamos renegociar, conversar para efetivamente fazer o PROMOEX olhar para o Pará e dar uma 
atenção especial para a gente alcançar os nossos objetivos, porque ainda tem isso, minhas senhoras e meus 
senhores, o Pará, o Estado do Pará, e os Estados do Norte do Brasil - o governador acaba de levantar a bandeira, 
de defender essa situação da Lei Kandir, que é realmente um problema sério para o Estado do Pará. Mas os 
Estados no Norte do Brasil enfrentam dificuldades sim, enfrentam e nós temos que enfrentar, uma luta que o 
Conselheiro Ivan teve para conseguir o lugar de vice-presidente no Colégio de Corregedores Nacionais, uma luta 
que a Conselheira Lourdes Lima teve para conseguir o lugar do Colégio dos Conselheiros no Brasil, e assim 
sucessivamente.  
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O PROMOEX muitas vezes destina mais recursos para outros Estados e para o Estado do Pará 
vem recurso menor. Eu entendo, digo aos Conselheiros, é importantíssimo esse programa, mas vamos tratar o 
Estado do Pará com respeito ou então a gente não vai entrar em PROMOEX nenhum, porque tem que dar recurso 
para o Pará também, esta que é a realidade, o Pará tem que ser respeitado, essa que é a realidade.  

Buscaremos investimentos significativos em infraestrutura, tecnologia e capacitação de pessoal. 
Tenho dito, minhas senhoras e meus senhores, por onde ando, com imenso orgulho, que o corpo técnico dos 
servidores do Tribunal, sem medo de errar, sem dúvida, é um dos melhores do Estado do Pará e porque não dizer 
do Brasil, os nossos servidores estão preparadíssimos para assumir qualquer situação de gerenciamento no 
Estado, em qualquer situação.  

Finalizando, eu quero agradecer aos meus caros Conselheiros, pelo apoio, a confiança em mim 
depositada, pela amizade, pelo carinho e quero dizer que vou devolver essa confiança com muito trabalho e com 
muita dedicação. Quero antes de encerrar, dirigir-me a Deus, o Criador do Universo, para lembrando o grande 
sábio Rei Salomão, pedir muita sabedoria, senso de justiça no desempenho da minha nova missão.  

Quero citar São Francisco de Assis: “Começo fazendo o que é necessário, depois faço o que é 
possível, de repente você estará fazendo quase o impossível, o que muita gente não acreditava”. Cito também, 
para finalizar, um provérbio chinês: “Nós podemos escolher o que vamos plantar, mas somos obrigados a colher 
somente o que a gente plantou”. Eu vou tentar plantar o melhor que eu puder para colher o melhor que eu puder. 
Muito obrigado. [Aplausos]. 

 
Belém, 27 de janeiro de 2011. 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Presidente 


