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ATA DA 48ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia doze (12) do mês de dezembro do ano de dois mil e onze 

(2011), na cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, presentes os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (Vice-Presidente), IVAN BARBOSA DA CUNHA 

(Corregedor) NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de Assistência Social) e MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (Coordenadora de Editoração) e os representantes do Ministério Público 

de Contas MARIA HELENA BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), IRACEMA TEIXEIRA 

BRAGA e ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, estiveram presentes, ainda, à sessão as 

mais dignas autoridades civis e militares. Contando com as ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene realizada nos termos do inciso I do 

artigo 171 do Regimento deste Tribunal com a finalidade específica de dar posse ao novo Conselheiro – 

Senhor André Teixeira Dias -, nomeado pelo Decreto Governamental assinado pelo Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado SIMÃO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE, datado de 30 de novembro de 2011, e 

publicado no Diário Oficial do Estado nº. 32.047, de 1º de dezembro de 2011, nos termos dos artigos 135, 

inciso XIII, e 307 da Constituição Estadual. Dando início ao programa de posse, o mestre de cerimônias, 

Senhor Augusto César Lima, assim se manifestou: Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem vindos 

para a sessão solene do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, que dará posse ao senhor André 

Teixeira Dias no cargo de Conselheiro. Anunciamos o ingresso, neste recinto, de Suas Excelências, os 

senhores Conselheiros que integram o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará. Luis da Cunha 

Teixeira, Vice-Presidente. Ivan Barbosa da Cunha Corregedor.  Nelson Luiz Teixeira Chaves, Coordenador 

de Assistência Social. Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Coordenadora de Editoração. Para presidir esta 

sessão, convidamos o Excelentíssimo senhor Conselheiro Cipriano Sabino Oliveira Júnior, Presidente do 

TCE-Pará, acompanhado de Sua Excelência, o Governador do Estado do Pará, Simão Robison de Oliveira 

Jatene. Integram também a mesa oficial o Deputado Estadual Manoel Carlos Antunes, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha, 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Senador Fernando de Souza Flexa Ribeiro. Deputado 

Federal Bruno Cavalcanti de Araújo, do PSDB de Pernambuco. Senhor Duciomar Gomes da Costa, Prefeito 

de Belém. Senhor Antônio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público. 

Conselheiro José Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

Senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral de Contas do Estado do Pará. [Aplausos] 

Senhora Elisabeth Massoud Salame da Silva, Procuradora Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará. Registramos e agradecemos às autoridades e personalidades que 
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se identificaram ou foram identificadas pelo cerimonial. Deputado Estadual Edilson Moura; Deputado 

Estadual Pio X; Deputado Estadual Carlos Bordalo; Deputado Estadual Valdir Ganzer; Deputado Estadual 

Celso Sabino de Oliveira; Deputado Estadual Márcio Miranda; Deputada Estadual Nilma Lima; Vereador 

Paulo Queiroz; Prefeito de Castanhal Hélio Leite; senhora Mara Lúcia Barbalho da  Cruz, Vice-Presidente 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Senhor Edilson Oliveira e Silva, Auditor 

aposentado do Tribunal de Contas do Estado; senhor Nilson Pinto de Oliveira, Secretário Especial de 

Estado de Promoção Social; senhor Humberto Michelis, representando o Governo do Estado da Amazonas, 

senhora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do 

Pará; senhora Alice Viana Soares Monteiro, Secretária do Estado de Administração; senhor Fernando 

Coutinho Jorge, Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado; Senhor Lauro de Belém Sabbá, 

Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado; senhor Elias Naif Daibes Hamouche, Conselheiro 

aposentado do Tribunal de Contas do Estado; senhor Antonio Erlindo Braga, Conselheiro aposentado do 

Tribunal de Contas do Estado; Conselheiro Aloísio Augusto Lopes Chaves, do Tribunal de Contas dos 

Municípios; senhora Iracema Teixeira Braga, Procuradora de Contas do Estado do Pará; senhora 

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

representando o Comandante da 8ª Região Militar e 8ª Divisão de Exército; Senhor Evaldo Jardim, 

Secretário de Administração, representando o Prefeito de Marituba; senhor Antonio José Guimarães, 

Secretário do Estado de Integração Regional; senhor Pedro Abílio Torres do Carmo, Secretário do Estado 

de Desenvolvimento Urbano e Regional; Prefeito de Tucuruí Antônio Wanderley Ferreira; Coronel QOBM 

Hegesipo Donato Teixeira Júnior, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; senhor Oswaldo 

Tuma, representando a Associação Comercial do Estado do Pará; Coronel-Aviador Ayrton Lamellas, 

representando o Comandante do I COMAR. Para declarar aberta esta sessão solene, irá usar da palavra 

Sua Excelência, o Presidente do Tribunal, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Senhor 

Governador, senhores Conselheiros, Conselheira Lourdes Lima, agradecendo a presença de todos e todas as 

autoridades, amigos, familiares, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, que 

tem por finalidade dar posse ao senhor André Teixeira Dias no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará. Em seguida, foi apresentado o Hino Nacional Brasileiro, sob a interpretação do Coral do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, regido pelo maestro Jeremias Progênio. Após, foram ouvidos efusivos 

aplausos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior: Convido o Excelentíssimo senhor Conselheiro Nelson Chaves e o Excelentíssimo senhor Ivan Cunha 

a fazerem o ingresso, neste auditório, do senhor André Teixeira Dias. Neste Momento sob os aplausos dos 

presentes, adentrou no recinto o Senhor André Teixeira Dias acompanhado dos conselheiros citados e 

posicionou-se à frente da mesa oficial, sendo de imediato concedida a palavra ao Presidente para a condução 

dos atos solenes de posse do senhor André Teixeira Dias: Em cumprimento do que determina o Parágrafo 3º 

do art. 29 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, concedo a palavra ao senhor 
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André Teixeira Dias para prestar seu compromisso de posse. Em seguida o Senhor André Teixeira Dias 

proferiu para conhecimento dos presentes seu compromisso de posse, e cujo teor segue transcrito: 

PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE CONSELHEIRO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A 

CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, a Conselheiro Presidente, 

tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, 

declarou investido no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará o Excelentíssimo 

Senhor ANDRÉ TEIXEIRA DIAS, oportunidade em que Sua Excelência foi, amplamente, aplaudido por 

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

Neste momento, o mestre de cerimônias convidou o senhor Secretário em Exercício Senhor Jorge Batista 

Junior para que procedesse à leitura do Termo de Posse do conselheiro nomeado para a respectiva assinatura. 

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

empossado. A seguir, o mestre de cerimônias convidou sua Excelência o Senhor Senador JUVÊNCIO DIAS, 

ilustre genitor do recém-empossado, para fazer a entrega da toga de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado a seu filho, ao tempo em que o auxiliou a vestir o referido traje. (Pausa). Imediatamente, soaram 

aplausos no recinto. Logo após, o Secretário realizou a aposição na bancada correspondente, o prisma de 

identificação em Plenário do novo Conselheiro, tendo a ilustre plateia respondido com muitos aplausos. 

Dando-se continuidade à sessão, o mestre de cerimônias anunciou o pronunciamento da Procuradora-Geral 

do Ministério Público de Contas MARIA HELENA BORGES LOUREIRO para saudar o novo 

Conselheiro, em nome daquele órgão e que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). 

Ao concluir sua homenagem ao novel conselheiro, Sua Excelência foi aplaudida pelos presentes. (Pausa). Em 

seguida, o mestre de cerimônias transmitiu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA 

CUNHA TEIXEIRA para fazer a oração de saudação e acolhimento do novo conselheiro, em nome do 

Plenário, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 30 do Regimento deste Tribunal. Incontinenti, 

Sua Excelência procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte desta ata (DOCUMENTO Nº. 02), 

oportunidade em que Sua Excelência foi muito aplaudido por todos os presentes. Neste momento, o mestre de 

cerimônias anunciou a interpretação do Coral do Tribunal de Contas do Estado do Pará as seguintes peças: 

“Pompa e Circunstância”, de Edward Elgar e “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, sendo ao final muito 

aplaudido pela beleza das melodias entoadas. Sequencialmente, o mestre de cerimônias anunciou o discurso 

do Conselheiro recém-empossado que, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para 

conhecimento de todos e que passou a compor este documento histórico (DOCUMENTO Nº. 03), ao cabo 

em que foi amplamente aplaudido. (Pausa). Em seguida, sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, Deputado Manoel Carlos Antunes se dirigiu a tribuna e proferiu discurso em 

homenagem ao empossado, o qual foi consignado nos anais da Corte de Contas (DOCUMENTO Nº 04) 

sendo ao final muito aplaudido. Posteriormente, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, 
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SIMÃO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE fez uso da palavra para saudar o novo conselheiro, que também 

é parte constituinte desta ata (DOCUMENTO Nº. 05), ao final sua Excelência foi bastante aplaudido. 

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

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

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

integrante, conforme suas próprias palavras: Eu quero, mais uma vez, com muita alegria, agradecer a 

presença de todos aqui: da nossa Mesa, dos convidados, dos familiares do eminente Conselheiro André Dias, 

e vou declarar encerrada a sessão, mas eu queria pedir a autorização do Governador e das autoridades aqui 

para nós fazermos uma homenagem pequenina, mas de coração grande ao nobre Conselheiro André Dias, 

que hoje faz aniversário. E eu queria pedir a todos que, ao encerramento, a gente tenha condições de cantar 

os nossos parabéns para o nosso Conselheiro, que está comemorando o aniversário hoje. Declaro encerrada 

a reunião, e parabéns ao André. Em seguida os presentes cantaram efusivamente a musica “parabéns pra 

você” ao conselheiro homenageado. (Aplausos). Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência declarou 

encerrada a presente sessão às onze horas e trinta e nove minutos (11h39min) e mandou que eu, Walmir 

Pantoja Clemente, Assessor Técnico de Plenário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

providenciasse a confecção da presente ata, que comporá os anais desta Corte de Contas.  

Belém, 12 de dezembro de 2011. 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Assessor Técnico de Plenário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 22 de dezembro de 2011 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Secretário em exercício 

V I S T O: 
 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Presidente
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 48ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 12 DE 
DEZEMBRO DE 2011, QUE DEU POSSE AO SENHOR ANDRÉ TEIXEIRA DIAS NO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA 
 
DOCUMENTO 01: Saudação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Ministério 

Público de Contas do Pará, Doutora MARIA HELENA BORGES 
LOUREIRO;  

 
DOCUMENTO 02: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA 

TEIXEIRA, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará;  

 
DOCUMENTO 03: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA 

DIAS. 
 
DOCUMENTO 04: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Pará, Deputado MANOEL CARLOS 
ANTUNES; 

 
DOCUMENTO 05: Discurso do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, 

SIMÃO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE.  
 

Belém, 12 de Dezembro de 2011. 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Assessor Técnico de Plenário em exercício 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JORGE BATISTA JUNIOR 
    Secretário em exercício 
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DOCUMENTO 01 
SAUDAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, DOUTORA MARIA HELENA BORGES 
LOUREIRO, POR OCASIÃO DA POSSE DO SENHOR ANDRÉ TEIXEIRA DIAS NO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas, por estar afônica, 
recuperando-me de uma gripe. Mas não poderia deixar de estar presente aqui, doutor André 
Dias, agora nosso conselheiro André Dias. Este momento é um momento de suma importância 
tanto para o Tribunal de Contas do Estado como para o Ministério Público de Contas do Estado 
do Pará. Perdoem-me se em alguns momentos a voz falhar. Excelentíssimo senhor Simão 
Robison Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará e Excelentíssimo senhor Conselheiro 
Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Manoel Carlos Antunes, Presidente da Assembleia 
Legislativa do nosso Estado. Excelentíssima senhora Desembargadora Raimunda do Carmo 
Gomes Noronha, nossa Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Senador, senhor 
Fernando de Souza Flexa Ribeiro e Excelentíssimo senhor Deputado Federal Bruno Cavalcanti 
de Araújo, de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Duciomar Gomes da Costa, Prefeito 
Municipal de Belém e Excelentíssimo senhor Antônio Eduardo Barleta de Almeida, nosso 
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Conselheiro José 
Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e 
Excelentíssima senhora Elisabeth Massoud Salame da Silva, nossa Procuradora Chefe do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
Excelentíssimo senhor André Dias, ora empossado no cargo de Conselheiro de Tribunal de 
Contas do Estado. Demais Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de 
Contas dos Municípios, colegas Procuradores do Ministério Público de Contas do Estado e 
junto ao TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, demais autoridades presentes e 
representadas, familiares do conselheiro André Dias, nossos amigos,  o pai, Juvêncio Dias, e 
sua genitora, Anete Dias, seus filhos, servidores públicos aqui presentes, senhoras e senhores. 
Precisamos iniciar dizendo que mais importante do que qualquer resultado concreto 
propriamente obtido em nossas vidas, acreditamos piamente que a determinação, a ousadia e a 
dedicação na luta e busca incansável pelo que almejamos é o que verdadeiramente faz a 
diferença. E é assim, tanto pela sua brilhante trajetória de homem público como por sua 
magnânima história de vida. E temos tido a honra de acompanhar isto tudo, vistos os laços de 
amizade e respeito que unem amigos e familiares nossos. E assim nos atrevemos a qualificar o 
doutor André Teixeira Dias: uma pessoa determinada, ousada e extremamente dedicada. Esse 
perfil, senhoras e senhores, não poderia ser mais apropriado a alguém que passará a integrar o 
excepcional corpo de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que se constitui 
reconhecidamente nos nichos de excelência da nova cultura do Controle Externo brasileiro. 
Este status, fruto de um constante aprimoramento obtido ao longo de sua história, faz do 
Tribunal um exemplo de instituição que busca, em seu mister diário, agir preventiva e 
pedagogicamente, acompanhando mais de perto as constantes transformações sociais com 
ênfase em um sistema de atuação finalístico, operacional e que prioriza os resultados em termos 
de abrangência e eficácia das ações do governo. Em detrimento, digamos – com bastante ênfase 
–, do antigo controle meramente burocrático, procedimental e típico da tradicional auditoria de 
conformidade. Nesse contexto, o doutor André Dias, do alto de sua larga experiência 
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parlamentar como deputado federal, deputado estadual por quatro legislaturas e ainda vereador 
de Belém, além de ter também exercido no passado a Presidência da Paratur e ainda diversas 
funções executivas no mercado financeiro, reúne todas as credenciais para, imbuído de sua 
indelével inspiração humanista, em muito contribuir com esta Corte de Contas, propiciando a 
um só tempo a assimilação de novas ideias e a continuidade do sólido trabalho que vem sendo 
magistralmente conduzido pelo Tribunal na sedimentação do Estado democrático de direito. 
Importantíssimo assinalar que terá Vossa Excelência, para nosso conselheiro André Dias, assim 
como já o têm os dignos membros desta Corte, o Ministério Público de Contas do Estado como 
parceiro incondicional, do mesmo modo que tomamos a liberdade de assim considerá-lo, 
seguindo a histórica trilha de convívio fraterno e salutar entre instituições que atonamente se 
completam, mormente pela imprescindível participação do Órgão Ministerial nos julgamentos 
proferidos pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Portanto, Conselheiro André 
Dias, o momento é de festa. E é assim, festejando o seu  ingresso no  egrégio Tribunal de 
Contas do Estado, que concluímos o nosso breve pronunciamento, augurando êxito a Vossa 
Excelência nesse novo desafio, e estando certos de que o zelo e dedicação pelo Estado do Pará, 
que são a marca registrada de sua longa folha de serviços prestados, não deixa dúvida de que 
não só a Corte de Contas estará ganhando um valioso quadro como também, e principalmente, a 
própria sociedade paraense estará ainda melhor representada na instituição a qual incumbe a 
nobre missão de guardiã do erário e de intransigente defesa na lisura do trato da coisa pública. 
Muito obrigada. 
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DOCUMENTO 02 

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

Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Pará, Simão Jatene; 
Excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro 
Cipriano Sabino de Oliveira Junior; Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa, Deputado Manoel Carlos Antunes; Excelentíssimo senhor Conselheiro André Dias. 
Em nome de Vossas Excelências, gostaria de saudar as demais autoridades da Mesa e todas as 
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, 
dos Mistérios Públicos de Contas e do Tribunal de Contas dos Municípios. Quero 
especialmente cumprimentar os nossos Conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima e Ivan 
Cunha, e os familiares e convidados do Conselheiro André Dias. Senhoras e senhores, cumpro 
com a maior satisfação a missão – e é também um privilégio – de saudar Vossa Excelência 
neste momento de transição em sua vida pública, quando é empossado no cargo de Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Pará. É imprescindível dizer que a Corte de Contas do 
nosso Estado o recebe como novo membro com a convicção de ter obtido uma conquista, fruto 
de seu passado limpo e da profícua folha de serviços prestados ao nosso Estado. Talvez, para 
quem o conheça mais intimamente, fosse desnecessário que esta saudação exaltasse, de forma 
vibrante, as conquistas e virtudes de Vossa Excelência. Entretanto, não posso me furtar de tecer 
algumas considerações acerca de sua trajetória de vida, durante a qual a honradez e a eficiência 
destacaram-se como qualidades que, entre outras, o colocam neste cargo no qual hoje é 
investido: em comprimento a preceito constitucional e, fundamentalmente, por força de seus 
valores morais. Tua ascensão ininterrupta se explica pela suas qualidades pessoais, preparo 
intelectual e devotamento às boas causas. Um breve resumo do histórico de vida pública nos faz 
lembrar que o paraense André Teixeira Dias tem formação superior em Ciências Econômicas e 
Direito; foi presidente da Paratur e Vereador de Belém; eleito para o seu primeiro mandato de 
Deputado Estadual em 1996. Continuou sendo ininterruptamente eleito até o quarto mandato, 
durante os quais foi Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, membro do Conselho da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves e 
representante do Poder Legislativo junto ao Conselho de Educação do Pará. Recebeu diversas 
medalhas, comendas, honrarias e título de cidadão de diversos municípios do Estado do Pará, 
além de ter desenvolvido atividades profissionais em várias empresas privadas. Antes de sua 
nomeação para o cargo de Conselheiro do TCE-Pará, cumpria mandato de Deputado Federal, 
que assumiu a partir de janeiro de 2011, na condição de primeiro suplente. Após este resumo 
das funções exercidas pelo Conselheiro ora empossado, peço venia a esta audiência para relatar 
um episódio marcante de minha vida, do qual fez parte o então Deputado Estadual André Dias. 
Refiro-me ao momento de minha indicação para o cargo de Conselheiro do TCE-Pará, em vaga 
de indicação da Assembleia Legislativa, quando disputei com o nosso empossado de hoje. 
Naquela oportunidade, saí vitorioso, obtendo a indicação do Poder Legislativo; porém, a alegria 
pela vitória se apresentou para mim permeada por um certo incômodo causado pela relação de 
amizade fraterna que me unia ao então Deputado André Dias, e que nos une até hoje. A 
sensação de obter a indicação em detrimento da indicação de um amigo me mostrou que 
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estávamos sonhando o mesmo sonho e que apenas um de nós o havia realizado. Esta saudação 
que faço hoje, Conselheiro André Dias, vem impregnada da satisfação por concluir que agora o 
sonho que sonhamos juntos realizou-se para ambos. Nosso Tribunal conta efetivamente com a 
dedicação, o empenho, a determinação e o compromisso de seus membros, posto que a 
realidade em que vivemos produz uma sociedade que cada vez mais se mostra ciente e 
consciente de seus direitos e anseios, e com maior nível de exigência da contrapartida e da 
transparência que lhes devem as instituições e agentes públicos. Com a firme determinação de 
corresponder a esta realidade, o TCE-Pará vem trilhando um caminho de maior aproximação 
dos seus jurisdicionados e da sociedade geral, e afastando-se, de forma irreversível, daquela 
imagem das velhas Cortes de Contas: inatingíveis, pouco acessíveis e voltadas para dentro de 
seus muros. Nossa missão, em última análise, é proteger o cidadão de desmandos e desvios ou 
má utilização de recursos públicos, e é isto que devemos ter em mente, com transparência e 
objetividade. No dizer do filósofo chinês Confúcio, “é preciso que toda pessoa se conduza 
como se estivesse sendo observada por dez olhos e apontada por dez mãos”. Estas palavras 
traduzem o inafastável dever de prestar contas a que estão sujeitos todos os agentes públicos. 
Promover a criação e a facilitação de canais diretos de comunicação com os cidadãos, 
dirigentes, servidores de órgãos e instituição e jurisdicionados tem sido o objetivo obstinado de 
nosso Tribunal. E com o fim de atingir esta meta, diversos eventos públicos vêm sendo criados 
ou aperfeiçoados nos últimos tempos. Entre estes, devo citar o Fórum “TCE-Jurisdicionados” e 
o evento “Conversando com o Controle Interno”, os quais objetivam disponibilizar o imenso 
acervo de informações que possuímos em benefício daqueles que nos demandam e que delas 
necessitam para promover uma regular, legal e eficiente utilização de recursos públicos. Não há 
outro caminho a trilhar. A nós, cabe analisar, fiscalizar e penalizar, se for o caso, o gestor de 
recurso público. E a este dever está peremptoriamente atrelada a responsabilidade de adotar 
uma postura educativa, auxiliar, parceira e próxima dos jurisdicionados e de toda a sociedade. 
Tomando a vontade política dos dirigentes e membros do colegiado do TCE, tenho que, neste 
momento, festejar e enaltecer o corpo técnico e demais servidores de nossa Corte. Vossa 
Excelência, Conselheiro André Dias, terá daqui para frente a oportunidade de conviver e ser 
auxiliado por um time que veste a camisa, que se compromete, que se dedica e está 
perfeitamente inserido neste novo contexto de exigência da sociedade. Nossa Constituição 
Federal de 1988 foi extremamente oportuna ao elencar os requisitos para a investidura de 
Conselheiros de Tribunal de Contas. Condições como idoneidade moral, conhecimentos 
específicos nas áreas contábil, orçamentária, financeira, econômica e jurídica, além da 
experiência e vivência da gestão e funcionamento da coisa pública, que são plenamente 
atendidas na história de sua vida pública e nas demonstrações de retidão de sua conduta. Com a 
chegada à Corte de Contas do Estado do Pará, só a engrandecerá. Seus conhecimentos técnicos, 
experiência e equilíbrio certamente o conduzirão no desempenho de sua nova missão, na qual 
poderá defender os interesses do povo do Pará, dentro de uma nova linha de atuação, mas, com 
certeza, com a mesma determinação. As palavras de Henry Ford, grande empreendedor 
americano, podem perfeitamente traduzir o momento ora vivido por Vossa Excelência: "Você 
pode fazer qualquer coisa se tiver entusiasmo". Conselheiro André Dias, em meu nome, em 
nome do Presidente Cipriano Sabino, dos Conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima e Ivan 
Cunha, e em nome de todo o quadro funcional do TCE-Pará, tenho a honra e o prazer de dar-lhe 
as boas vindas. Receba a nossa fraterna acolhida, e que Deus o proteja neste novo caminho que 
hoje começa a trilhar. Obrigado. 
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 DOCUMENTO 03 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ANDRÉ TEIXEIRA 
DIAS NA SESSÃO SOLENE DE SUA POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ:  

Excelentíssimo senhor Governador Simão Robison de Oliveira Jatene; 
Excelentíssimo senhor Conselheiro Cipriano Sabino Júnior, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará; Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Manoel Pioneiro, Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará; Excelentíssima senhora Desembargadora Raimunda 
do Carmo Gomes Noronha, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 
Excelentíssimo senhor Senador Fernando de Souza Flexa Ribeiro; Excelentíssimo senhor 
Deputado Federal Bruno Cavalcanti de Araújo; Excelentíssimo senhor Duciomar Gomes da 
Costa, Prefeito Municipal de Belém; Excelentíssimo senhor Antônio Eduardo Barleta de 
Almeida, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público; Excelentíssimo senhor 
Conselheiro José Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas de Municípios do Estado do 
Pará; Excelentíssima senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral de Contas do 
Estado do Pará; Excelentíssima senhora Elisabeth Massoud Salame da Silva, Procuradora-
Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Municípios do Estado do Pará; 
Excelentíssimo Conselheiro Luis Cunha Teixeira; Conselheiro Ivan Barbosa Cunha; 
Conselheiro Nelson Teixeira Chaves; Conselheira Lourdes Lima. Essa saudação é sempre uma 
saudação protocolar, mas é gozado, porque ela é feita para pessoas cujo longo tempo de 
amizade dispensaria totalmente o protocolo. Nenhuma destas pessoas que antes eu citei eu as 
conheço, convivo com elas há menos de dez anos e tenhamos estabelecido fortes relações de 
respeito, de amizade e de colaboração recíproca para com as nossas vidas pessoais e públicas. 
Por isso, em especial, a formação desta Mesa de hoje já me é motivo de enorme satisfação, pois 
encontro nelas pessoas que são do meu profundo bem querer. Esta sessão, naturalmente, é 
importante pelo seu significado – posse de um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará. Para mim, encerra um significado um pouco maior, pois significa a passagem de uma 
etapa da minha vida pública para outra. Nos últimos 22 anos, fui parlamentar. Estive 
diretamente envolvido com os sonhos, os desejos, os projetos, as necessidades, assim como os 
fundamentos, as tristezas, as decepções do povo do nosso Estado. Vivi intensamente ser 
paraense. Hoje, renunciando ao mandato de Deputado Federal e tomando posse como 
Conselheiro do TCE, sei que a minha postura terá que sofrer uma mudança radical. Na defesa 
de interesses legítimos, interesses legais e outros até por legalizar, porque aquela época eu fazia 
leis, para o de acompanhamento, e acompanhamento do estrito cumprimento das normas. 
Durante esses anos, convivi com pessoas notáveis, com pessoas simples, pessoas instruídas ou 
não. Todas construíram esta história. Uns contribuindo positivamente, outros nem tanto. Por 
isso, quero dedicar a minha primeira deste pronunciamento aos agradecimentos, que embora 
muitos, eu vou tentar sintetizar ao máximo, com justiça. Obrigado aos meus pais, Juvêncio e 
Anete, que apesar da profunda diferença de opiniões, sempre, sempre estiveram ao meu lado, 
foram meus maiores apoiadores. Obrigados ao André, ao Vitor, ao Mateus, à minha mulher 
Renata que, especialmente nesses últimos anos – e muitos anos também –, tiveram que 
renunciar da minha presença no dia a dia da nossa vida. Vida de homem público é complicada. 
É de manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado. Telefone telefonando de madrugada 
para resolver um problema que, para a pessoa que telefona para a gente, é um problema enorme 
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e, às vezes, a gente nem sabe direito quem está telefonando, mas que se para aquela pessoa é 
um problema enorme, passa a ser um problema enorme para a gente também. Obrigado, muito 
obrigado. Meus filhos André e Vitor já advogam, já trabalham e já começam a viver um pouco 
do que vivi eu na idade deles. Vivi nesses últimos três anos uma coisa bastante marcante na 
minha vida, que tem sido fruto de muitas mudanças internas. Eu me achava, sabe, 
superpoderoso. Tinha uma herança boa da minha mãe que me garantia paz do ponto de vista 
financeiro. Tinha um trabalho, um emprego que me dava muita notoriedade e respeito. Tinha 
uma relação de amizade com pessoas que também representavam a elite da nossa sociedade. E, 
de repente, eu fui flagrado, fui encontrado, fui atingido por uma doença que mostrou-me a 
pequenez do que é cada um de nós, independente do quanto instruído somos, do quanto 
importante seja o cargo que estejamos ocupando ou do quanto dinheiro se tenha na conta 
corrente. E aí, eu pude ter a primeira das grandes, grandes sensações que eu tive na vida: foi 
uma corrente enorme de pessoas que eu conhecia e muitas que eu não conhecia, que orando, 
rezando, se pronunciando, pediram pela minha saúde. E eu tenho prolongado esta vida. Em 
homenagem a cada uma destas pessoas que, com muito carinho, me ajudaram a estar aqui, com 
suas orações, é uma das pessoas com quem eu queria não somente agradecer, mas dedicar esse 
momento. Queria agradecer a assessores e amigos. Uma eleição – olha, Luis Cunha, Lourdes, 
Nelson, Zeca, Duciomar, Pioneiro, Cipriano, Governador Jatene –, todos nós passamos por 
eleições. Algum dos nossos Conselheiros aposentados, como o Lauro, o Coutinho, também 
passou por eleições. Ninguém ganha eleição sozinho. É a soma do esforço de muitos. Uns que, 
do início ao fim da eleição, são anônimos para nós. Tão injusto, porque é uma coisa que exige 
um esforço gigantesco e que se satisfaz, Lourdes, em ver que nós ganhamos, porque se sentem 
ganhadores também. Então, muitos que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, que eu 
não consegui lembrar para poder dizer muito obrigado, que recebam esse muito obrigado 
através dos senhores. Muito obrigado ao povo do Pará. Obrigado a dezenas de autoridades 
públicas federais, estaduais e municipais. O Deputado, ele é mais ou menos um assistente social 
com um gabaritozinho maior, porque ele recebe problemas de todo mundo, porque infelizmente 
não conseguimos construir ainda uma sociedade onde as pessoas tenham a oportunidade de ter 
acesso à sua cidadania. E, às vezes, precisam – meu Deus! – precisam de um deputado para ter 
acesso à saúde, à sala de aula, à segurança. E essa é uma frustração que eu não quero carregar. 
E por isso, na condição que me hoje é estabelecida, não vou renunciar estar tentando participar 
com vocês na construção de um Estado mais justo. Muito obrigado a cada um que recebeu o 
meu pleito – o pleito que eu levei com gentileza, com compreensão – e que tentou dar a estes 
cidadãos da nossa terra a justiça que eles mereciam. Obrigado aos meus companheiros 
deputados estaduais, que aprovaram nas Comissões e no Plenário a indicação do meu nome. É 
sempre um momento de bastante ansiedade, expectativa, quando a gente coloca o nome da 
gente em julgamento. Não só nas nossas eleições, de quatro em quatro anos, mas em uma 
eleição entre pares que conviveram e convivem com a gente durante muito tempo. Vai ser como 
aferir o quanto aquela relação construiu com aquelas pessoas. Muito obrigado, Deputado 
Pioneiro. Leve a cada um dos nossos colegas o meu muito obrigado pela aprovação que, para a 
minha enorme felicidade, foi por unanimidade na Assembleia Legislativa. Obrigado a cada um 
que está hoje aqui. Sei que segunda-feira, dez da manhã, é muita coisa para a gente fazer: 
véspera de Natal, saindo o 13º, pagando conta atrasada ou tentando montar a festa de final de 
ano para comemorar o ano que passou com auguras para o ano que vai vir. Queria que cada um 
que esteja aqui soubesse e recebesse um abraço pessoal de agradecimento. Uma festa não é 
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festa pelo homenageado. A festa é construída pelos homenageadores. Nenhuma festa é bonita 
sem os convidados. São os convidados que fazem a festa bonita. Muito, muito obrigado por 
estarem aqui. Cipriano, quero dizer que você, o Luis Cunha, Nelson, Lourdes, Ivan, nesses 
primeiros contatos, já me deram a menção do que é o Tribunal de Contas, que com muita 
eficiência, carinho e dedicação não só me receberam, mas construíram a sessão de hoje. Acho que 
realmente temos muita coisa a construir, e eu tenho muito a aprender. Então, aos funcionários do 
Tribunal de Contas que organizaram esta sessão, muito obrigado. Vocês foram excepcionais. E 
aquelas duas assessoras minhas, que estiveram junto com eles, Cristina e Mara, meu muito obrigado 
também, por se deslocarem de seus trabalhos para poder estar aqui, auxiliando para que desse um 
pouquinho de cara de André para uma festa feita pelo Tribunal de Contas. Nos recentes contatos 
mantidos com o TCE, seja com seu Conselheiro Presidente, Cipriano Sabino, seja com os 
Conselheiros Luis Cunha, Nelson Chaves, Lourdes Lima ou Ivan Cunha, pude perceber o clima de 
boa ansiedade pela chegada de um novo Conselheiro com quem possam repartir as 
responsabilidades, assim como os desafios que as mudanças em uma sociedade paraense e brasileira 
exigem para respectiva alteração nas leis que exigem do TCE uma permanente atualização e 
modernização. É motivo de grande estímulo participar deste momento vivido por todas as Cortes de 
Contas do país, cuja preocupação com o aperfeiçoamento dos métodos de controle e 
acompanhamento das contas públicas que reduzam as perdas da sociedade brasileira. Nos últimos 
anos, os temas de debate nacional estiveram centrados no processo eletrônico, na auditoria 
operacional, na criação de um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, na Lei Processual que 
discipline e harmonize a atuação dos Tribunais de Contas no Brasil. No recente congresso, o 26º, 
realizado aqui em Belém, foi feita a Declaração de Belém, onde foi reafirmado o propósito 
institucional de exercício do sistema de Controle Externo autônomo, direcionado à defesa do 
interesse público e ao combate à corrupção, estimulando modelos de administração pública focada 
em resultados e em planejamento estratégico. Ao pensar na responsabilidade que ora assumo, plagio 
a sugestão de um gabaritado funcionário do TCE-Pará, que recordando as palavras proferidas em 
1893 por Inocencio Serzedello Corrêa sobre a instituição TCE, diz: “Felicito o país e a República 
pelo estabelecimento de uma instituição que será garantia de boa administração e o maior embaraço 
que poderão encontrar os Governos para abusos no que diz respeito a bens e valores públicos”. 
Amigos, não vou me prolongar. Quero, enfim, agradecer e homenagear o Governador Simão Jatene. 
Só fui candidato nas eleições passadas, Jatene, pela profunda crença que a tua competência, que a 
tua inteligência e teu espírito público eram respostas para o anseio do povo da minha terra. Só fui 
candidato porque com o pouco que eu pudesse participar, queria me somar aos muitos que te 
queriam de volta como Governador. E te agradeço mais uma vez, porque no exercício da obrigação 
constitucional de indicar por livre escolha – note, deixe explicar porque talvez alguns não saibam. 
São sete os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Por Constituição, quatro são 
indicados por uma escolha da Assembleia Legislativa; três são escolhidos pelo Governador, sendo 
que dos três, um vem dentre os auditores, um dentre o Ministério Público e outro por livre escolha 
do Governador. O Governador podia ter escolhido qualquer um dos quatro milhões e oitocentos mil 
paraenses, e me honra demais, Governador, em um sorteio de tanta gente, o senhor ter escolhido a 
mim. Quero dizer, Governador, que eu procurarei todos os dias honrar essa escolha, cooperando no 
que for da minha competência institucional, com a difícil tarefa de levar esta terra, o Pará, a um 
Estado onde as oportunidades sejam iguais para todos, a justiça nos garanta a cidadania e a 
felicidade esteja ao alcance de cada um. Obrigado, meu Deus. Bom dia. 
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DOCUMENTO 04 

PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, DEPUTADO MANOEL 
CARLOS ANTUNES POR OCASIÃO DA POSSE DO SENHOR ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 
NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Meu caro Governador Simão Jatene; meu caro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
Conselheiro Cipriano Sabino; minha cara Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
Raimunda do Carmo Noronha; meu caro Senador Flexa Ribeiro; meu caro Excelentíssimo Deputado Federal 
Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco – seja bem vindo à nossa cidade, à nossa terra; meu caro Prefeito 
Duciomar Costa, Prefeito de Belém; Excelentíssimo senhor Procurador Geral de Justiça do Ministério 
Público, doutor Antônio Eduardo Barleta; Excelentíssimo senhor Conselheiro do Tribunal de Contas dos 
Municípios José Carlos Araújo; Excelentíssima senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral 
do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; Excelentíssima senhora Elisabeth Massoud Salame da 
Silva, Procuradora Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Pará; meus caros deputados estaduais aqui presentes: Deputado Márcio Miranda, líder do Governo; minha 
cara Deputada Nilma Lima; meu caro Deputado Carlos Bordalo; Deputado Valdir Ganzer, Deputado Cássio 
Andrade; Deputada Ana Cunha; Deputado Hilton Aguiar; Deputado Celso Sabino; Deputado Edilson Moura 
e Ex-Deputado Ítalo Mácola; senhores prefeitos aqui presentes; senhores Ex-Conselheiros; meus caros 
deputados Zenaldo Coutinho e Deputado José Priante, deputados federais, e deputado Nilson Pinto, na pessoa 
do qual eu cumprimento todos os Secretários de Governo do nosso grande Estado do Pará. Minhas senhoras e 
meus senhores, eu cumprimento ainda o Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro 
Ivan Cunha, Conselheiro Luis Cunha e Conselheiro Deputado André Dias, amigo, camarada e irmão. Eu não 
posso, Governador, de forma alguma, Deputado Márcio Miranda, deixar passar uma oportunidade como essa. 
Essa safra, Governador, de Conselheiros que aqui estão, e que na sua maioria são da década de 90, década em 
que eu fui eleito Deputado Estadual. Deputado André Dias, Deputado Luis Cunha, Deputado Nelson Chaves 
e Deputado Cipriano Sabino. A Deputada Lourdes Lima da década de 94, que também é a mesma década de 
90. Mas veio quatro anos depois, meu Governador. Isso quer dizer, meu caro Ex-Senador Coutinho Jorge, 
que subiu em tantos palanques com a gente, isso quer dizer que nós tivemos homens de bem. Nós tivemos 
uma safra de homens aquela época de legisladores que hoje continuam atuando, ou politicamente, ou 
continua atuando efetivamente no desenvolvimento desse Estado. Isto é muito importante para todos nós. Isso 
é importantíssimo porque o André Dias deu um depoimento da vida das pessoas como é. Dos infortúnios, ou 
pela saúde, ou pelas derrotas, mas nada disso faz com que um homem de bem, Deputado André, deixe de 
conseguir seu objetivo. Vossa Excelência é um homem de bem. Vossa Excelência continua e continuará 
sempre sendo um homem de bem. E eu acredito que agora, do outro lado do balcão, como Vossa Excelência 
mesmo disse aqui, terá que mudar suas atitudes, terá que mudar a sua maneira de ser, mas não deixará de ser 
o grande homem que sempre foi. Meu caro Governador Simão Jatene, nós passamos esses últimos dias 
sempre preocupados com o que Vossa Excelência sempre falou no dia seguinte. Hoje começa o dia seguinte, 
meu caro Governador. Eu quero dizer que nós, Deputado Márcio Miranda, Ana Cunha, Nilma Lima, Carlos 
Bordallo, Valdir Ganzer, Hilton Aguiar; nós, como deputados estaduais, nós nos sentimos na obrigação de 
juntamente com Vossa Excelência e com a Desembargadora, e com o Ministério Público, fazermos com que 
o dia seguinte seja o dia de união, de paz para todos aqueles que queriam coisas diferentes. E eu não vou aqui 
dizer e responder por todos, mas eu tenho certeza que, como foi quase unanimidade o nome do Deputado 
André Dias, nós vamos ter, meu caro Pio X, também na Assembleia, a união pelo dia seguinte, Governador. 
E isso, Vossa Excelência poderá contar com todos nós. No mais, eu quero dizer que nós estamos com as 
portas abertas. Tivemos um ano muito difícil naquela Casa, mas com certeza 2012 será um ano bem melhor 
para todos nós no Estado do Pará. Que Deus abençoe a todos, um feliz Natal e que possamos de mãos dadas 
iniciar 2012 com muita saúde e paz. 
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DOCUMENTO 05 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SENHOR 
SIMÃO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE, POR OCASIÃO DA POSSE DO SENHOR ANDRÉ 
TEIXEIRA DIAS NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Minhas amigas e meus amigos, eu quero, nas pessoas do Conselheiro Cipriano Sabino, Deputado 
Manoel Pioneiro, Desembargadora Raimunda Noronha, Prefeito Duciomar Costa, doutor Antônio Eduardo Barleta, 
cumprimentar todos os representantes do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos Órgãos de Conta. Quero, 
na pessoa do Juvêncio, pai do André, cumprimentar todos os demais que participam e dividem esse momento conosco. 
Confesso aos senhores que acho que a nossa sociedade tem algumas amarras e algumas travas, e uma delas é uma coisa 
chamada “protocolo”, que muitas vezes nos impõe o que seria desnecessário. Nada mais precisaria ser dito hoje, aqui e 
agora, depois da fala do André. Mas, circunstancialmente, o Governador tem que falar em todas. Ninguém aqui é capaz 
de sintetizar emoções, sentimentos como o André o fez. André, vou ser muito breve. Falei muito esses últimos dias. 
Muito. Eu quero apenas te dizer, de forma muito clara, que o gesto de ter saído para vir te cumprimentar à frente não é 
apenas resultante da amizade, diria mesmo do carinho, mas é a compreensão muito clara de alguém que a vida inteira, e 
mais do que opção profissional, fez uma opção de vida de ser servidor público. Faz, diante de um outro servidor público 
que, por missão e determinação constitucional, inclusive, tem a difícil tarefa de, em um país onde – e vou repetir o que já 
disse aqui – transgredir é tratado como jeitinho, tem a difícil tarefa de ajudar que a sociedade seja protegida. Então, mais 
do que o André, foi uma manifestação de respeito ao estatuto que um Conselheiro de um Tribunal de Contas deve ter na 
sua ação de defender o interesse público. Meus amigos, vivemos, nos últimos dias, tempos que devem nos levar a todos 
refletir. Espero que a experiência vivida por cada e todos nós nesse Estado ajude não apenas a cada paraense, mas ajude a 
que esse país, cada um brasileiro, compreenda que nós jamais seremos modernos, que nós jamais seremos 
contemporâneos, que nós jamais seremos felizes enquanto algumas pessoas – que podem pegar até caminhos 
equivocados para as suas lutas, mas que o equívoco do caminho não inviabiliza, não invalida o sentido da luta por 
direitos tão essenciais e tão simples. Entendi o tempo todo que os irmãos paraenses de Marabá, Santarém, Itaituba, mais 
do que qualquer coisa, que nos estão tentando dizer há algum tempo é que o Estado brasileiro não consegue responder a 
necessidades fundamentais. Quando me perguntaram sobre o resultado do plebiscito, fiz questão de demarcar: é claro 
que em uma sociedade democrática a decisão é – e deve ser – resultante da maioria, mas nenhuma maioria tem o direito 
de desconsiderar anseios genuínos e legítimos das minorias. Acho que esse momento, André, em que se discute controle 
de contas, em que se discute pedagogicamente gestão pública, eu acho que é um momento muito rico no sentido de 
fortalecer o que nos une. Temos dois desafios, meus amigos. Dois desafios para efetivamente conseguirmos sucesso na 
redução da pobreza e desigualdade, que são as duas nossas maiores doenças. Uma é nos unirmos cada vez mais na luta 
por uma Federação que não precise de mais Estados nem municípios, mas que tenha Estados e municípios fortes porque 
são capazes de responder às demandas essenciais da sociedade. Outra é aprimorarmos os nossos mecanismos de gestão 
pública. E aí, somos todos parceiros da mesma jornada. Meus amigos, espero que saiamos maiores dessa experiência. 
Maiores não apenas por, talvez, por tudo. Temos aprendido um pouco mais a olhar o outro. Mas meu caro Conselheiro 
Ivan, não basta mais olhar o outro. O mundo nos reserva desafios que só seremos capazes de efetivamente enfrentá-los 
se, mais do que olhar para o outro, nós formos capazes de nos ver no outro. E esse é grande desafio. Não basta só olhar o 
outro. O que eu espero é que esse momento tão singelo, André, onde a tua fala tão do coração, menos pelo que se refere a 
nós – e quero te dizer que essa, para mim, é a parte menos... O drama da vida, a luta permanente da construção, a busca 
da felicidade, isso é que eu acho que é o essencial. Que esse momento tão singelo que nos reuniu aqui, a todos, seja um 
passo a mais nessa construção de nos vermos uns nos outros. Quero, mais uma vez, agradecer. Quero dizer que me traí, 
porque não queria falar e terminei falando, mas queria terminar reafirmando e convidando cada homem de bem do bem 
desse Estado a nos unirmos efetivamente na busca de construção de uma sociedade mais justa. A sermos capazes de 
disputar, a ter eleições, por que não? Mas eu não recordo nenhum partido, nenhuma liderança que tenha dito que queria o 
pior para seus liderados. E por que não somos capazes de, passadas as disputas, nos unir. Não em torno de coisas, mas 
nos unir em torno de causas. Por que não somos capazes de, efetivamente, independentemente de qualquer uma outra 
coisa, compreendermos que a nossa sociedade cada vez mais exige, sobretudo de nós, que podemos nos dizer “povo”, 
mas que somos uma elite sim. Exige de cada um e todos nós, que teve a oportunidade de acessar o saber que muitos não 
tiveram. Que esse saber que cada um de nós só o acessou porque o fez coletivamente. Até porque ninguém aprende 
sozinho também. Não só não faz nada, senhores. Ninguém aprende sozinho. Esse saber seja usado cada vez mais de 
forma clínica no sentido de curar a sociedade, e não de forma cínica, para tirar vantagens dessa própria sociedade. Meus 
amigos, que Deus nos ilumine. Já disse algo que está quase se transformando em um mantra na minha fala: nós só somos 
o que nós somos porque ainda não nos determinamos individual e, sobretudo, coletivamente a sermos diferentes. Se nos 
determinarmos, o seremos. Somos capazes de construir o Estado mais feliz, somos capazes de construir uma sociedade 
mais feliz. Um feliz Natal, um feliz ano. Muito obrigado. Parabéns, paraenses. 


