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ATA DA 50ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de agosto do ano de dois 

mil e doze (2012), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINIO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 

(Vice-Presidente), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de Assistência Social), 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (Coordenadora de Editoração) e ANDRÉ 

TEIXEIRA DIAS (Coordenador de Informática e Processamento de Imagens) e o representante do 

Ministério Público de Contas ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE (Procurador-

Geral), reuniu-se o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 

sessão solene, realizada nos termos do inciso III do artigo 171 do Ato Regimental, com a finalidade 

específica de dar posse aos aprovados no concurso público no cargo de Auditor do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, à senhora Patrícia Sarmento dos Santos, ao senhor Odilon Inácio 

Teixeira, à senhora Milene Dias da Cunha e ao senhor Julival Silva Rocha. Compuseram a Mesa 

Oficial, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior e o Procurador Geral do Ministério Público de Contas e o Doutor Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante. Em seguida, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará fez o 

seguinte pronunciamento: Antes de iniciarmos a sessão, quero fazer um agradecimento a meu 

Deus, Nosso Senhor maravilhoso por esta oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, meu Deus. 

Agradecendo a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene 

que tem por finalidade dar posse à Patrícia Sarmento dos Santos, Odilon Inácio Teixeira, Milene 

Dias da Cunha e Julival Silva Rocha, aprovados no concurso público para o cargo de Auditor do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará nos termos do artigo 120 da Constituição do Estado do 

Pará. Neste momento, eu queria convidar aos eminentes Conselheiros Luis Cunha, Vice-Presidente 

e ao eminente Conselheiro André Dias, Coordenador de Informática, convidar os eminentes 

concursados a adentrarem no Plenário [Aplausos]. Após os referidos senhores tomarem assento no 

Plenário, o secretário do Tribunal convidou a todos os presentes para ouvirem o Hino Nacional 

Brasileiro. (Aplausos ao final da execução). Prosseguindo-se, o Presidente assim se manifestou: 

convido a Senhora Patrícia Sarmento dos Santos a se posicionar a frente da mesa da presidência 

para prestar seu compromisso. Sob aplausos a Senhora Patrícia Sarmento dos Santos se posicionou 
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a frente da mesa oficial e proferiu, para conhecimento dos presentes seu compromisso de posse, e 

cujo teor segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO 

CARGO DE AUDITORA 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, o Conselheiro Presidente, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 

Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, declarou investida no cargo de Auditora do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará a Excelentíssima Senhora PATRÍCIA SARMENTO DOS SANTOS, 

oportunidade em que Sua Excelência foi, amplamente aplaudida por todos os presentes. Em 

seguida, o Presidente convidou a empossada a tomar seu assento na bancada dos auditores. Neste 

momento, a presidência determinou ao senhor Secretário José Tuffi Salim Junior para que 

procedesse à leitura do Termo de Posse da Auditora para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a 

leitura do termo, lavrado pelo Secretário, foi o mesmo firmado pelo Presidente e pela empossada. 

Na sequência, o Presidente assim se manifestou: convido o Senhor Odilon Inácio Teixeira a se 

posicionar a frente da mesa da presidência para prestar seu compromisso. Sob aplausos o Senhor 

Odilon Inácio dos Santos se posicionou a frente da mesa oficial e proferiu, para conhecimento dos 

presentes seu compromisso de posse, e cujo teor segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR 

BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE AUDITOR 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, o Conselheiro Presidente, tendo em vista as 

atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, declarou 

investido no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará o Excelentíssimo Senhor 

ODILON INÁCIO TEIXEIRA, oportunidade em que Sua Excelência foi amplamente aplaudido por 

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

dos auditores. Neste momento, a presidência determinou ao senhor Secretário José Tuffi Salim 

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

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

pelo empossado. Prosseguindo-se, o Presidente assim se manifestou: convido a Senhora Milene 

Dias da Cunha a se posicionar a frente da mesa da presidência para prestar seu compromisso. Sob 

aplausos a Senhora Milene Dias da Cunha se posicionou a frente da mesa oficial e proferiu, para 

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

DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE AUDITORA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A 
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CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, o Conselheiro 

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

Regimento deste Tribunal, declarou investida no cargo de Auditora do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará a Excelentíssima Senhora MILENE DIAS DA CUNHA, oportunidade em que Sua 

Excelência foi amplamente aplaudida por todos os presentes. Em seguida, o Presidente convidou a 

empossada a tomar seu assento na bancada dos auditores. Neste momento, a presidência determinou 

ao senhor Secretário José Tuffi Salim Junior para que procedesse à leitura do Termo de Posse da 

Auditora para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a leitura do termo, lavrado pelo Secretário, foi 

o mesmo firmado pelo Presidente e pela empossada. Em continuidade, a Presidência assim se 

manifestou: convido o Senhor Julival Silva Rocha a se posicionar a frente da mesa da presidência 

para prestar seu compromisso. Sob aplausos o Senhor Julival Silva Rocha se posicionou a frente da 

mesa oficial e proferiu, para conhecimento dos presentes seu compromisso de posse, e cujo teor 

segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO 

DE AUDITOR 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, o 

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

pelo Regimento deste Tribunal, declarou investido no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará o Excelentíssimo Senhor JULIVAL SILVA ROCHA, oportunidade em que Sua 

Excelência foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Em seguida, o Presidente convidou o 

empossado a tomar seu assento na bancada dos auditores. Neste momento, a presidência determinou 

ao senhor Secretário José Tuffi Salim Junior para que procedesse à leitura do Termo de Posse do 

Auditor para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a leitura do termo, lavrado pelo Secretário, foi o 

mesmo firmado pelo Presidente e pelo empossado. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra 

ao Procurador Geral do Ministério Público de Contas, Doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante 

para falar em nome do Órgão Ministerial, tendo proferido discurso que ficou fazendo parte 

integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Ao concluir sua homenagem aos novos auditores, 

Sua Excelência foi aplaudida pelos presentes. (Pausa). Em seguida, o Presidente concedeu a palavra 

ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA DIAS para fazer a oração de saudação 

e acolhimento aos novos auditores, em nome do Plenário, na forma do disposto no parágrafo único 

do artigo 30 do Regimento deste Tribunal. Incontinenti, Sua Excelência procedeu 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 secretário anunciou a interpretação do Coral 
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Eva Andersen Pinheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará as seguintes peças: “Pompa e 

Circunstância”, de Edward Elgar e “Flor do Destino”, de Nilson Chaves, sendo ao final muito 

aplaudido pela beleza das melodias entoadas. Sequencialmente, o Presidente concedeu a palavra a 

recém-empossada Auditora Patrícia Sarmento dos Santos que, após saudar todos os presentes, 

proferiu o seu discurso em nome dos demais empossados para conhecimento de todos e que passou 

a compor este documento histórico (DOCUMENTO Nº. 03), ao cabo em que foi amplamente 

aplaudida. (Pausa). Chegando ao termo da sessão, o secretário convidou a todos para ouvirem o 

Hino do Pará (Aplausos e Pausa).  Finalizando, a Presidência agradeceu a presença de todos que 

vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta solenidade de posse dos novos auditores. Nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, o Conselheiro Presidente, invocando a proteção de Deus, declarou 

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

Jorge Batista Junior, Assessor Técnico de Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

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

juntamente com todos os discursos proferidos nesta sessão. 

Belém, 28 de agosto de 2012 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

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

de 04 de setembro de 2012 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

V I S T O: 
 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR  

Presidente 
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 50ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 28 DE 
AGOSTO DE 2012, DE POSSE AOS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARÁ. 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério 

Público de Contas do Pará, Doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 
CAVALCANTE;  

 
DOCUMENTO 02: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA 

DIAS, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará;  
 
DOCUMENTO 03: Discurso da Excelentíssima Senhora Auditora PATRÍCIA 

SARMENTO DOS SANTOS. 
 
 

Belém, 28 de agosto de 2012. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 
 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARÁ, DOUTOR ANTÔNIO MARIA 
FILGUEIRAS CAVALCANTE 

Bom dia a todos e a todas.  

Senhor Presidente Cipriano Sabino, Conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima, 

Luis Cunha, André Dias, Servidores do Tribunal de Contas, servidores do Ministério Público 

de Contas do Estado, parentes e amigos dos ora Auditores de fato e de direito desta Casa, 

minhas senhoras e meus senhores.  

Há cinco anos, precisamente no dia 28 de agosto de 2007, estava eu neste 

Plenário em uma solenidade de posse quando falei ao empossando: “Vossa Excelência está 

ingressando em uma das instituições de maior representatividade no contexto do estado 

democrático de direito, a qual, reputamos, “permissa venia”, destaca-se dos demais entes 

públicos pela característica de ser, em ultima análise, a responsável pelo reconhecimento da 

lisura dos administradores no trato da coisa pública, já que, como órgão de controle externo 

tem o poder dever de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial de todos os demais entes públicos, inclusive dos chefes dos três poderes e do 

Ministério Público – e disse mais naquela oportunidade – Também este é um momento muito 

importante e único na história do Tribunal de Contas, quando procura sair das amarras do 

tradicionalismo rumo à modernidade, onde os jurisdicionados não ficam mais à espera, 

pacífica e resignadamente, mas sim vão às ruas, clamam e exigem maior atenção do poder 

público aos seus anseios e às suas necessidades.”.  

Minhas palavras, senhores, foram destinadas ao jovem Conselheiro que tomava 

posse naquele dia, o eminente Conselheiro Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior, 

porém, podem e devem ser repetidas aos novéis auditores.  

Minhas senhoras e meus senhores, prezados auditores que acabaram de tomar 

posse, é sabido que o Tribunal de Contas do Estado sofre, nos últimos tempos, uma grande 

transformação, fruto da atuação efetiva da atual composição do Egrégio Plenário desta Corte 

de Contas.  
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Após mais de 40 anos sem concurso para Auditor do Tribunal de Contas, hoje 

Vossas Excelências tomam posse como Auditores, com a expectativa de que, dentro em breve, 

um dos senhores ocupe a cadeira de Conselheiro destinada aos Auditores que se encontra 

vaga.  

A grande maioria dos atuais Conselheiros estão na faixa etária de 45 e 50 anos, 

e, portanto, pela ordem natural da vida, permanecerão nesta Corte por mais 20, 25 anos até 

alcançarem a compulsória, mantida as atuais regras vigentes.  

Vossas Excelências que hoje acabam de tomar posse também estão praticamente 

na mesma faixa etária. Algumas, principalmente um pouquinho menos, ainda na casa dos 

“inta”, não chegaram nos “enta”, mas também tem a expectativa de passar igual tempo nesta 

Corte de Contas.  

Atualmente, encontra-se em andamento o concurso público para preenchimento 

de vagas no quadro do nosso Ministério Público de Contas, e se assim Deus o permitir, até o 

final do ano, início do ano que vem, 2013, estaremos também dando posse a novos 

Procuradores de Contas, dentre os quais também pode sair o novo Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado, na vaga destinada aos membros do Ministério Público de Contas neste 

Plenário, haja vista que, dentro dos próximos três anos e meio também estará, 

lamentavelmente, se aposentando o nobre Conselheiro Ivan Cunha, o representante do 

Ministério Público de Contas do Estado no Tribunal de Contas e que hoje desempenha as 

elevadas funções de Corregedor.  

Assim, novos tempos se avizinham para o Tribunal de Contas do Estado. Aliás, 

já começaram. Sua interiorização, acabamos de chegar de Santarém, já estivemos em 

Bragança e já está sendo providenciada nossa ida para Marabá e Ilha do Marajó.  

Este concurso para Auditor, que não acontecia há mais de 40 anos, o concurso 

em andamento para servidores, que também não acontecia há quase 20 anos, a transparência 

de suas atividades, o firme propósito de orientar os jurisdicionados procurando, na prevenção, 

melhor otimizar a aplicação dos recursos estaduais para beneficio na sociedade e mais outras 

práticas consentâneas com o atual momento em que todos nós estamos vivenciando nos 

mostram, Conselheiro Cipriano Sabino, e como dissemos na sua posse: “Que o novo desafio 

não lhe causaria qualquer desconforto, já que a vasta experiência acumulada por Vossa 
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Excelência em sua brilhante carreira pública, o credenciava para assumir, com segurança e 

plenitude, um cargo de tamanha envergadura”, não foram palavras em vão.  

Sua competência, visão de futuro e dinamismo, vem diariamente sendo 

demonstrados, com destaque para o período em que Vossa Excelência está exercendo, com 

grande êxito, a presidência desta Corte de Contas, contando sempre com apoio de seus pares, 

Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Ivan Cunha, Corregedor 

– que hoje não foi possível estar presente, porque está adoentado -, Conselheiro Luis Cunha e 

Conselheiro André Dias.  

Neste contexto, queremos dar as boas vindas aos novos componentes da família 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, que, com as suas ideias e procedimentos que, temos a 

certeza, irão brevemente externar, muito contribuirão nesta nova fase do Tribunal de Contas 

do Estado na busca do seu objetivo finalístico, que é a melhor satisfação dos jurisdicionados.  

Assim, em nome do Ministério Público de Contas do Estado, sejam todos muito 

bem vindos. O Pará, a partir de hoje, acolhe como seus os filhos de Pernambuco, de Santa 

Catarina, Minas Gerais e Bahia. Convido-os a tomarem uma cuia de tacacá, comerem um pato 

no Tucupi, uma maniçoba, saborearem uma caldeirada de filhote, papar um chibé, papa-chibé, 

e, ao final, tomarem uma tigela de açaí com farinha de tapioca ou d’água, evidentemente que 

sem exageros por consequências óbvias. Pois, em pouco tempo, também farão parte da legião 

de paraenses de coração, ao que apenas confirma o ditado popular de quem foi ao Pará, 

parou, bebeu açaí, ficou.  

Contem, meus amigos Auditores, com toda a nossa boa vontade, com a nossa 

amizade dos membros do Ministério Público de Contas e, como o doutor Nelson falou há pouco 

tempo, nós estamos de saída, mas que terá, dentro de pouco tempo, até o final do ano, novos 

companheiros, pessoas jovens como vocês e que estarão somando esforços para que o nosso 

Tribunal de Contas seja cada vez mais esta instituição que dá orgulho de nós todos paraenses.  

Muito obrigado. 

Belém, 28 de agosto de 2012. 

 

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
Procurador Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 02: 
 
SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ANDRÉ TEIXEIRA 
DIAS, EM NOME DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ;  

 

Conselheiro Presidente Cipriano Sabino, Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Luis Cunha, senhor Procurador-Chefe do Ministério 

Público de Contas, senhores servidores, familiares, amigos, presentes. 

Patrícia, Odilon, Milene e Julival. O doutor Antônio Maria pintou com cores 

vibrantes a importância deste singelo evento, afinal não é um evento gigantesco, mas a 

importância deste singelo evento para o Tribunal de Contas e para o Estado do Pará.  

O Tribunal de Contas é sim uma instituição de papel imprescindível na 

transparência pública e no estado democrático de direito, que, na avaliação de Rui Barbosa 

constitui um órgão de permeio entre os poderes, não fazendo parte da estrutura de nenhum 

deles e, ao longo do tempo de sua criação, vem aumentando ano a ano a importância dentro da 

estrutura dos modernos Estados do nosso mundo.  

Na Constituição de 88, neste novo estado brasileiro, suas atribuições vêm sendo 

ampliadas, não somente por ordem da lei, mas, principalmente, pela exigência de uma 

sociedade de rápida evolução, que exige, cada vez mais, uma detalhada prestação de contas 

dos recursos por ela recolhidos e pelos Estados gastos.  

Leis como a de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, 

inelegibilidade, ou mais recentemente da transparência dos salários dos servidores, colocam 

os Tribunais de Contas como instrumentos essenciais da sua aplicabilidade.  

Seguimos os passos das exigências de uma sociedade em rápida evolução. Isso 

nos impõe uma atenção permanente com aperfeiçoamento dos nossos trabalhos em resposta a 

esta sociedade. Aos Tribunais de Contas cabe uma intimidade com a população, que não só 

pouco conhece das suas funções, mas, por outro lado, muito exige das nossas atribuições.  

Por isso o Conselheiro Nelson Chaves, democrata convicto, decano desta Corte, 

sensível às necessidades dos paraenses, teve a iniciativa da criação de um programa de 

conversação com os jurisdicionados. Uma conversa com o controle interno de Secretarias e 

Prefeituras, com a finalidade de reduzir as penalidades aplicadas a aqueles que não fazem o 

uso destes recursos dentro da lei.  
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No cumprimento de suas obrigações não é possível admitir um passivo 

processual tão grande, e o Conselheiro Ivan Cunha, como Corregedor da Casa, exerceu um 

vigoroso trabalho que nos últimos dez, doze meses, instruiu milhares de processos que foram 

trazidos ao Plenário desta Corte e reduziu uma pendência de mais de quinze anos, a estarmos 

a poucos anos apenas atrasados, três anos, me parece, de contas por julgar.  

Cada passo é como fruto de uma árvore plantada, isto é, as ações de hoje são 

plantadas em iniciativas do passado. A Conselheira Lourdes Lima, quando presidiu esta Corte, 

observando os desafios que o TCE teria pela frente, deu uma nova roupagem a nossa Escola de 

Contas, que é responsável pela qualificação de funcionários e também da qualificação de 

jurisdicionados. Em seu plano estratégico já constava a necessidade de realização de 

concursos públicos que provessem este órgão de quorum necessário e compatível às suas 

atribuições.  

O Conselheiro Vice-Presidente Luis Cunha, ainda em sua recente chegada ao 

TCE, emprestou a sua larga experiência como executivo do Estado, uma vez que ele já foi 

Secretário de Administração, ou mesmo parlamentar, legislador, para, junto com os servidores 

desta Casa, elaborar um novíssimo plano de cargos, carreira e remuneração.  

Esta posse, portanto, ela é fruto de muitas ações que a precederam, pois o 

último concurso para auditor, como foi mencionado pelo doutor Antônio Maria Cavalcante, 

ocorreu há quase 40 anos, e graças a visão, ao senso de momento e à iniciativa segura do 

Conselheiro Cipriano Sabino, com sua enorme folha de serviços prestados ao Estado do Pará, 

com mais de vinte anos de mandatos de vereador e deputado, reuniu as condições necessárias 

para, como ele diz, fazer cumprir a Constituição.  

Este ano, o Procurador Antônio Maria Filgueiras Cavalcante – olha que coisa, 

parece tão simples, mas é de tão profunda ação – assinou um convênio entre o Tribunal de 

Contas, Ministério Público e os órgãos do Estado: o Governo do Estado, através da Secretaria 

da Fazenda, Procuradoria do Estado, Ministério Público Estadual, onde o Ministério Público, 

junto ao Tribunal de Contas, ajuda esses órgãos a fazer cumprir os Acórdãos de cobrança de 

recursos a serem devolvidos para o Tesouro Público. Desde Serzedelo Correia, passando por 

Rui Barbosa, se imagina que esses recursos deveriam ser recolhidos assim, mas não eram.  
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Então, eu acho que é muito interessante todos observarmos, como disse o doutor 

Antônio Maria, estes ventos de transformações sobre o qual estamos inseridos e na qual os 

senhores chegam a este Tribunal de Contas.  

Antes de ser político, eu guardava comigo a seguinte dúvida, Conselheiro 

Nelson: é o homem quem faz a história ou é a história que faz o homem? É mais ou menos 

como “quem nasceu primeiro: o ovo ou a galinha”.  

Pensava: Napoleão, Júlio César, Franklin Delano Roosevelt, Kennedy, 

Juscelino Kubitschek, foram eles que fizeram a história ou foi a história que os fez? Me elegi 

deputado pensando que o homem fazia a história, e ao longo de seis mandatos entendi que não. 

A história oportuniza para que alguns homens a celebrem, mas na verdade ela é construída por 

muitas pessoas.  

E aqui os senhores vão ver, cada uma dessas muitas ações que foram atribuídas 

ao Conselheiro Nelson, à Conselheira Lourdes, ao Conselheiro Ivan, ao Conselheiro Luis 

Cunha, ao Conselheiro Cipriano, ao Procurador-Chefe doutor Antônio Maria, na verdade, é o 

trabalho de cada um dos servidores desta Casa. Parabéns, senhores servidores.  

Não era possível construirmos esse momento sem a participação de cada um. E 

nós todos aqui, sempre que nos referimos, nós temos a dimensão exata da nossa participação, e 

por isso, quando Lourdes fala, quando Nelson fala, quando Luis fala, quando Cipriano fala, 

quando André fala, quando o doutor Antônio Maria fala, nós sempre agradecemos aqueles 

outros que não tiveram a oportunidade de tocar o piano, mas que ajudaram a fazê-lo, a 

carregá-lo, a montar todo o recital.  

Hoje os senhores estão convidados a fazer parte de uma grande festa cívica, que 

é a construção da história do Pará. Venham conosco ser protagonistas desta história, da 

história do novo Pará. Sejam bem vindos, com a graça de Deus. Obrigado. 

 

Belém, 28 de agosto de 2012. 

 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 

       Conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 362 

DOCUMENTO 03: 
 
DISCURSO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA AUDITORA PATRÍCIA SARMENTO 
DOS SANTOS. 

 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, Vice-Presidente 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

Excelentíssima Senhora Conselheira Lourdes Lima; Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Chaves; Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Dias; 

Excelentíssimo Senhor Procurador Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-

Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; todas as pessoas aqui 

presentes, bom dia.  

Nós acompanhamos, durante esse período que decorreu entre a homologação 

do nosso concurso e a data de hoje, todas as transformações porque passou essa Corte de 

Contas. Nós acompanhamos a publicação da nova Lei Orgânica, nós acompanhamos a 

divulgação do salário de todos os membros e servidores desta Corte na internet, os eventos 

de interiorização, e tudo isso faz com que nós nos sintamos honrados em estar aqui hoje.  

Mas eu queria conversar com vocês e falar para vocês sobre o sentimento 

que é estar aqui hoje e sobre a nossa trajetória para poder estar aqui hoje.  

Em janeiro deste ano, nós começamos a nossa jornada como aspirantes ao 

cargo de Auditor substituto de Conselheiro desta Corte de Contas. Passamos por um 

concurso de três fases, até que veio a tão sonhada aprovação. Junto com a aprovação, 

fomos surpreendidos com notícias de supostas irregularidades. Por um momento, cheguei a 

pensar que era a aprovação escorrendo pelos dedos, mas, felizmente, as supostas 

irregularidades não passaram de boatos e, graças a Deus e a competência de quem 
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conduziu o certame, hoje iniciamos a nossa trajetória profissional aqui no Tribunal de 

Contas do Estado do Pará.  

Cada um dos quatro auditores traz consigo sua bagagem profissional, 

exigência constitucional do cargo de Auditor Substituto. E essa experiência, essa bagagem 

prévia, somada ao conhecimento técnico que nos foi exigido no concurso, com certeza 

contribuirá muito para o bom desempenho das nossas atividades.  

Mas sabemos que há muito que aprender. A legislação estadual, as 

particularidades regionais, muita coisa nós ainda temos a aprender. O desafio é grande, e 

nós estamos entusiasmados, comprometidos e felizes de estarmos aqui hoje. Mas para 

realizarmos o sonho de estar aqui, tomamos uma decisão que mexeu muito com a nossa 

vida e com a vida de todos os nossos familiares.  

Deixamos os nossos Estados para trás, para fixarmos, de agora em diante, 

nossas raízes no Estado do Pará, e tomamos essa decisão acreditando que o melhor está 

por vir: o melhor em termos profissionais, o melhor em termos de acolhida – nós fomos 

muito bem recebidos por todos aqui -, nos receberam como um membro da família.  

E tudo isso nos faz acreditar que o futuro será brilhante, tanto em termos 

profissionais como em termos pessoais. Por isso, nada mais justo do que concluir esse 

pronunciamento agradecendo aos nossos familiares e amigos pelo apoio incondicional que 

recebemos. Então, eu queria agradecer aos nossos pais, que nos deram a vida, nos 

ensinaram tudo o que sabemos, os nossos valores e nos apoiaram incondicionalmente em 

todos os momentos. Aos nossos cônjuges, que terão as suas vidas profissionais fortemente 

impactadas por essa nossa escolha; muito obrigado pelo apoio incondicional.  

Aos nossos filhos, que sofrem com a nossa ausência, além do nosso muito 

obrigado e do nosso pedido de perdão, fica também o caráter pedagógico do nosso 

exemplo. As conquistas quase sempre exigem alguma renúncia, mas tão breve quanto for 

possível, nossos filhos e familiares estarão aqui conosco.  
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E a todos os paraenses que nos receberam como filhos da terra, que nos 

receberam como se membros da família fossem, o meu muito obrigado. Ao Presidente do 

Tribunal de Contas e a todos os demais Conselheiros, a todos os servidores, a todos os 

membros desta Casa, contamos com o apoio, com a experiência e com a sabedoria de todos 

vocês, que servirão como guia nessa nova trajetória.  

De nossa parte, fica o comprometimento e a vontade de fazer o melhor. 

Muito obrigada. 

Belém, 28 de agosto de 2012. 

 

PATRÍCIA SARMENTO DOS SANTOS 

                    Auditora 

 


