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ATA DA 51ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h) do dia trinta e um (31) do mês de janeiro do ano de dois mil e 

treze (2013), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA, presentes 

os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, MARIA 

DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, 

LUIS DA CUNHA TEIXEIRA e ANDRÉ TEIXEIRA DIAS; os senhores Auditores 

ODILON INÁCIO TEIXEIRA, JULIVAL DA SILVA ROCHA, PATRÍCIA 

SARMENTO DOS SANTOS E MILENE DIAS DA CUNHA e os representantes do 

Ministério Público de Contas: Procuradores ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 

(Procurador-Geral), IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA CRISPINO 

CALHEIROS LOPES, estiveram presentes, ainda, à sessão, as seguintes autoridades dentre as 

demais: o Excelentíssimo Senhor Helenilson Cunha Pontes, vice-governador, representando no 

ato o Excelentíssimo Senhor Simão Robison de Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará, 

a Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Ana Maria do Socorro Magno da Cunha, 

representando no ato o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará Deputado João 

Ferrari Júnior, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes 

Noronha, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor 

Antonio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, 

Excelentíssimo Senhor Leonardo Maroja, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, 

representando o Prefeito do Município de Belém, Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior, os 

Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro, Josefina 

Aleluia de Aquino Carmo, Ítalo de Almeida Mácola, Luiz Furtado Rebelo, o Excelentíssimo 

Procurador Geral do Estado do Pará, Caio de Azevedo Trindade, o Excelentíssimo Senhor 

Secretário de Estado de Trabalho Emprego e Renda, Celso Sabino de Oliveira, os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros aposentados Lauro de Belém Sabbá, Manuel Ayres e 

Antonio Erlindo Braga, 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 167 do Ato nº. 63, de 19 de dezembro de 2012 (Regimento do Tribunal de 
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Contas do Estado do Pará), com a finalidade específica de dar posse ao Corpo Dirigente deste 

Tribunal: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR – Presidente, Conselheiros 

LUIS DA CUNHA TEIXEIRA - Vice-Presidente e ANDRÉ TEIXEIRA DIAS – Corregedor, 

todos com mandato para o período que inicia no dia primeiro (1º) de fevereiro de dois mil e 

treze (2.013) e prossegue até o último dia útil do mês de janeiro de 2.015. Com os conselheiros 

já ocupando suas bancadas, inclusive o presidente ao centro da mesa, deu-se início ao programa 

de posse, o Mestre de Cerimônia convidou aos Excelentíssimos Senhores Helenilson Cunha 

Pontes, vice-governador, representando o Senhor Simão Robison de Oliveira Jatene, 

Governador do Estado do Pará, Deputada Ana Maria do Socorro Magno da Cunha, 

representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Desembargadora 

Raimunda do Carmo Gomes Noronha, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 

Eduardo Barleta de Almeida, Senhor Antonio Eduardo Barleta de Almeida, Procurador Geral 

do Estado e o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, 

Antoniio Maria Filgueiras Cavalcante para comporem a mesa. (Pausa). Com a palavra, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA, após saudar todos os 

presentes, declarou aberta a presente Sessão Solene em que o Tribunal se reúne visando a dar 

posse aos seus 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 Eva Andersen Pinheiro 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 DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Após, o Conselheiro 

IVAN BARBOSA DA CUNHA 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 04 de 

dezembro de 2012. Concluído, o Presidente convidou o Conselheiro CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JUNIOR para tomar assento à mesa e receber a transmissão do cargo para o qual foi 
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eleito e dar posse aos demais dirigentes. Assim, Sua Excelência se dirigiu à mesa e a 

Presidência foi-lhe transmitida pelo Conselheiro IVAN BARBOSA DA CUNHA. (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 ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 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 DA REPÚBLICA E DO ESTADO. 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 ANDRÉ TEIXEIRA DIAS, para os quais 

foram conduzidos por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 04 de dezembro de 

2012. 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 do Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha e dos empossados. Ulteriormente, o 

Presidente anunciou o pronunciamento do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas - 

Doutor ANTÔNIO MARIA FILGUERIAS CAVALCANTE, 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 o digno Procurador-Geral, foi 

amplamente aplaudido por todos os presentes. Em seguida, anunciou-se 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 

(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 a música: “Pompa e Circunstância” de autoria de Edward Elgar. 

Imediatamente após a conclusão da peça musical, a plateia respondeu com muitos aplausos. 

Continuando, o Presidente dirigindo-se ao púlpito, retomou a palavra para proferir seu discurso, 
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que também ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 03). Concluído, Sua 

Excelência foi amplamente aplaudida por todos os presentes. Sem detença, Sua Senhoria o 

Mestre de Cerimônia convidou a apresentar discurso o Excelentíssimo Senhor Vice-Governador 

do Estado do Pará, Helenilson Cunha Pontes, que, fazendo com muita propriedade, arrancou 

efusivos aplausos, manifestação esta que ficou fazendo parte inalienável dos anais desta Corte e 

desta ata (DOCUMENTO N°. 04). Em ato contínuo, foi solicitado a que todos ficassem de pé 

para assistir à 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 doze horas e quarenta e três minutos (12h43min), 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, 31 de janeiro de 2013. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 19 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 51ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 31.01.2013 
 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmº. Sr. Procurador-Geral de Contas ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmº. Sr. Consº. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmº. Sr. Consº. CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 
 
 
DOCUMENTO N°. 04: Exmº. Sr. Vice-Governador HELENILSON CUNHA PONTES 
 

Belém, 31 de janeiro de 2013. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 
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DOCUMENTO Nº. 01 
 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Contas 
ANTÕNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE: 

Bom dia a todos; Excelentíssimo senhor Helenilson Cunha 

Pontes, Vice-Governador do Estado do Pará, que por uma questão de 

justiça, quero deixar registrado neste momento: em várias solenidades eu 

tenho tido a oportunidade de tê-lo como representante do Governo do 

Estado, e Vossa Excelência, principalmente em casos de direito, tem se 

saído de uma maneira exemplar, e eu tenho dito, em várias vezes, que isso 

não nos causa surpresa, uma vez que Vossa Excelência é do ramo, então eu 

fico muito feliz de tê-lo aqui em nome do nosso Presidente, aqui na nossa 

Casa.  

Excelentíssima senhora deputada Ana Cunha, neste ato, 

representando o Excelentíssimo senhor deputado estadual Júnior Ferrari, 

Presidente da augusta Assembleia Legislativa do Estado; minha querida 

amiga dos bancos escolares da antiga Faculdade de Direito do Largo da 

Trindade e que tem desempenhado um profícuo trabalho à frente do 

Tribunal de Justiça do Estado, Desembargadora Raimunda do Carmo 

Gomes Noronha; meu amigo dileto de muitos anos, doutor Antonio Eduardo 

Barleta de Almeida, – nós somos xarás – Antonio Eduardo Barleta, que é o 

nosso Procurador Geral de Justiça; nosso Presidente ora empossado, 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira, não posso falar nada porque ele 

já sabe tudo aquilo, a grande afeição que nos une.  

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, nosso Vice-Presidente, 

Conselheiro André Dias, nosso Corregedor atual, Conselheiro Nelson 
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Chaves, amigo de longas datas, Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, que 

deixou agora a Corregedoria, pessoa de nossa estrita realmente amizade de 

mais de 40 anos que nós trabalhamos juntos lá no Ministério Público de 

Contas, que muito honra o nosso Parquet aqui, desempenhando as funções 

de Conselheiro nessa Corte.  

Doutor Odilon Inácio Teixeira, Auditor do Tribunal de Contas, 

doutora Milene, nossa querida amiga, a doutora, doutora Patrícia, que veio 

aqui para o Pará e vai ter aqui gêmeos, então para nós, vamos ganhar dois 

paraenses, muita felicidade para todos nós, e doutor Julival, também nosso 

amigo que é Auditor.  

Nossas colegas Procuradoras de Contas, Rosa Egídia e Iracema 

Teixeira Braga; os Conselheiros ex-presidentes; Lauro Sabbá, Manuel 

Ayres, doutor Gabriel Guerreiro, doutor Ítalo Mácola, nossos deputados 

estaduais, meu querido amigo Leonardo Maroja, representando o nosso 

querido amigo também, prefeito de Belém, doutor Zenaldo Coutinho – 

aproveito a oportunidade para desejar um profícuo trabalho à frente de 

nossa prefeitura; doutor Caio Trindade, nosso amigo, Procurador Geral do 

Estado, familiares e amigos dos empossados, servidores do Tribunal de 

Contas e do Ministério Público, jurisdicionados presentes, meus amigos e 

minhas amigas.  

Por força de norma legal à época vigente, o representante do 

Ministério Público presidiu a sessão especial para eleição dos dirigentes do 

Tribunal de Contas do Estado, e nós, com muita satisfação, em dezembro 

passado, como já havíamos feito em outras ocasiões, participamos deste 
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salutar momento em nome do nosso órgão ministerial especializado de 

contas, presidindo a sessão que elegeu os insignes Conselheiros que hoje 

tomam posse na direção desta Casa, capitaneados pelo seu Presidente, 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior.  

Naquela oportunidade, nós deixamos registradas a nossa 

admiração e respeito, Porter mais uma vez prevalecido o consenso, pois 

tivemos uma eleição tranquila, unânime, cujo resultado atesta o perfeito 

entrosamento existente entre os eminentes Conselheiros que integram o 

douto plenário deste egrégio Tribunal de Contas do Pará.  

Hoje, diante das mais elevadas autoridades do nosso Estado, de 

um também representativo número de servidores da Casa e dessa seleta 

plateia, gostaríamos de repetir as palavras que então proferimos, para que 

agora seja de conhecimento de toda a sociedade e se faça justiça aos 

ilustres dirigentes desta Corte.  

 

Com efeito, observamos na sessão de eleição que, falando em 

linguagem futebolística – tão do agrado de vários Conselheiros que o 

praticam semanalmente enquanto que nós apenas o apreciamos pela 

televisão, como as recentes façanhas do mais querido – em time que está 

ganhando não se mexe. Ou seja, o Tribunal de Contas, acertadamente, não 

mudou seu atual corpo diretivo, que está executando um excelente e 

reconhecido trabalho nesta Casa.  
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Já dissemos várias vezes ao nobre Conselheiro Presidente ora 

reeleito e repetimos, agora, na presença de todos, que Vossa Excelência foi 

um dos que mais fez em favor do TCE durante o pouco tempo em que o 

preside, e dizemos isso sem nenhum demérito aos Presidentes que o 

antecederam – estão aqui presentes dois deles. Todos, indistintamente, sem 

exceção, fizeram tudo o que foi possível fazer cada qual em seu tempo em 

prol desta Corte, construindo pouco a pouco este órgão de tão grande 

envergadura que hoje tem em Vossa Excelência um obstinado realizador.  

 

Conselheiro Presidente Cipriano Sabino, Vossa Excelência, 

acima de tudo, é uma pessoa proativa, que personifica os versos da canção 

de Geraldo Vandré que diz o seguinte: “Quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer”. Quantas vezes o temos visto em plenário, quando surge das 

discussões algum procedimento exequível, imediatamente chamando os seus 

assessores e já dizendo aos mesmos o que devem fazer, não deixando para 

depois e, o mais importante, não ficando apenas no discurso, nas intenções, 

no que deveria ser feito, mas sim agindo; partindo para a ação 

imediatamente – obviamente que de forma responsável e criteriosa, mas 

efetiva, o que muito admiramos e que muito nos identifica, fazendo toda a 

diferença em uma gestão.  

 

E as realizações estão aí para quem quiser ver: concurso e 

posse dos Auditores já com convocações para composição do quórum, 

concurso para servidores, já havendo sido empossados aproximadamente 
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100 novos colaboradores, atualização da Lei Orgânica e do Regimento 

Interno, encontros de interiorização realizados em Bragança e Santarém, 

sendo que daqui a pouco, em março, estaremos em Marabá e depois em 

Marajó, orientação preventiva e pedagógica aos jurisdicionados através de 

várias atividades voltadas à sociedade, como conversando com o controle 

interno, fórum TCE e jurisdicionais, encontro com os prefeitos, cooperação 

técnica formal com este Parquet e demais órgãos envolvidos na defesa do 

erário, construção do prédio anexo etc. etc.  

 

Evidentemente que quando falamos do nobre Conselheiro 

Presidente Cipriano Sabino, estamos falando também dos seus eminentes 

pares, como o Conselheiro Nelson Chaves, decano da instituição – sem ser 

o mais velho, como ele gosta de enfatizar, deixar bem claro, ele não é o 

mais velho, é só o decano – Conselheiro Luis Cunha, Conselheiro Ivan 

Cunha, Conselheira Lourdes Lima e o Conselheiro André Dias, pois sem as 

ideias, sem o esforço e sem o apoio de todos, é claro que o Presidente 

Cipriano nada poderia concretizar.  

 

Aliás, por falar em idade, nosso nobre Vice-Governador está 

aqui dando a honra da sua presença, no dia da eleição, o Conselheiro 

Corregedor, Ivan Barbosa da Cunha, nosso dileto amigo, disse que o 

Presidente Conselheiro Cipriano poderia contar com a experiência da 

bancada à direita – somadas as idades dele com a dos Conselheiros Nelson 

Chaves e Lourdes Lima, de 150 anos para o ajudar em sua administração.  
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Bem, nós aproveitamos a oportunidade para nos associar ao 

oferecimento, principalmente quanto a esta otimista conta, e dizer que pelo 

mesmo critério, nos juntamos aos três Conselheiros, acrescentando os 

nossos “cinquentinha”, pelo que o nobre Conselheiro Presidente, Cipriano 

Sabino, pode contar com os nossos, por baixo, 200 anos – acrescentando os 

meus 50 – de experiência para o auxiliar na sua nova administração à 

frente desta Corte de Contas.  

 

Senhoras e senhores, muito já foi feito, é indubitável, porém, que 

muito ainda tem que se fazer. Porém, temos a certeza que a atual 

composição do plenário com a sua direção ora reeleita, com o Presidente 

Cipriano Sabino e com o Vice-Presidente Luis Cunha, e agora com a bem-

vinda presença do Conselheiro André Dias, que assume as elevadas funções 

de Corregedor da Corte no lugar do nosso, repito, dileto amigo e integrante 

do nosso Parquet de Contas e que honra a sua presença aqui nessa Corte, 

Conselheiro Ivan Cunha, que implantou a Corregedoria desta Corte, e onde 

desenvolveu um excelente trabalho, isso é inegável, permanecerá imbuída 

do firme propósito de fazer tudo aquilo que for necessário para que o TCE 

exerça em sua plenitude as suas relevantes atribuições que lhe são 

asseguradas constitucionalmente.  

 

Contem, senhor Presidente e demais Conselheiros, não só com 

os nossos 50 anos de experiência, mas também com a colaboração sempre 

efetiva e próxima de todos nós que fazemos o Ministério Público de Contas 
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do Estado, órgão que se considera e, temos a certeza é considerado, 

parceiro em todas as atividades desenvolvidas por essa Egrégia Corte de 

Contas, visando sempre o objetivo maior de todos nós, servidores públicos 

que somos, que é o de melhor servir o público os jurisdicionados e a 

sociedade como um todo.  

Muito obrigado.   

 

Belém, 31 de janeiro de 2013. 

 
 
 
ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 

        Procurador-Geral de Contas 
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DOCUMENTO Nº. 02 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ 
TEIXEIRA CHAVES: 

Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor doutor Helenilson 

Cunha Pontes, digno Vice-Governador do Estado do Pará; Excelentíssima 

senhora Deputada Ana Cunha, neste ato representando o Presidente da 

Assembleia Legislativa; ilustre Deputado, prezado amigo, Júnior Ferrari; 

Excelentíssima senhora Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes 

Noronha; Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 

Excelentíssimo senhor doutor Antonio Eduardo Barleta de Almeida; 

Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, companheiro de aflições 

esportivas muitas vezes, Excelentíssimo senhor doutor Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, Procurador Geral de Contas do Estado; meus 

prezados, queridos amigos Auditores: doutor Odilon Inácio Teixeira, 

Auditora Milene Dias da Cunha, doutora Patrícia dos Santos, doutor Julival 

Rocha. Permitam também pelo afeto do coração, mas deveria também tê-lo 

logo citado: senhor Presidente Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro 

Vice-Presidente Luis Cunha, Conselheiro Corregedor André Dias, 

Conselheiro Ivan Cunha, Conselheira Lourdes Lima. A ordem da citação 

não altera o afeto e a importância de todos. Doutor Leonardo Maroja que 

representa neste ato o Prefeito de Belém Zenaldo Coutinho. Quero fazer 

uma menção e saudar especialmente a presença dos ilustres Deputados: 

Luis Rebelo, Ítalo Mácola, Gabriel Guerreiro, Josefina do Carmo; 

Secretários de Estado: doutor Caio Trindade, doutor Celso Sabino; minhas 

queridas doutoras Procuradoras: Rosa Egídia Calheiro Lopes do Ministério 
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Público de Contas, doutra Iracema Teixeira Braga; Conselheiros 

aposentados: doutor Lauro, doutor Manuel Ayres, doutor Erlindo Braga; 

senhores servidores da Casa.  

E quero inicialmente me permitir fazer uma saudação especial, 

já dizia Vinícius de Moraes que: “A vida é a arte do encontro”, embora já 

tantos desencontros.  

 

Quero fazer uma menção especial de alegria para o meu 

coração de reencontro, que represente conosco aqui o nosso ex-deputado 

Federal, Ex-Senador da República, meu querido amigo doutor Juvêncio 

Dias, pai do nosso Conselheiro André Dias.  

 

Companheiro de longa jornada de tantas noites e dias corridos 

nesse interior do Estado do Pará. É uma alegria, uma satisfação revê-lo 

aqui meu querido Juvêncio.  

 

Quero dizer inicialmente do meu agradecimento aos 

Conselheiros desta Casa, que mais uma vez generosamente pedem que faça 

a saudação para uma missão que se inicia, um novo período.  

 

Reconhecendo eu ser o menos indicado para este momento, 

enquanto há outros companheiros, que com certeza, sem falsa modéstia, 

fariam esse trabalho muito melhor que eu.  
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Portanto debito isso à generosidade de todos para com o 

decano, no sentido de indicar-me para fazer a saudação de acolhida à nova 

direção da Casa. Que aqui se reúnem exatamente não para um continuísmo, 

mas para a continuidade de um trabalho.  

 

Não está presente nessa composição o Conselheiro Ivan, porque 

havia já o problema da reeleição, já havia sido eleito uma vez e achou por 

bem, como também é basicamente muito fácil de constatar a possibilidade 

de dar oportunidade para outros companheiros, como é o caso do 

Conselheiro André Dias, que faz tantas coisas positivas para acrescer 

àquilo tanto que já se fez em favor do povo do Pará através do Tribunal de 

Contas do Estado.  

 

Quero nesse momento parabenizar por tudo aquilo que essa 

composição administrativa, que encerra o seu mandato, fez de positivo em 

beneficio desta Casa e da sociedade paraense.  

 

Sempre a busca da transparência e eficiência administrativa, 

com a divulgação, por exemplo, dos dados pela Internet. Observação da Lei 

da Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação, e a publicação 

de todos os dados e atos administrativos.  

 

Um trabalho extremamente positivo desenvolvido na gestão, 

especial ênfase, na Corregedoria, na redução do passivo dos processos 

nesta Casa. Conselheiro Ivan, a sua equipe que merece também os nossos 
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parabéns, tiveram um trabalho diligente, dedicado a fim de reduzir ao 

mínimo aquilo que muitas vezes se acumulava por diversos fatores, que aqui 

não se é importante discutir, mas o certo ao final e ao cabo é que a redução 

foi conseguida diante de um trabalho meritório e absolutamente dedicado.  

Tivemos a implantação nessa Casa também, começou pela 

regulamentação, pelo encaminhamento da lei para a Assembleia, depois a 

implantação definitiva da Escola de Contas Alberto Veloso.  

 

Que é o caminho que deverá ser buscado em todos os Tribunais, 

no sentido de aprimorar a parte técnica, para que nós possamos cada vez 

mais corresponder com um trabalho eficaz e eficiente aos anseios de nossa 

sociedade. Inclusive um passo muito importante, que foi o convênio firmado 

pela Escola de Contas Alberto Veloso – para os que não sabem, o nome é 

dado para um ex-servidor nosso, falecido, com o mérito do trabalho na 

informática – e tivemos uma parceria com a Escola de Contas do Rio de 

Janeiro, que já está em um estágio muito mais avançado, já, inclusive, 

fazendo seus cursos de pós-graduação.  

 

Mas que esta Casa toma o caminho certo, no sentido de fazer 

com que essa oportunidade seja dada a todos os servidores, como muitos 

cursos já foram feitos, e especialmente fixando o objetivo da possibilidade 

do curso de pós-graduação.  
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Tivemos o cumprimento de toda a agenda de eventos desta 

Casa.  

 

Incluindo-se aí o fórum, que no dizer do Presidente Benjamin 

Zymler do Tribunal de Contas da União, Governador Helenilson Pontes: se 

constituí no maior evento de todos os tempos dos tribunais de contas no 

Brasil. Tivemos também aqui vários encontros que chamamos de 

“Conversando com o controle interno”, indispensável ao bom caminho das 

administrações públicas na Capital e pioneiramente no Interior do Estado, 

sediada em Bragança e Santarém e que teve a coordenação do Conselheiro 

Corregedor Ivan Cunha. Aqui integrando-nos à sociedade.  

 

Há muito a visão que os Tribunais de Contas deixarão de ser as 

entidades frias, distantes, insensíveis em cada ponto da nossa atuação. É 

importante que se busque o diálogo, que se busque a proximidade, inclusive 

na parte da arte, da cultura da nossa terra.  

 

Aqui nós temos um Espaço Cultural que foi denominado pelo 

Plenário da Casa de Conselheiro Clóvis Silva de Moraes Rêgo, onde esse 

espaço tem sido utilizado para as raízes culturais dessa terra. Muitas vezes 

para aqueles mais humildes, que não têm condições de ir a uma exposição 

em um local de mais difícil acesso, em questão de aspecto financeiro.  

 

O Tribunal tem aberto essas portas, dado essas chances. 

Culminando inclusive aqui, deputada Ana Cunha que representa o nosso 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 384 

legislativo, a reedição do livro do ex-deputado falecido Cléo Bernardes de 

Macambira Braga. História de ouro, escrita com a honradez da política 

desta terra.  

 

O Tribunal de Contas, sensível ao pensamento da sociedade, faz 

a reedição da obra de Cléo Bernardes, que foi sucesso inclusive no 

lançamento em Santarém, que foi a terra em que ele passou parte da sua 

vida, embora tenha nascido em Belém. E temos aqui uma programação que 

pode, quem sabe, pode servir de estímulo.  

 

Até a própria Prefeitura está aqui o Secretário Municipal. E nós 

instituímos aqui no Tribunal de Contas, a administração fomentou, ratificou 

e apoiou, que é por ocasião do Círio de Nazaré, nós temos uma exposição 

verdadeiramente linda aqui, feita pelos artesãos de Abaetetuba que são 

barquinhos, que ficam nesses espelhos d’água, e repletos de transeuntes que 

vêm aqui observar, mostrando para o povo e para a criança a pujança da 

rede hidrográfica do Estado em que vivemos.  

 

E mostrando a importância para o ribeirinho, para a sociedade, 

que muitas vezes não chega até àquele momento, como o barco é importante 

para trazer as mercadorias e para trazer a gente paraense. E no caso da 

festa do Círio nós temos aqui um mês que esse movimento dos barcos, ou 

seja, o Tribunal chega também, por esse aspecto – alguns podem dizer que é 

piegas, eu creio que não é – mas de se aproximar da sociedade.  
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Ao final os barcos de miriti não são jogados fora. Eles são 

recolhidos, são restaurados e são distribuídos nas escolas públicas para 

aquelas crianças que muitas vezes não têm condição de ter um brinquedo na 

época do Natal e têm o barquinho.  

 

Encantou as pessoas e chamou a atenção para a pujança 

grandiosa da nossa festa. E em seguida ele vai também, quem sabe, em 

muitos lares ser o único brinquedo que a criança vai receber a 

possibilidade desse afago.  

 

Tivemos aqui o primeiro encontro com os Prefeitos, no sentido 

de orientá-los na aplicação dos recursos estaduais. Naquela atividade 

preventiva que é da nossa obrigação fazer, aonde o Tribunal, com uma 

linguagem humilde, fraterna vai aos Prefeitos, dando-lhes as orientações. 

Em nossas dependências, esse ano será fora, por causa das obras que aqui 

estão acontecendo. No sentido de evitar o erro.  

 

Nós não ingenuamente, mas de boa fé, achamos que muitas das 

coisas que possam ocorrer de maneira divergente não se dão muitas vezes 

por dolo, se dão exatamente por desconhecimento. E o Tribunal tem a 

obrigação e tem feito. E foi feito isso rigorosamente nos últimos dois anos. 

Tivemos a remessa para a Assembleia Legislativa do Estado do projeto para 

a criação dos cargos para provimento por concurso público, não só para 

servidores, mas também para Auditores.  
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E nós temos hoje uma bancada brilhante de quatro auditores: 

doutora Milene, doutora Patrícia, doutor Julival e Odilon, que por concurso 

público preencheram e estão dando grande colaboração para esta Casa já 

no desempenho pleno de suas atividades.  

 

Temos um convênio assinado, e pedimos até a Vossa Excelência, 

se não for demasiado, Governador, o aceleramento. O Presidente já fez o 

que pôde, o próprio Governo tem sensibilidade o que é o TCE cidadão: é 

levar a informação da missão constitucional que nós temos, para formar o 

cidadão na escola.  

 

O Ministro Ubiratan de Aguiar, ex-ministro aposentado do 

TCU, ele dizia sempre que uma das deficiências da cidadania brasileira é 

que nossas escolas formam os profissionais com toda a carência de 

educação, mas ele queria simbolizar nesse ponto. Mas que nós estamos 

absolutamente e urgentemente, meu prezado amigo ex-deputado José 

Carlos, está ao lado nosso outro companheiro o Deputado também da 

Assembleia Legislativa, nós precisamos formar os cidadãos.  

 

Esses precisam ser formados a partir da escola. Porque quem 

melhor conhece a criança depois da família, que não seja a professora 

primária.  

Então o Tribunal vai adiante, firma com a SEDUC um convênio 

no sentido que essas informações lá no curso primário possam ser 

fornecidas para que as crianças tomem conhecimento.  
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Temos o início da construção do anexo seis, que vai facilitar. 

Nós já estamos com um espaço reduzido.  

 

Então já o Presidente está construindo o anexo que vai procurar 

ampliar o espaço que nós estamos necessitando. E tem sido feito aqui uma 

tarefa que às vezes não aparece porque ela não é concreta, ela não é feita 

com tijolo com cimento: exatamente a busca do diálogo. Há um exercício de 

se buscar um diálogo interna e externamente com as instituições no sentido 

de facilitar o nosso trabalho, de mostrar quais são as nossas preocupações 

e aquilo que todos podem contribuir para que a gente possa executar com 

sucesso nossa obrigação constitucional. 

 

 Então eu quero dar uma palavra de saudação aos dois que 

continuam. E saudação ao Conselheiro Ivan por tudo aquilo que foi possível 

fazer, e eu sei que tudo aquilo que foi possível fazer, ele fez e fez bem feito. 

Deve merecer os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. 

Conclui-se, então, o biênio 2011-2013 com o registro de muitas conquistas 

que ficam escritas na história deste Tribunal. 

 

Inicia-se um novo período, com a nova composição plenária. 

Vem para a Corregedoria meu prezado amigo André Dias, todos já 

conhecem o trabalho que estamos continuando, trazendo uma vastíssima 

experiência, que é da iniciativa privada, que é da atividade pública, foi 

presidente da Paratur, foi Secretário.  
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Então traz a visão da modernização, alguma coisa que nós 

precisamos e temos certeza que a colaboração que, inclusive, o Conselheiro 

André Dias tem dado a esta Casa já se faz sentir.  

 

Quero registrar também, Presidente, porque são algumas tantas 

coisas para falarmos, de dois fatos extremamente importantes aqui: que foi 

a aprovação da Lei Orgânica e a aprovação do Regimento Interno, 

basilares para a nossa ação no dia a dia e para tudo aquilo que possamos 

realizar.  

 

Na vice-presidência o nosso prezado amigo Luis Cunha, 

qualidades já conhecidas na vida pública, Parlamentar, Secretário do 

Estado, Conselheiro do Tribunal de Contas, em todas as atividades em que 

Vossa Excelência desempenhou sempre com o brilho da sua competência, 

do labor do seu trabalho que nos dá certeza que o Presidente encontrará 

nos dois o apoio que precisará para levar adiante a administração desta 

Casa.  

 

E o Presidente Conselheiro Cipriano, a vida às vezes o coloca 

em situações que nem se imagina. Participamos na Câmara Municipal de 

Belém, fomos Deputados na Assembleia Legislativa e nos reencontramos no 

Tribunal de Contas.  

 

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 389

A mão do destino, ninguém poderia supor isso. Guardo com 

todos os três, principalmente me dirigindo ao Conselheiro Cipriano, essa 

amizade já beirando duas décadas e meia, sem jamais sofrer um arranhão 

no nosso relacionamento.  

 

Algumas divergências, posições contrárias muitas vezes, mas 

que jamais tiveram a possibilidade de tisnar, e obviamente permanecemos 

nesta vida administrativa em três casas, o que não é fácil: Câmara e Poder 

Legislativo.  

 

Ele tem tido aqui um desempenho que o fez merecedor de todos 

nós, essa continuidade do trabalho e que nós estamos realmente 

referendando-o com muita esperança para que nós possamos concretizar 

tudo aquilo que nós estamos pensando.  

 

O Tribunal tem uma missão, não é fácil. Quando a gente fala – 

não quero me alongar muito, porque nessas situações não se deve alongar 

muito – mas o Tribunal foi sonhado por Ruy Barbosa e o doutor Manuel 

Ayres, como conhece essa história, eis aqui a Poliantéia, um livro que trata 

toda a história dos Tribunais de Contas. 1890 e foi ratificado, implementado 

por um paraense, cujos restos mortais estão aqui nesse Espaço Cultural 

Serzedello Correa.  

 

É uma missão e aqui estou tendo os Deputados Estaduais, 

especialmente o Governador.  
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O que o Ruy Barbosa pensava? Naquele órgão que ficasse no 

limbo. Ele não depende, mas ele tem relação com o Poder Legislativo, com 

o Poder Executivo, com o Judiciário.  

 

É o sentido do equilíbrio para que se possa tomar as decisões. 

Porque as pressões todas, outro dia o Conselheiro Ivan falava de algumas 

coisas, isso é natural da vida pública, e o Tribunal tem que exercitar essas 

funções diariamente para que as nossas decisões, pedindo que Deus nos 

ilumine, sejam sábias e que sejam, sobretudo, justas.  

 

Então é realmente um jogo de equilíbrio é como se fosse uma 

casa de cristal, o Tribunal tem que exercer sua posição, muitas vezes a 

gente fazendo até o que não gostaria, mas é da nossa competência. E, assim, 

nós temos em favor dessa população de trabalhar. A sociedade brasileira 

vive dificuldades, clama por saúde, por segurança, por educação, 

transporte. A nossa juventude dizimada pelo tóxico. Tudo isso é retrato de 

uma sociedade que vivemos.  

 

E o Tribunal tem como, sem dúvida alguma, ajudar nesse 

desiderato. O TCE vem investindo em recursos humanos, transparência, 

tecnologia para melhor controlar a legalidade, a legitimidade e 

economicidade da aplicação dos recursos públicos.  

 

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 391

Usando a estrutura que tem, e vindo a contar com a 

colaboração da Escola de Contas na sua função pedagógica e orientadora, 

será reduzida visivelmente a chance de erros. Nós estávamos vendo como se 

erra na vida pública, às vezes não é por dolo, já falei aqui. O Fantástico de 

15 dias exibiu a maior obra brasileira no momento, portanto revestida de 

toda a tecnologia: os erros acumulados na transposição das águas do Rio 

São Francisco.  

 

Quantos milhões desperdiçados por um projeto mal feito, por 

uma obra mal acabada? Os Tribunais podem, no sentido de desempenhando 

o seu papel, reduzir ao mínimo a possibilidade desse erro, acompanhando 

os projetos desde o início. E nós vemos que em uma grande obra, onde todo 

o aparato tecnológico certamente foi colocado à disposição, nós ainda 

erramos bastante.  

 

O que dirá um Estado como o nosso, maior que a Colômbia. O 

Marajó maior que muitos países europeus somados. Como se dá a 

tecnologia das obras para o bem estar dessa população. Então mais do que 

nunca é importante meu deputado Sebastião, que nós tenhamos agilidade 

em nossa ação e o apoio de toda a sociedade.  

 

A sociedade tem pressa. Cobra com razão os investimentos 

necessários para uma vida melhor. É cada vez mais difícil aceitar um país 

tão rico e ainda com tanta pobreza e enormes desigualdades sociais.  
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Os Tribunais de Contas podem contribuir com a permanente e 

indispensável participação dos Ministérios Públicos de Contas para a 

melhoria e transformação dessa situação. Vossa Excelência, senhor 

Presidente, está reconduzido para um novo mandato e toma posse cercado 

de muita esperança.  

 

E Santo Agostinho ensina que a esperança tem duas filhas: a 

indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas 

erradas, e a coragem nos obriga a mudá-las.  

 

Tenho certeza que com a presidência de Vossa Excelência e os 

nossos companheiros Vice-Presidente e Corregedor, com a ajuda de todos 

nesta Casa, nós teremos a indignação de não aceitar o que está errado; e, 

sobretudo, a coragem que nos obrigará a mudar aquilo que precisa ser 

mudado.  

 

A sociedade, com a divulgação de nossas ações em todos os 

níveis, de todas as formas como já vem sendo feito, temos procurado 

mostrar as nossas atuações através da imprensa, dos fóruns, dos nossos 

encontros, melhorará esse caminho, nos ajudará decisivamente neste 

caminho.  

Prosseguimento das ações deste Tribunal vem provocando 

mudanças para melhor, de comportamentos e atuações, embora algumas 

vezes provoquem reações contrárias dos que desejam permanecer em 

posições arcaicas e ultrapassadas.  
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Muito mais importante do que obrigá-los a mudar será 

convencê-los de que a mudança é necessária.  

 

E eu quero dizer para os renitentes das mudanças que a 

sociedade clama e exige que é nobre, é absolutamente positivo mudar. Eu 

quero contar um fato rápido; perdemos há poucos dias o grande brasileiro 

que foi Oscar Niemeyer, projetista do Brasil, respeitado no mundo, um 

homem ateu, mas que projetou mais de trinta catedrais, e ele fazia o projeto 

do sambódromo no Rio de Janeiro influenciado por outro grande brasileiro 

que haverá de ser reconhecido com o passar do tempo, que foi Darcy 

Ribeiro, e ele fez o sambódromo.  

 

Eram ambos, especialmente o Darcy Ribeiro, seguidores do 

grande educador Anísio Teixeira, educador baiano, que lutava já daquela 

altura, na metade do século passado, pela educação integral para as nossas 

crianças, até hoje patamar ainda não conseguido, e o Darcy Ribeiro 

influenciou para a construção do sambódromo, todos conhecem, e quando a 

obra estava sendo executada, o Niemeyer recebeu, Presidente, a visita de 

um grupo da comunidade dizendo que era ótima a obra, que havia 

possibilidade de anexar as salas de aula, mas que precisava de algumas 

modificações, como a pintura nos asfaltos para a quadra esportiva nos 

momentos em que fossem possíveis ou o ajardinamento para estimular o 

verde, e o Oscar Niemeyer surpreendeu a todos, porque do alto da sua 

competência, de sua fama, havia uma possibilidade, meu caro Juca, 
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Senador Juvêncio Dias, que o Niemeyer não quisesse receber a 

comunidade.  

 

Ele recebeu a comunidade, ele mudou o projeto e disse: “Se a 

arquitetura não servir para o homem, não serve para mais nada”.  

 

Assim, devemos dizer para aqueles renitentes: se o gênio pôde 

mudar um projeto porque a sociedade reclamou que poderia melhorar, não 

há por que os renitentes, em posições atrasadas, não possam mudar de 

comportamento para a construção de uma sociedade mais justa que nós 

estamos pretendendo fazer.  

 

As mudanças que propomos, muitas vezes, é ditada pela 

sociedade por meio da participação, por exemplo, nos eventos que esta 

Casa patrocina.  

 

Não quero ser repetitivo, fórum para 1500 pessoas, todos podem 

participar, todos podem perguntar, Conferencistas extraordinários. 

Conversando com o controle interno, chamando as pessoas para dizerem 

das suas verdades, das suas aflições em total condição de igualdade, isso é 

uma forma da sociedade se manifestar e nos dizer: “O caminho é esse, é 

preciso mudar”, e se for em relação a nós, temos que ter a humildade de 

saber e fazer o caminho da mudança para a busca da coisa que possa ser 

melhor em benefício de todos.  
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O Mário de Andrade, grande intelectual, escritor, ensina que 

muitos, ao invés de discutirem sobre conteúdos, querem discutir apenas 

marcas. É preciso com urgência fazer com que todos possam, deixando de 

lado rótulos e marcas, discutir o conteúdo das coisas.  

 

Vossa Excelência, senhor Presidente, avô da Isabela. É o avô da 

Isabela. É Presidente, mas tenho certeza que o título mais gostoso, não é, 

dona Josuíla, é o avô da Isabela.  

 

Então, senhor Presidente, tenho certeza que Vossa Excelência 

receberá o apoio de todos nesta Casa para enfrentar e superar os 

problemas que poderá encontrar neste novo período.  

 

As críticas, como é da natureza humana, sempre ocorrerão, 

sempre. Serão bem-vindas quando feitas de forma positiva e construtiva, as 

negativas e mal-intencionadas não devem provocar desânimo ou 

abatimento.  

 

A essas se responde com trabalho, dignidade e realizações. Ao 

ser bombardeado pela crítica dos insensatos, em memorável manifestação, 

o saudoso Presidente Kennedy, assim se posicionou: Sempre se ouvirão 

vozes em discordância expressando oposição sem alternativas, encontrando 

escuridão em toda parte, procurando encontrar o errado e nunca o certo e 

procurando exercer influência sem aceitar responsabilidade. Esse é o 
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insensato, o irresponsável, quer influir, quer falar, mas não aceita a 

responsabilidade de conduzir coisa alguma.  

 

Acompanhei muitas vezes a sua inquietação pela pressa em 

realizar muitos eventos nesta Casa, e se queixava da exiguidade do tempo 

para fazer tudo o que sonhava. Esse sentimento certamente vai permanecer 

ao final deste mandato; é característica daqueles que querem construir e 

pretendem concretizar o seu objetivo, e Vossa Excelência é um desses.  

 

Já estou perto do encerramento, mas se me permitem, pela 

alegria de rever esse auditório, que só será daqui a dois anos, Conselheiro 

André, eu quero só tranquilizá-los, que de fato, eu vou encerrar. Quero 

lembrar, Deputada Ana Cunha, uma colação de grau, e a colação de grau, 

Conselheiro Luis, Conselheira Lourdes, se prolongou; a cerimônia, ao invés 

de começar às oito da noite, começou só por volta de onze da noite, doutora 

Rosa, e, paraninfo da turma, foi dada a palavra a um velho mestre. Ele 

começou a falar, se empolgou, se empolgou e não parava, aí, rapidamente, 

como eu aqui, ele diz: “Ah, eu estou agoniado, porque eu não tenho 

relógio”.  

 

Um garoto, sempre irreverente da primeira fila disse: 

“Professor, o senhor não tem relógio, mas nós temos calendário”.  

É porque tinha vencido a meia-noite, ele começou a falar às 

onze, passou da meia-noite, ele não parava de falar – eu não vou mais 

alugar os ouvidos dos senhores, das senhoras, dos nossos servidores, das 
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pessoas que vieram aqui, Presidente, se nada tivesse de importante, nada. E 

essa era uma solenidade, até nem se sabia até ontem o que se iria falar, 

praticamente, era uma coisa muito simples, mas a composição e os 

companheiros desejando fazer isso, se nada tivesse de importante a 

presença de todas essas pessoas aqui, dessas autoridades tão amigas de 

Vossa Excelência, desta Casa, já daria, vamos dizer, no bom sentido, a 

suntuosidade.  

 

A importância que o início de um novo mandato dará. Então, 

Vossa Excelência também deve ser parabenizada pela presença de tantas 

pessoas bacanas, tantas pessoas queridas, e que eu me alegro muito de 

revê-las aqui.  

 

Mas vou encerrar com uma pequenina história: “Um dia, um 

viajante passa em uma pedreira e vê três homens trabalhando e perguntou: 

O que fazem? O primeiro disse: Não está vendo? Eu estou quebrando as 

pedras. Aí ele perguntou para o segundo: E o senhor, o que faz? Eu estou 

amontoando as pedras que ele quebra. Aí perguntou para o terceiro: O que 

o senhor faz? Ele estava arrumando as pedras no caminhão; um quebrava, 

o outro amontoava e ele jogava a pedra no caminhão. E esse terceiro, 

quando ele perguntou: O que fazes? Ele disse: Eu estou construindo uma 

catedral.  

Ele não tinha o sentido imediatista, ele tinha o sentido do 

futuro”.  
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Então tinha o sentimento que o seu trabalho não era somente de 

encher de pedra o caminhão, era muito, muito mais que isso. Sabia que com 

o seu trabalho, estava colocando no caminhão as pedras que iriam erguer a 

catedral.  

 

Vossa Excelência, meu prezado amigo Conselheiro Cipriano 

Sabino, já neste mandato não vai realizar tudo que sonha, o tempo é curto, 

mas sairá com a certeza que, contribuiu muito na edificação da catedral que 

todos sonhamos, que é a construção do nosso país, de uma sociedade justa, 

fraterna e solidária.  

 

Que Deus proteja a Vossa Excelência, os seus companheiros e a 

todos nós.   

 
Muito obrigado. 
 
Belém, 31 de janeiro de 2013. 
 
 
 
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 Helenilson Pontes, Vice-Governador 

do Estado do Pará, Excelentíssima senhora Deputada Ana Cunha, 

representa o Excelentíssimo senhor Deputado Júnior Ferrari, Presidente 

da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Desembargadora 

Raimunda Noronha, digna Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, Excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barleta, Procurador 

Geral de Justiça, doutor Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, o nosso 

Procurador Geral de Contas do Estado do Pará;  

 

Excelentíssimo senhores Conselheiros Luis Cunha, Vice-

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Excelentíssimo 

Senhor André Dias, Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, eminente Conselheiro Nelson Chaves, Coordenador de Assistência 

Social e Capacitação de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, Excelentíssima senhora Conselheira Lourdes de Lima, 

Coordenadora de Editoração do Tribunal de Contas do Estado do Pará e 

ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Excelentíssimo 

senhor Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, ex-corregedor do Tribunal 

de Contas do Estado Pará, que acaba de passar o bastão para o eminente 

Conselheiro André Dias; 
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 O Excelentíssimo Senhor Manuel Ayres, Conselheiro 

aposentado, o eminente Conselheiro aposentado Lauro Sabbá, 

Conselheiro Erlindo Braga, aposentado;  

 

Excelentíssimo senhor Odilon Teixeira, Auditor do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, Excelentíssimo senhor Julival Rocha, 

Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Excelentíssima 

senhora Patrícia Santos, Auditora do nosso Tribunal, Excelentíssima 

Senhora Milene Cunha, Auditora do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará.  

 

Eu cumprimento também, com muita alegria, a Excelentíssima 

senhora doutora Iracema Braga, Procuradora de Contas, Excelentíssima 

senhora doutora Rosa Egídia, Procuradora de Contas, Doutor Leonardo 

Maroja, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, que representa o 

Excelentíssimo senhor prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho; 

 

Registro também com muita alegria e satisfação, até porque 

passei muitos anos na Assembleia Legislativa e até hoje, com muita 

honra, digo que exerci o mandato de Deputado, Vossa Excelência, 

Deputado Gabriel Guerreiro, Vossa Excelência, Deputada Josefina, 

Excelência Deputado Estadual Ítalo Mácola, Excelência Deputado, Luis 

Rebelo, doutor Procurador Geral do Estado, Caio Trindade;  
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Excelentíssimo Celso Sabino de Oliveira, Secretário de Estado 

e Trabalho Emprego e Renda.  

Cumprimento também com muita alegria e satisfação a minha 

querida esposa, Josuíla, minha querida mãezinha, a dona Fátima, minha 

sogra, dona Mércia, que está aqui, o meu filho Celso, a minha irmã 

Cilene, o meu irmão Celso também, que estão aqui.  

 

Em nome deles, cumprimento todos, os meus outros nove 

irmãos – nós somos onze – e com muita alegria também, muita honra 

estar presente aqui a doutora Celina, que é esposa do Excelentíssimo 

Conselheiro Ivan Cunha, doutora Rosemary Cunha, esposa do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis Cunha, e também, por que não, 

Sua Excelência Juvêncio Dias, pai do Deputado André Dias, já foi nosso 

Senador, nosso Deputado, está conosco aqui.  

 

Cumprimento a todos os servidores, minhas senhoras, meus 

senhores, bom dia a todos. Sem dúvida, para mim, eminentes 

Conselheiros, é uma manhã especial e eu quero agradecer a Deus nosso 

Senhor, maravilhoso meu Deus, muito obrigado por mais este momento 

marcante na minha vida.  

 

E eu quero agradecer logo as palavras generosas, amigas, 

que me incentivam, sempre o apoio do Doutor Antônio Maria, que muito 

generosamente se referiu à minha pessoa, e agradecer também ao 
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Conselheiro Nelson por ter aceito o convite, falar em nome dos 

Conselheiros do Tribunal, e em meu nome, em nome do Luis Cunha e do 

André Dias agradecemos a Vossa Excelência pelas palavras gentis e de 

apoio, como sempre tem feito à nossa administração.  

 

Eu estava conversando com os meus assessores se a gente 

deveria falar alguma coisa a mais, ou muito pouco, porque a solenidade 

deveria ser simples, mas todos disseram “Você tem que falar, você tem a 

obrigação de dizer o que aconteceu, porque você deve satisfação à 

sociedade, o seu cargo é público”, e eu me senti no dever e, obviamente, 

na obrigação de dizer para vocês o que aconteceu nesses dois anos, até 

para que eu possa devolver aos Conselheiros que votaram em mim para 

Presidente, a confiança que eles tiveram em mim.  

 

Então eu me sinto na obrigação de prestar contas 

efetivamente. Algumas coisas já foram faladas, e eu fiz uma reflexão de 

que nós sabemos que no momento da saída, aliás, da entrada em que você 

começa o novo cargo, tomar posse, você recebe uma atenção especial de 

todos. E uma reflexão, no mínimo, de expectativa e de esperança, mas a 

hora que eu acho, e todos nós sabemos que deve ser considerada 

efetivamente, é na hora da saída, quando você termina o trabalho, 

conclui ou encerra o seu mandato.  
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Na hora de prestar contas é que a gente deve avaliar 

efetivamente se a gente cumpriu ou não a nossa obrigação, se nós 

honramos aqueles que confiaram na gente.  

 

E eu estive lendo ontem à noite, do lado da minha esposa, o 

meu discurso de posse, há dois anos atrás exatamente, Conselheiro 

Nelson, lá no Hangar, e tive um alívio e uma alegria muito grande, e, 

honestamente, com toda humildade, eu considero que o nosso dever foi 

cumprido.  

 

Conselheiro Luis Cunha, que foi o meu Vice-Presidente, que 

agora foi reeleito, e o Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha que foi o 

Corregedor. Nós, efetivamente, conseguimos realizar muito mais do que 

nós projetamos para o nosso mandato que acabamos de encerrar neste 

momento.  

 

E eu digo conseguimos, porque, sem dúvida nenhuma, se eu 

não tivesse, Conselheiro Luis Cunha e Conselheiro Ivan, a colaboração, 

o respeito, a lealdade, a sinceridade, e, acima de tudo, a competência dos 

meus colegas Conselheiros, seria praticamente impossível conseguir 

fazer a metade do que a gente fez.  

 

E eu falo conseguimos mesmo no plural, porque foi assim que 

nós trabalhamos aqui, em conjunto. Nas dificuldades debatemos, 
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discutimos, nas vitórias também todos muito juntos, Conselheiros e os 

servidores do Tribunal.  

 

Eu quero - vou tentar resumir, porque, graças a Deus, nosso 

Senhor, e o apoio dos Conselheiros, nós realizamos muitas coisas.  

O Conselheiro Nelson já se referiu várias delas, o Doutor 

Antônio Maria, Procurador-Geral de Contas, mas eu vou tentar resumir 

o máximo aqui.  

 

Nós conquistamos, por exemplo, Vice-Governador Helenilson, 

conquistas significativas na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

do Orçamento do Estado, uma vez que o Tribunal se encontrava em 

determinada dificuldade com relação financeira no início da gestão, e 

isso foi um avanço significativo, porque pensamos no Tribunal nos dois 

anos e para dez anos.  

 

Implantamos o critério de concessão de pagamento de 

indenizações, gratificações, horas-extras do quadro de pessoal, 

adequando ao orçamento às necessidades de funcionamento de diversos 

setores do Tribunal, sempre buscando agilidade e a qualidade do serviço.  

 

Nós tivemos a condição orçamentária, o orçamento, e foi nos 

imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas mesmo assim, 

conseguimos, em 2011, no mês de abril, conceder 6,1% de aumento 
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salarial para os servidores e 5% em abril de 2012, perfazendo um total, 

nestes dois anos - Conselheiro Ivan, Conselheiro Luis Cunha, 

Conselheira Lourdes, Conselheiro Nelson -, de 11,31%, tudo respeitando 

o nosso orçamento, a dificuldade e a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

Quitamos pendências financeiras já assumidas antigas, em 

especial na questão relacionada ao prédio anexo que abriga o Setor de 

Transportes, que era um problema sério para o Tribunal essa situação; 

antigo, que já, por muitos anos, já estava até na Justiça, e nós tivemos o 

apoio absoluto do Procurador-Geral do Estado doutor Caio Trindade, 

que nos ajudou, com o apoio do Governo do Estado, a solucionar esse 

problema de forma definitiva, e hoje a situação está regular, os 

pagamentos atrasados foram todos quitados, ou seja, a situação 

encontra-se totalmente resolvida.  

 

A elaboração e encaminhamento ao Governador do Estado e 

à Assembleia Legislativa, Excelentíssimo Senhor - grande tributarista -, 

doutor Helenilson Pontes, de um estudo feito pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Pará das perdas, dos prejuízos que o Pará teve com a 

implementação ou com a entrada em vigor da Lei Kandir.  

 

Esse estudo o Tribunal apresentou ao Governo do Estado e 

aos Deputados Estaduais, à Assembleia Legislativa, o Pará teve nesses 

catorze anos, que foi a partir da sua implementação em 1997 até 2010, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 406 

um prejuízo ou perdeu, deixou de arrecadar, de receber 21,5 bilhões de 

reais, quanto poderia ter sido feito, ou seja, é mais do que um orçamento 

anual do Estado o que o Pará perdeu.  

 

Realizamos o levantamento — Conselheiro Nelson, Vossa 

Excelência se referiu aos prejuízos, na nossa missão, muita sabedoria, 

Conselheiro Nelson -, um estudo, através do DCE, elaborado pelo nosso 

Diretor doutor Valino, e chegamos à conclusão de hoje encontra-se no 

Estado do Pará 648 obras paralisadas, desde 2005 até o presente 

momento.  

 

Recursos da ordem de um bilhão de reais estão para ser 

discutidos; nós apresentamos o estudo ao Governador que ficou 

assustado e mandou imediatamente o Secretário Sérgio Bacuri apurar e 

levantar para ver o que pode ser feito para efetivamente, se tiver 

responsável, e se puder dar continuidade, que seja feito, mas o Tribunal 

sendo proativo e fazendo as suas ações, e a Assembleia Legislativa da 

mesma forma, no plenário debateu esse assunto e estamos em debate.  

 

Realização de inspeção visando avaliar as condições de 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Iniciamos um estudo já em oito prédios do Estado para apresentar ao 

Governo, e vamos entregar esta semana à Assembleia Legislativa, ao 
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Governador, como é que se encontram as instalações dos órgãos oficiais 

do Estado com relação à acessibilidade e a mobilidade reduzida.  

 

E esses edifícios que nós selecionamos foram efetivamente 

aqueles que têm a maior movimentação da população, que a população 

mais frequenta, portanto deveria ser, deve ser muito adequado.  

 

Realizamos o recadastramento geral dos servidores ativos do 

Tribunal de Contas, com elaboração do relatório que possibilitou o 

conhecimento geral e exato do quadro de pessoal e as tomadas de 

decisões, que nos proporcionou administrativas assumindo, assim, dando 

encaminhamento a pendências, a solução que se arrastavam por longos 

anos.  

 

Todos os Conselheiros – de modo geral estou colocando isso – 

têm conhecimento profundo – e os servidores do Tribunal – desse 

recadastramento, que isso tem transformado a situação do Tribunal.  

 

Fizemos o encaminhamento, e a Assembleia, que sempre nos 

apoia, aprovou, nos anos de 2011 e 2012, o projeto de lei que cria 

cargos, transformando cargos efetivos, adequando, efetivamente, o 

quadro de pessoal em atendimento às atribuições do nosso Tribunal. 

Realizamos o concurso público para o preenchimento de quatro vagas no 

cargo de Auditor do Tribunal de Contas.  
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Eu faço um parêntese: fiquei um pouco preocupado, mas, ao 

mesmo tempo, com a consciência tranquila. É com muita alegria que nós 

recebemos esses quatro novos Auditores, que estão aqui trabalhando. 

Tomaram posse, estão trabalhando e já contribuindo com o nosso 

Tribunal. Por que essa reflexão? Nenhum é paraense. E é com muita 

alegria que os recebemos. Queria que fosse um paraense. Mas, ao mesmo 

tempo, me deixa tranquilo pela total transparência e isenção na 

realização do concurso público para Auditor, que é um dos cargos mais 

importantes do Estado do Pará.  

Ficamos – nós, os Conselheiros – “poxa, devia um paraense 

ter sido aprovado”. O paraense mais próximo ficou em sexto lugar.  

 

Mas a transparência, o exemplo, toda a situação foi feita 

nesse processo, e com muita alegria os Auditores Odilon, Julival, Patrícia 

e Milene estão conosco aqui, já trabalhando e nos ajudando muito.  

 

Eu observo, minhas senhoras e meus senhores, que o último 

concurso para Auditor foi realizado em 1969.  

 

Realizamos o segundo concurso público para preenchimento 

de 38 vagas, que já foram empossados e encontram-se também 

trabalhando. Só que essas 38 vagas, foram chamados mais de 100 
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servidores que estavam classificados no concurso e também já estão 

trabalhando.  

 

Realizamos, com o apoio dos Conselheiros, pelo Conselheiro 

Ivan, 11 sessões extraordinárias. E o Conselheiro Ivan, que era o nosso 

Corregedor, vai ser sempre o nosso Conselheiro, amigo, e com o objetivo, 

obviamente, de zerar o passivo do Tribunal, minhas senhoras e meus 

senhores. Nós tínhamos processos no Tribunal desde 1990 parados.  

 

Isso, absolutamente, na minha opinião e dos Conselheiros, é 

inadmissível, não há o que se justificar. Não há o que se justificar.  

 

Eu, outro dia, conversando com os servidores do Tribunal, 

aqui e ali a gente tem algumas polêmicas para tratar – e eu vou falar 

desse assunto também –, e eu fiz essa pergunta para eles: qual seria a 

justificativa que se daria para a opinião pública, para a sociedade que 

nos paga, que nós ficamos com processos há mais de 20 anos parados no 

Tribunal?  

 

O Conselheiro Ivan, com muita coragem e determinação, com 

a sua equipe, enfrentou essa dificuldade, esse problema, e, como disse o 

Conselheiro Nelson, escolheu seu lado, com muita coragem, 

determinação e indignação, conseguiu avançar de forma significativa – 

Conselheiro Ivan, irmão, amigo, de coração, receba os nossos parabéns, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 410 

extensivo à sua equipe –, conseguiu avançar 13 anos em dois anos 

julgando processos de todas as ordens, valores, chegando a um 

percentual significativo, no montante de mais de R$90.000.000,00 

(noventa milhões de reais) de glosa, que já está à disposição do Estado 

para ser cobrado, executado e voltar aos cofres públicos.  

 

Encaminhamos, à Assembleia Legislativa, projeto de lei de 

reforma e atualização da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, que teve como Relator o eminente Conselheiro Nelson Chaves.  

 

Esta lei foi sancionada pelo Governador, e transformou-se na 

Lei nº 81, de 26 de abril de 2012. E eu ressalto, registro, reconheço, 

todos nós, Conselheiros, falamos aqui no Plenário – e agora de forma 

pública –, o trabalho, o empenho, a dedicação do Conselheiro Nelson, 

não só na elaboração da Lei Orgânica, mas em todas as outras atividades 

do Tribunal, e extensivo também à equipe de Vossa Excelência, que se 

dedicou na elaboração destes processos.  

 

Conselheiro Nelson, muito obrigado pelo apoio incondicional 

que sempre dá ao Tribunal. A elaboração e aprovação, em dezembro de 

2012, do novo Regimento Interno.  

 

E nós tivemos, como indicados, nomeados, cobrados pelos 

Conselheiros – e aceitei com muita alegria, fui o Relator –, e eu quero 
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agradecer à equipe que se dedicou – aqui encontra-se o professor Zeno 

Veloso –e ele, com o Diego, com o Tuffi, com o Jorge e mais um grupo de 

servidores se dedicaram. E a meta era preparar em 30 dias, e 

trabalhavam sábado, domingo, e se dedicaram e apresentaram a 

proposta, e a equipe toda se dedicou, e o projeto já está em vigor.  

 

Nós elaboramos o projeto arquitetônico e já iniciamos a obra. 

É um projeto que, inclusive, o Conselheiro Lauro, que está presente aqui, 

salvo engano, na sua Presidência foi feito – deixou, inclusive, o recurso 

para construir o prédio.  

 

E agora nós conseguimos, Conselheiro Lauro. Graças a Deus, 

com o apoio do Governo do Estado, nosso eminente Governador – e 

encontra-se aqui o Helenilson Pontes, que também apoiou sempre as 

iniciativas do Tribunal –, e o projeto já foi aprovado em todos os órgãos 

oficiais, e já está iniciada a obra – já estamos partindo para a segunda 

laje.  

 

E eu, o Conselheiro Luis Cunha, o Ivan – e agora o André – 

tínhamos uma meta de até o final do ano estar com esse projeto já 

concluído para entregar aos servidores – e à sociedade de modo geral – 

uma ampliação que vai representar pelo menos um conforto na estrutura 

física do Tribunal, um pouco melhor para os próximos dez anos. Esse 

prédio, ele tem 2.652 m².  
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Com certeza o nosso Governador, que nos apoia sempre, 

como a Assembleia Legislativa, esta é mais uma obra significativa para o 

Tribunal. Realizamos obras no espaço interno físico do Tribunal para 

atender aos padrões de acessibilidade. Então, as pessoas deficientes e 

com mobilidade reduzida. E reestruturação logística do setor de 

transporte; o fortalecimento da cultura de planejamento, um 

planejamento orientado por resultados.  

 

Para que este fortalecimento aconteça, nós tivemos a 

elaboração, em 2011, do Plano Estratégico do Tribunal para o 

quadriênio 2012-2015.  

 

A implantação da Coordenadoria de Planejamento e Gestão 

Estratégica; a instalação de um software de monitoramento de gestão, em 

parceria com o nosso Instituto Ruy Barbosa.  

A capacitação de 432 servidores do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará por meio de cursos oferecidos diretamente pela nossa 

Escola de Contas – e eu agradeço a equipe da Escola de Contas Alberto 

Veloso –, e em parceria também com outras instituições, possibilitou a 

inserção de, neste biênio, Conselheiro Luis Cunha, Conselheiro Ivan, 

72% dos servidores do Tribunal participaram de capacitação, 

treinamento, de estudos e aprimoramento nas suas atividades.  
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Sem falar dos nossos eventos, como se referiu o Conselheiro 

Nelson, que os nossos servidores também participam, alguns oferecendo 

a instrução e o treinamento; outros, recebendo a mesma instrução.  

 

A organização e realização do IV e V fóruns, coordenados 

pelo eminente Conselheiro Vice-Presidente Luis Cunha, muito bem 

coordenado. Daí os números de mais de mil pessoas participando, 

jurisdicionados de um modo geral – prefeitos, vereadores, secretários de 

Estado, estudantes, a sociedade –, aberto a todos para conhecer um 

pouco do Tribunal, sua competência e suas atribuições.  

 

E o Conselheiro Luis Cunha muito bem conduziu esse 

processo nesses dois fóruns.  

 

Vamos ter agora, também coordenados por Vossa Excelência, 

porque isso é através de uma resolução proposta pelo Conselheiro 

Nelson Chaves: quem coordena o fórum é o Vice-Presidente.  

Como Vossa Excelência foi reeleito, já vamos realizar em 

junho o VI Fórum Tribunal de Contas e jurisdicionados. Nós 

organizamos no Pará o 16º Congresso Nacional da ATRICON. Todos os 

Tribunais de Contas do Brasil vieram, em novembro do ano passado, 

para o Estado do Pará, e foi feito esse evento grande aqui no Pará.  

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 414 

Celebração de parcerias; eu agradeço e quero registrar que, 

nesses dois anos, nós estreitamos, aproximamos, estendemos, pedimos 

parcerias, e tivemos total apoio do Governo do Estado, através da 

Procuradoria Geral do Estado, da Auditoria Geral do Estado, da 

Secretaria da Fazenda, Secretaria de Educação e a Escola de Governo. 

Ao Tribunal de Contas da União, que temos a parceria; com o Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como disse o Conselheiro Nelson 

Chaves, e o Tribunal de Contas do Estado de Goiás.  

 

Tivemos parceria também, importante, o Ministério Público 

do Estado conosco; ao Ministério Público de Contas, que, pari passu, 

todos os dias está aqui com a gente; ao Instituto Ruy Barbosa; parceria 

importante com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da 

Escola da Magistratura – sempre, também, esteve conosco; a Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará; a Universidade Federal, o Conselheiro 

Regional de Contabilidade também, entre outras inúmeras parcerias – 

essas, considero as mais importantes.  

 

Nós realizamos, minhas senhoras e meus senhores 

Conselheiros, eminentes componentes da Mesa, uma pesquisa de opinião 

pública, em 2011 e 2012, com o objetivo de conhecer a imagem do 

Tribunal na sociedade; como é que o Tribunal verifica essa situação? 

Conhece, não conhece?  
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E essa pesquisa pode estar fazendo esse norteamento das 

nossas ações, inclusive esta aproximação com a sociedade que nós 

estamos fazendo tão fortemente. Eu vou dar um exemplo, só para não me 

alongar: no Município de Bragança, na região do Caeté, a primeira 

pesquisa apontava: um pouco mais de 1% conhecia o Tribunal de Contas.  

 

Depois da interiorização na região do Caeté, chamamos todos 

da região – os prefeitos; mais de 300 pessoas participando –, a pesquisa 

voltou, depois de algum tempo, lá para saber: 37% afirmaram, 

efetivamente. Saímos de 1% para 37%.  

 

Ainda temos um caminho muito longo para percorrer. Mas 

vejam o avanço significativo que tivemos com a ida do Tribunal ao 

interior do Estado.  

 

Realizamos pesquisas internas com os servidores do Tribunal, 

do período de maio a abril de 2012, agora, voltadas à área de gestão de 

pessoas, tecnologia da informação, logística do Tribunal e outras áreas, 

objetivando conhecer o nível de satisfação com aspectos relacionados a 

cada área.  

E, para a nossa alegria, Conselheiro Luis Cunha e 

Conselheiro Ivan, 70% dos servidores declararam que a gestão está 

“bom” e “ótimo” e no andamento do que a gente exerce aqui no 

Tribunal.  
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A pesquisa foi feita sem nenhuma forma de identificação. 

Nenhum servidor poderia ser identificado. Portanto, poderia dizer o que 

quisesse. E nós tivemos, comprovadamente – os dados estão aí –, 70% 

entre “bom” e “ótimo” considerados pelos nossos queridos amigos 

servidores do Tribunal.  

 

Fizemos também o programa de incentivo à responsabilidade 

socioambiental do corpo funcional do Tribunal. São várias ações. O 

Conselheiro Nelson, por exemplo, a última, ele queria que a gente 

colocasse um mecanismo para receber medicamentos vencidos. E nós 

temos um posto aqui – um dos poucos órgãos do Estado que tem – para 

receber da sociedade medicamentos vencidos para dar a destinação 

correta e adequada, e entre outras ações diversas nesse sentido da 

responsabilidade socioambiental e social.  

 

A implantação do programa de interiorização do Tribunal de 

Contas, com a presença do Tribunal na região do Caeté, no município de 

Bragança, e na região do Baixo Amazonas, na cidade de Santarém.  

 

E vamos inaugurar, se Deus quiser, a sede do Tribunal de 

Contas, ainda nesse primeiro semestre – espero nos próximos meses –, a 

sede do Tribunal de Contas na cidade de Santarém e, em seguida, na 

cidade de Bragança, de Marabá e no Marajó, na cidade de Breves – o 
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deputado Luiz Rebelo está satisfeito. O Tribunal vai para lá, mas vai para 

orientar. Primeiro lugar, nós vamos fazer a orientação.  

 

Então, a extensão desse projeto, ela é imensurável.  

 

A gestão dos processos. Foram inúmeras atitudes e ações, e 

eu destaco a realização de 169 sessões ordinárias, 16 extraordinárias. 

Nós julgamos 5.513 processos, formalização de 3.058 acórdãos, 468 

resoluções e 14 atos. A disponibilização, no portal do TCE – Conselheiro 

Nelson já citou –, entre outras informações, está disponível para toda a 

sociedade, por exemplo, as contas que foram julgadas irregulares, 

aqueles que estão em débito com o erário público estadual.  

 

E lá, constam 1.483 contas irregulares. E corresponde a 

direito do Estado a receber, ou resgatar, recuperar, cobrar, R$ 

359.000.000,00 (trezentos e cinquenta e nove milhões de reais) que foram 

gestores que, de alguma forma, cometeram alguma irregularidade, 

portanto devem ao Estado este valor. Este valor já está atualizado, e ele 

corresponde aos últimos 10 anos: de 2002 a 2013.  

 

O Estado está pronto, se quiser, para procurar receber esses 

R$ 359.000.000,00 (trezentos e cinquenta e nove milhões de reais) de 

volta para o erário, para o cofre do Estado.  
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Só no nosso período, Conselheiro Ivan, nas sessões 

ordinárias, tirando o trabalhando de Vossa Excelência e da 

Corregedoria, de 2011-2012, nós julgamos e pedimos a glosa, em 2011-

2012, de R$ 93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais) de glosa, que 

também estão prontas para o Estado cobrar.  

 

A implantação dos serviços de produção e veiculação, por 

meio da TV Cultura, do programa “É da sua conta, Pará”, para divulgar 

as ações no Tribunal, orientar, dar orientação aos jurisdicionados e 

prestar contas, efetivamente, no nosso trabalho.  

 

A atualização do portal do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, disponibilizando para a sociedade, pela rede mundial de 

computadores, de forma a tornar mais ágil, fácil o acesso às informações, 

priorizando a transparência da Corte de Contas do Estado através de 

respostas rápidas aos acessos.  

 

Nós temos o link, no nosso site, que você puxa lá “Fale 

conosco”. E lá, você pode fazer pergunta, questionar o Tribunal, pedir 

informação. E esse número tem aumentado de forma significativa. E o 

Tribunal, de forma rápida – às vezes até imediatamente –, responde às 

questões de toda a sociedade que nos procura.  
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E sendo também o primeiro órgão do Estado – o Conselheiro 

Nelson já se referiu – para todos, na rede mundial de computadores, a 

relação dos nossos servidores e a relação do salário de todos nós – 

inclusive, o primeiro que foi divulgado foi o dos Conselheiros –, de forma 

a cumprir efetivamente o que determina a Lei de Transparência e o 

acesso à informação.  

 

Minhas senhoras e meus senhores, eu fico extremamente feliz 

e satisfeito, ao final desta exposição – apenas alguns itens foram 

apontados. Graças a Deus conseguimos – todos nós, Conselheiros – 

executar algumas coisas – até a mais do que a gente pensava –, e eu fico 

extremamente feliz e satisfeito com o final dessa exposição, 

principalmente porque todo esse trabalho realizado, houve o apoio 

integral, total dos Conselheiros do Tribunal, demonstrando, todos eles, 

um elevado grau de confiança a mim, ao Conselheiro Luis Cunha e ao 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha.  

 

Essa atitude, esse trabalho nosso permitiu a nossa recondução 

e a eleição para o cargo novamente. E eu já vou falar, daqui a 

pouquinho, do Conselheiro Ivan em especial. E o Luis Cunha, nós fomos 

reconduzidos. E o André, pela primeira vez, assume a Corregedoria.  

 

Mas tem uma historinha que eu faço questão de contar do 

Conselheiro Ivan Cunha, que poderia ter sido reconduzido. E nós vamos 
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já chegar nessa situação. Porque tanto trabalhou, tanto fez. Como a 

gente também mereceu, recebeu essa confiança.  

 

Desta forma, nosso trabalho continua por mais dois anos. 

Tenho certeza, Conselheiro Luis Cunha e Conselheiro André Dias, que 

Vossas Excelências vão estar conosco, trabalhando com um objetivo 

único de conseguir alcançar as nossas metas estabelecidas.  

 

Tenho certeza também, como o Conselheiro Nelson Chaves, 

sempre amigo, o Conselheiro Ivan Cunha e a Conselheira Lourdes Lima: 

estaremos juntos nessa caminhada para os próximos dois anos, e eu peço 

o apoio de Vossas Excelências, como sempre pedi, para continuarmos 

avançando.  

 

Assim, em busca desse avanço, traçamos algumas metas 

rápidas para buscarmos atingir, obviamente, o nosso objetivo, como, por 

exemplo, a continuidade, Conselheiro Ivan, que era seu projeto, da 

redução do passivo de processos do Tribunal. Vossa Excelência avançou 

treze anos no Tribunal de Contas. Agora, o Conselheiro André Dias já 

disse a todos nós que vai se espelhar em Vossa Excelência, já pediu o 

apoio de Vossa Excelência para fazer esse trabalho.  
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Tenho certeza que ele terá o nosso apoio. Então, nós vamos 

continuar precisando, obviamente, do apoio de Vossa Excelência para 

dar continuidade a esse processo.  

 

E esperamos chegar ao exercício de 2010 – essa é a meta do 

Conselheiro André Dias – e, em seguida, estarmos julgando os processos 

de forma rápida, acompanhando os procedimentos em tempo real e, 

quando for o caso, o processo tiver o protocolo no Tribunal, em 90 dias, 

ao final, já está com seu julgamento definitivo. Essa é a nossa meta.  

 

Para isso, como o Conselheiro Ivan muito bem sempre disse, 

primeiro recuperar o passivo, zerar. Passamos para os exercícios atuais, 

aí vamos fazer esse trabalho, que é nossa meta de buscar isso aí. O 

Conselheiro André já me disse isso – por isso eu estou usando essas 

palavras –, que a intenção dele é essa. Vamos debater com os nossos 

servidores e com nossos Conselheiros, objetivando a posterior conclusão 

e votação, aprovação do plano de cargos e salários dos servidores do 

Tribunal de Contas, plano esse que já está na mão do Relator, 

Conselheiro Luis Cunha, para recebimento de emendas e propostas.  

 

Obviamente que precisamos encontrar uma saída para esta 

situação, uma vez que há divergências – parece-me que duas propostas. E 

os Conselheiros, da minha parte, Conselheiro Luis Cunha, André – tenho 

certeza –, Conselheiro Nelson Chaves, Lourdes Lima, Ivan Cunha, vamos 
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estar prontos para debater e colocar o plano de cargos em debate e 

votação o mais rápido possível.  

 

A conclusão e inauguração do prédio anexo VI, que já disse 

anteriormente que estamos pretendendo até o final do ano, e a realização 

de mais um concurso público para aproximadamente 60 cargos nas áreas 

que não foram contempladas no concurso anterior.  

A implantação de representações regionais do Baixo 

Amazonas, em Santarém, no Carajás e Marajó, sede do Tribunal; na 

região do Caeté, em Bragança, e no Marajó, no Município de Breves. 

Reforma e revitalização do nosso prédio histórico, que já está carente; 

nós temos aqui algumas dificuldades, mas os Conselheiros lideram esta 

confiança, e eu tenho essa oportunidade de tentar, pelo menos, revitalizar 

o nosso prédio histórico. A implantação e parceria de convênio com o 

Governo do Estado, os órgãos oficiais.  

 

Manter isso, ampliar, e a nossa sociedade civil organizada. A 

implantação de metodologia de fiscalização ambiental, com o objetivo de 

preservação aos danos causados ao meio ambiente. A implantação da 

primeira etapa do processo eletrônico.  

 

A continuidade, o fortalecimento dos eventos nossos, dos 

fóruns, a interiorização e intensificar a capacitação dos nossos 

jurisdicionados. Meus amigos, eu não posso encerrar o meu discurso sem 
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agradecer, efetivamente, tudo o que me aconteceu, que tem me 

acontecido, e o apoio que eu tive.  

 

E eu jamais poderia deixar de agradecer a todos que me 

ajudaram, não somente na gestão passada, como também os que me 

reconduziram à Presidência, prova maior que tive a aprovação dos 

Conselheiros em permanecer neste cargo, e as minhas atividades.  

E eu quero destacar um agradecimento ao meu colega, amigo, 

Conselheiro Nelson Chaves. Eu fui vereador com ele, deputado. Ele foi 

Presidente, eu votei nele para ser Presidente da Câmara Municipal de 

Belém. Depois, ele foi deputado junto comigo, e eu votei nele para ele vir 

ser Conselheiro do Tribunal de Contas, e agora, com a confiança que eu 

tive a ele, total, e respeito, admiração, ele está devolvendo isso, me 

cobrando, dizendo: “Olha, tem que fazer direito, Cipriano”.  

 

E é com muita alegria, Conselheiro Nelson, que hoje eu fui 

reeleito. E Vossa Excelência, lá atrás, quando eu fui eleito Presidente, eu 

tive o apoio irrestrito de Vossa Excelência. Vossa Excelência me apoiou 

de forma contundente, firme, pública e, juntamente comigo, trabalhamos 

com os Conselheiros, mas Vossa Excelência do meu lado, em qualquer 

circunstância, e conseguimos a eleição. Por isso eu estou sendo reeleito.  

 

Se eu não tivesse sido eleito, e o apoio de Vossa Excelência foi 

fundamental naquele momento. E eu também não poderia deixar de 
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agradecer e destacar igualmente ao eminente Conselheiro Ivan Barbosa 

da Cunha, que já me mandou um bilhete dali, como ele é irreverente, 

todos conhecem o Conselheiro Ivan Cunha, acho que por hoje já está 

bom, fique tranquilo, mas eu não posso deixar de falar de Vossa 

Excelência. Conselheiro, Vossa Excelência, Conselheiro Ivan, nós temos 

aqui, por tradição no Tribunal, que há um rodízio entre os mais antigos 

que tomou posse do cargo, antigo no cargo, e pela ordem Vossa 

Excelência seria o próximo Presidente do Tribunal de Contas, e Vossa 

Excelência abriu mão dessa condição e não quis ser Vice-Presidente, não 

quis ser Corregedor, apenas se colocando à disposição para ajudar e 

trabalhar, não só a mim, como também Conselheiro Luis Cunha e 

Conselheiro André Dias.  

 

Então nós poderíamos estar aqui, senhor Governador, o 

Conselheiro Ivan Cunha falando como Presidente do Tribunal, porque eu 

e os outros Conselheiros íamos votar nele para Presidente, todos nós 

iríamos votar ele, então era para eu estar aqui dando posse a Vossa 

Excelência; Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, Luis Cunha e 

todos nós estaríamos aqui.  

 

E eu quero agradecer o seu gesto de desprendimento, de 

amizade, de carinho e toda a sua dedicação não só a mim, ao 

Conselheiro Luis Cunha, ao André, a Lourdes, ao Nelson, aos servidores, 

e, principalmente, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, o serviço 
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que Vossa Excelência presta à sociedade. Vossa Excelência está há pouco 

tempo aqui, se fosse somar as decisões de Vossa Excelência, já exigiu, 

dos que tiveram as contas irregulares, a devolução de mais de 100 

milhões de reais para o Estado.  

 

Já estaria pago o salário, todo esforço que Vossa Excelência 

fez cumprindo a sua obrigação sem querer absolutamente nada em troca. 

Isso é que é o mais importante.  

 

Quando Vossa Excelência disse: “Eu abro mão para que 

Vossa Excelência continue”, não pediu nem a mim, e nem a nenhum 

Conselheiro absolutamente nada em troca “Eu quero só continuar 

ajudando”. Então eu reconheço, de forma pública, o que me dá um 

sentimento de gratidão e uma responsabilidade muito grande de confiar, 

de devolver a Vossa Excelência a confiança de Vossa Excelência, como 

também ao Conselheiro Nelson Chaves, que no começo tem sido feito por 

mim.  

 

Não poderia deixar também de destacar o trabalho do 

eminente Conselheiro Luis Cunha na Vice-Presidência, em todos os 

momentos do nosso lado, acompanhando firme os problemas, as 

dificuldades, e em nenhum momento criando qualquer mínimo tipo de 

embaraço, ao contrário, sempre colaborando, contribuindo, e qualquer 
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dificuldade estava ao meu lado para responder junto comigo todas as 

situações.  

 

Agradeço ao Conselheiro André Dias, um pouco mais de um 

ano - Vossa Excelência tomou posse, salvo engano, em dezembro e tem 

um ano na Casa -, Conselheiro Nelson se referiu muito bem o trabalho, o 

empenho, a confiança, a dedicação de Vossa Excelência.  

 

Essa transformação que o Tribunal está passando no 

regimento interno, a nova composição das relatorias dos processos, das 

Secretarias do Estado, o acompanhamento que a gente possa contribuir 

para a sociedade, para o Governo do Estado em cada área, em educação, 

em saúde, em segurança pública, cada Conselheiro vai ser responsável 

por uma área por dois anos, podendo apresentar um relatório mais 

contundente e preciso para ajudar a nossa sociedade.  

 

Isso Vossa Excelência já chegou aqui fazendo e, com certeza, 

vai dar uma condição especial para o Tribunal melhor desempenhar o 

seu papel constitucional. Muito obrigado Conselheiro André Dias. 

Conselheira Lourdes Lima, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu 

tive a honra de substituir Vossa Excelência.  

 

Vossa Excelência era Presidente antes de eu chegar aqui, e eu 

procurei, Vossa Excelência é testemunha, e dei continuidade a muitos 
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processos e trabalhos que Vossa Excelência tinha iniciado e, a partir 

desse momento, com o apoio de Vossa Excelência, conseguimos realizar 

muitas coisas através da presidência de Vossa Excelência, e eu agradeço.  

 

Eu quero agradecer ao doutor Antônio Maria Cavalcante, 

Procurador-Geral de Contas do Estado do Pará pela parceria sempre 

diligente, atento aos processos oriundos do Tribunal, se colocando à 

disposição tempo integral desta presidência e do Tribunal de Contas. 

Agradeço a Vossa Excelência, doutor Antônio Maria, e quero agradecer 

também à doutora Iracema Braga pelo apoio total que sempre deu ao 

Tribunal de Contas, doutora Rosa Egídia, e também sempre se preocupou 

com todos os interesses. O Conselheiro Ivan Cunha mandava 300 

processos para o Ministério Público analisar, o doutor Antonio Maria, a 

doutora Iracema, a doutora Rosa Egídia para acompanhar, vamos dizer 

assim, esse processo, também tiveram o mesmo procedimento.  

 

Então, se nós recuperamos esse passivo e foram julgados 

todos esses processos, não poderíamos fazer se não fosse o apoio também 

do Ministério Público de Contas, nestas pessoas a que eu me referi, em 

especial também à doutora Maria Helena, ex-procuradora geral, que no 

meu primeiro ano de gestão sentava do meu lado na mesa, e como o 

doutor Antonio Maria faz hoje, ela também nos dava todo e total apoio. 

Doutora Helena, muito obrigado também.  
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Destaco o Excelentíssimo Senhor Governador, os nossos 

agradecimentos, extensivo, obviamente, a todo o seu secretariado e, em 

especial, ao doutor Helenilson Pontes, Vice-Governador, que em todos os 

momentos do Tribunal tem estado presente apoiando, colaborando, agora 

mesmo no projeto da abertura da sede de Santarém está dando total e 

integral apoio, não só em Santarém, como em Marabá, como em Breves e 

como em Bragança; já se colocando à disposição para em todos os 

momentos contribuir.  

 

Governador Simão Jatene, doutor Helenilson Pontes, muito 

obrigado pela colaboração e pelo apoio.  

 

E eu quero destacar a Desembargadora Raimunda Noronha. 

Vossa Excelência sabe as necessidades do relacionamento institucional 

dos órgãos, dos poderes deste Estado, e nós precisamos ter entre nós esta 

harmonia, este entendimento, e eu tive e respeito e considero e agradeço 

profundamente o apoio integral de Vossa Excelência no Tribunal de 

Justiça ao Tribunal de Contas do Estado, e eu quero não só agradecer, 

mas aproveitar a oportunidade para também parabenizá-lo na gestão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vossa Excelência foi brilhante na 

sua gestão, reconhecida por todos do Estado do Pará, e eu parabenizo 

Vossa Excelência pelo seu brilhante trabalho, ao mesmo tempo em que eu 

agradeço a parceria, a união com o nosso Tribunal de Contas.  
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Agradeço ao Deputado Júnior Ferrari, digno Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que em nome dos 40 

deputados, tudo que o Tribunal precisou, debateu, discutiu, a Assembleia 

esteve sempre pronta para apoiar. Todas essas iniciativas, Deputada Ana 

Cunha - Vossa Excelência que representa o Poder Legislativo -, como foi 

possível através do apoio dos Conselheiros, do Governador do Estado, do 

Tribunal de Justiça, também não seria possível se no fosse o apoio da 

Assembleia Legislativa. Aprovou o projeto, por exemplo, dos auditores.  

 

Estão aqui trabalhando. Dos servidores que já entraram mais 

de 100 servidores no Tribunal, e outras matérias que o Tribunal precisou 

para avançar, a Assembleia Legislativa, dos seus 40 deputados, 

Deputado Gabriel Guerreiro, Deputada Josefina, Deputado Luiz Rebelo, 

apoiaram irrestritamente, todos os deputados tiveram a preocupação com 

a nossa Corte de Contas.  

E eu quero agradecer ao hoje prefeito ex-deputado Presidente 

da Assembleia Manoel Pioneiro, que no período, obviamente que nós 

estávamos à frente, ele também estava à frente da Assembleia, e da 

mesma forma, hoje não está mais, aos 41 deputados muito obrigado, 

extensivo ao ex-presidente Deputado Manoel Pioneiro.  

 

Destaco o agradecimento ao Ministro Benjamin Zymler, 

Presidente do Tribunal de Contas da União pela estreita relação e o 

carinho com os Conselheiros, agradeço também ao Procurador-Geral do 
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Ministério Público do Estado, doutor Eduardo Barleta, que em diversas 

situações em que o Tribunal precisou trabalhar em conjunto com o 

Ministério Público esteve ali conosco, também não medindo esforços 

para executar a nossa tarefa constitucional.  

 

Agradeço a Atricon, doutor Antonio Joaquim, que possibilitou 

em diversas situações o desempenho do nosso Tribunal, e quero 

agradecer também aos servidores do Tribunal, e eu quero destacar a 

doutora Marta Bembom, ao doutor Augusto Gamboa, nossos servidores, 

dirigentes do Tribunal, doutor Luiz Gonzaga Moraes, doutor Carlos 

Lauzid, à senhora doutora Emilia Sobral, doutor José Tuffi, doutor 

Reinaldo Valino e o doutor Alberto Vieira, que estiveram comigo à frente 

do Tribunal nos casos respectivos de diretoria, e extensivo a todos os 

servidores do Tribunal de Contas, desde o que limpa a frente do Tribunal, 

o que serve cafezinho, até o diretor-geral, do meu coração, muito 

obrigado pelo apoio de vocês - eu posso não ter citado nome, porque são 

cerca de 600 servidores, mas eu agradeço de coração o empenho de cada 

um; sem o apoio de vocês seria impossível realizar esse trabalho. Muito 

obrigado aos meus queridos amigos servidores.  

 

Agradeço aos meus amigos e amigas e finalizo agradecendo 

ao meu pai Cypriano Sabino de Oliveira, à minha querida mãe Fátima 

Moreira, à minha querida esposa Josuíla, aos meus filhos Bruna, 

Cipriano Neto, Camila e Celso Sobrinho e à minha netinha querida que 
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completou oito meses, a Isabela. Aos meus irmãos Cleonice, Cléia, 

Claudio, Clarice, Cilene, Ciléia, Cinthia, Cristiana, Celso e o Cássio, a 

todos da minha família, meus tios, meus primos, meus cunhados, minhas 

cunhadas, muito obrigado pela dedicação, pela paciência, pelo carinho 

de sempre estar ao meu lado em todos os momentos da minha vida, 

independente do que for, seja bom, seja ruim, eles estão ali firme do meu 

lado para qualquer situação, e agradeço muito à minha família por esse 

apoio.  

 

E eu quero, já finalizando, todos nós sabemos que a missão 

constitucional do Tribunal é difícil. Conselheiro Nelson já se referiu 

muito bem com as suas palavras geniais, é difícil, e para isso nós 

precisamos, e eu peço aqui humildemente a contribuição e o apoio de 

todos os órgãos do Estado.  

 

Eu peço ao Excelentíssimo Senhor Governador Simão Jatene, 

ao Excelentíssimo senhor Vice-Governador Helenilson Pontes, à doutora 

Raimunda Noronha, do Tribunal de Justiça, doutor Barleta, à Assembleia 

Legislativa, aos deputados, ao Ministério Público de Contas, que já é 

nosso parceiro, praticamente tudo que a gente enfrenta eles enfrentam 

junto conosco, mas eu continuo pedindo apoio, aos Conselheiros 

aposentados, a todos, aos nossos auditores que estão nos ajudando muito, 

e eu peço e reitero esse apoio.  

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 432 

É muito importante, Conselheiro Ivan, a contribuição dos 

poderes, o apoio dos órgãos ao Tribunal. Este ano nós temos que 

fiscalizar e observar recursos da ordem de 15.900 bilhões, todo recurso 

do Estado vem para o Tribunal para análise e prestação de contas.  

 

Nós temos que analisar, fiscalizar, orientar 4.270 

jurisdicionados diretos, entre Secretários, todos, Prefeitos, e analisarmos, 

que aqui e ali tem um problema, a gente vê o Ministério Público agindo, 

o Tribunal também agindo, a Assembleia; 113 mil servidores públicos do 

Estado do Pará, se não tiver, como disse o Conselheiro Nelson, todos 

empenhados nesta missão de fazer a sua parte, fica difícil, nós temos que 

fazer juntos, e eu peço humildemente o apoio de todos, na certeza de que 

cumprindo a nossa missão nós estaremos melhorando a qualidade de 

vida do nosso povo.  

 

O nosso Estado é rico, mas o nosso povo ainda enfrenta muita 

dificuldade, e a nossa atitude, mesmo aqueles, como disse muito bem o 

Conselheiro, não quero repetir, aqueles que não compreendem, que 

querem insistir, nós temos que estar juntos para orientar em primeiro 

lugar, para dizer “o caminho não é este, é por aqui.  

 

A situação agora é outra, o país está transformando, está 

mudando”. Nós temos que estar juntos, e depois, se não for possível 

através da orientação, os poderes, os órgãos juntos, vamos agir de forma 
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firme para cobrar correta aplicação dos recursos públicos, e eu peço 

humildemente o apoio de todos vocês. Eu quero, como fiz no meu 

discurso de posse há dois anos atrás, invocar novamente a frase, 

Conselheiro Ivan, de São Francisco de Assis que utilizei há dois anos 

atrás: “Comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível, 

e de repente você estará fazendo quase o impossível”. O que muitos não 

acreditavam, nós conseguimos avançar, juntos os Conselheiros todos. 

Encerro agradecendo a Deus, nosso Senhor maravilhoso, muito 

obrigado, meu Deus, pelo apoio incondicional em todos os momentos. 

Agradeço à minha família, aos meus colegas Conselheiros. Muito 

obrigado, meu Deus, e agradeço a todos pela presença de vocês aqui.  

Muito obrigado.  

Belém, 31 de janeiro de 2013. 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Presidente 
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DOCUMENTO Nº. 04 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Estado 
HELENILSON CUNHA PONTES: 

 

Boa tarde a todos ! 

 

Meu caro Presidente, Conselheiro Cipriano Sabino, reeleito 

para mais um mandato, mais dois anos de missão. Tenho certeza de que o 

Tribunal está em boas mãos e vai continuar em boas mãos com Vossa 

Excelência.  

 

Cumprimento igualmente o Conselheiro Luis Cunha, Vice-

Presidente reeleito para mais um mandato. Conselheiro André Dias, novo 

Corregedor do Tribunal de Contas. Conselheiro Ivan Cunha, cujo desapego 

ao poder e espírito republicano, já registrado aqui na fala do senhor 

Presidente, nos dias de hoje merecem, todas as tintas pelo seu gesto de 

generosidade e espírito republicano.  

 

Subscrevo aqui as palavras do senhor Presidente quanto ao 

gesto de Vossa Excelência em abrir mão da condição de virtual  

 

Presidente desta Casa, tão importante para a biografia de 

qualquer homem público desse Estado. Conselheiro Nelson Chaves, 

cumprimento igualmente pelas belíssimas palavras aqui pronunciadas, 
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subscrevo-as integralmente, especialmente no nosso desafio da gestão 

pública no nosso País.  

 

Conselheira, minha amiga, Lourdes Lima.  

 

Cumprimento os Auditores, doutor Odilon Cunha, doutor Julival 

Rocha, doutora Patrícia Santos, doutora Milene Cunha – são tantos 

“Cunha” hoje aqui, não é, Ana Cunha? Eu também sou Cunha, então são 

muitos Cunha.  

 

Cumprimento os Conselheiros aposentados, meu professor 

doutor Antônio Erlindo Braga, meu professor Manuel Ayres, Lauro de 

Belém Sabbá, Conselheiros aposentados do Tribunal de Contas.  

 

Minha amiga, deputada Ana Cunha, representando a 

Assembleia Legislativa, meus amigos, deputado estadual Gabriel Guerreiro, 

deputado Ítalo Mácola, deputada Josefina do Carmo, deputado Luiz Rebelo. 

Minha amiga, Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha, 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.  

 

Meu amigo, doutor Antônio Eduardo Barleta de Almeida, 

Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará.  
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Meu professor, doutor Antonio Maria Filgueiras Cavalcante – 

agradeço a generosidade de Vossa Excelência aqui –, Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará.  

 

Cumprimento igualmente os Procuradores de Contas, doutora 

professora Iracema Braga, doutora Rosa Egídia Lopes.  

 

Doutor Caio Trindade, Procurador Geral de Justiça. Doutor 

Celso Sabino, Secretário de Estado e Trabalho, Emprego e Renda. Doutor 

Leonardo Maroja, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.  

 

Demais autoridades, senhoras e senhores.  

 

A hora já está avançada, e eu fiz questão de vir a esta tribuna 

para breves palavras apenas de saudação à nova composição, à nova 

diretoria do Tribunal, e registrar especialmente dois fatos – eu não vou 

reproduzir o conjunto exaustivo de feitos realizados nos últimos dois anos – 

citados pelo Conselheiro Nelson Chaves e pelo Presidente reeleito, mas eu 

vou destacar apenas dois fatos que me disseram muito mais respeito por 

conta da proximidade que eu tenho tido com o Tribunal de Contas do 

Estado em seguidas reuniões com o Conselheiro Ivan, Conselheiro 

Cipriano, Conselheiro Luis Cunha, acompanhando de perto as atividades 

do Tribunal.  
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Vou registrar apenas dois fatos, e aqui, nestes dois fatos, 

sintetizo o meu respeito e o agradecimento, em nome do Poder Executivo, 

pelo trabalho que Vossas Excelências vêm fazendo aqui no Tribunal.  

 

O primeiro é este projeto, essa política de aproximação com o 

interior do Estado.  

 

O Estado do Pará viveu um único exemplo, na história 

republicana, de discussão territorial, e este é um desafio que todos nós, 

servidores públicos, cidadãos paraenses temos: de integração desse Estado.  

 

De aproximação do poder estatal com o cidadão que está lá no 

interior do Estado. Nesse Estado de dimensões amazônicas, Estado que, 

sozinho, é maior que toda a região sudeste, que sofre por ser a fronteira do 

desenvolvimento nacional, por ser a porta de entrada da Amazônia, a porta 

de entrada da ocupação territorial desse país.  

 

Nós – todos nós – temos o dever inelutável, inescapável, 

Presidente, de irmos até o cidadão do interior, de nos aproximarmos do 

cidadão no interior; do gestor público, cidadão humilde, com todos os 

aspectos, com todas as dimensões que o poder estatal pode ter – desde o 

Ministério Público até o Judiciário, à Defensoria, e agora, especialmente às 

Cortes de Contas.  
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Eu tive oportunidade de participar de um encontro que houve 

em Santarém. Um plenário lotado, mais de mil pessoas foram ao Encontro 

do Tribunal de Contas do Estado, querendo ouvir a mensagem da Corte de 

Contas estadual.  

 

Então, este fato – me dizia o Presidente àquela altura: 

“primeira vez que o Tribunal de Contas do Estado vai ao encontro com o 

jurisdicionado lá no oeste do Pará” – é um fato que merece ser registrado 

na história, nos anais desta Casa como um feito da Presidência e de todos 

os senhores Conselheiros que compõem este Tribunal, porque eu sou 

testemunha da regência compartilhada que Vossa Excelência, Presidente, 

faz neste Tribunal, partilhando com todos os senhores Conselheiros os 

méritos e as realizações do mandato de Vossa Excelência.  

 

Então, este me parece um fato importante a ser registrado. E 

aqui, eu ouvi atentamente Vossa Excelência dizer que esta é uma política 

que vai continuar no novo mandato, com a expansão das atividades no 

interior do Estado, a aproximação com o gestor público do interior do 

Estado.  

 

É inaceitável, para o gestor público de Faro, de Terra Santa, de 

Novo Progresso, tenha que pegar um avião para vir a Belém, gastar uma 

fortuna para protocolar um requerimento, uma conta ou pegar um 

esclarecimento.  
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O Tribunal tem o dever, como serviço público estadual que é, 

como todos nós, agentes públicos estaduais, de nos aproximarmos do 

cidadão do interior, levando o serviço público a ele, que é tão cidadão como 

o cidadão da região metropolitana, que é tão contribuinte como o cidadão 

da região metropolitana.  

 

Então, esse é um dever que nós temos, sobretudo após o 

processo que nós passamos de discussão de redivisão territorial. Então, este 

é um fato que gostaria de registrar, em nome do Poder Executivo, realmente 

um feito histórico que o Tribunal realizou.  

 

O segundo feito que eu destaco como importante na realização 

de Vossa Excelência, no mandato de Vossa Excelência e dos senhores 

Conselheiros: a defesa das grandes causas do Pará, o engajamento da 

inteligência do Tribunal, da inteligência dos assessores, de Vossas 

Excelências, senhores Conselheiros, e todos aqueles que compõem o 

Tribunal, na construção e na defesa das grandes teses do Pará, como é o 

caso da exoneração das exportações.  

 

Nós não temos saída. Se nós não encararmos as grandes 

questões do Pará, o Pará é um dos piores orçamentos per capita do país.  

 

É impossível prover o cidadão paraense de saúde, educação, 

transporte, cultura, lazer, saneamento com um dos piores orçamentos per 

capita do país, com um Estado que sofre com 40% da sua economia 
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desonerada por um modelo federativo que pune economias como a 

paraense, pautadas no modelo exportador.  

 

E o Tribunal, com o estudo da desoneração das exportações, 

veio a público, empurrando a sociedade, o governo, o Poder Executivo, o 

Parlamento, para o debate desta questão, que não é, senhor Presidente, 

uma questão de Governo, que é uma questão de Estado.  

 

E aqui é preciso separar o que é de Governo do que é de Estado, 

o que é do Estado do que é público. Por muitas vezes, temas como esse são 

objetos de confusões, porque se confunde o que é do Estado com o que é do 

Governo. Como se defender essas causas fosse defender o governo de 

plantão.  

 

Como se essas causas não fossem causas da sociedade do Pará, 

e não do governante que está aí. Todos nós, na República, somos 

passageiros, graças a Deus.  

 

Na República, todo poder é limitado e é temporário. Por isso ele 

tem que ser exercido com o coração, acreditando no que nós estamos 

defendendo. E o Tribunal se engajou nessa causa.  

 

Quantas vezes, Conselheiro Ivan, nós discutimos a questão da 

taxa mineral?  



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 442 

Eu vi aqui, do meu gabinete, vim aqui ao gabinete de Vossa 

Excelência pedir o apoio do Tribunal, da necessidade de que o Pará se 

unisse em torno dessa questão, que é uma questão fundamental, não apenas 

pelo valor, que ainda é muito pequeno perto do que o Pará merece, mas 

pela simbologia de o Estado ter ousado – e aqui eu registro a participação 

dos deputados estaduais, que, em gesto nobre, votaram por unanimidade, 

quando havia um bombardeio contra a validade da taxa, e o Gabriel 

Guerreiro participou disso atentamente e profundamente.  

 

Dúvidas sobre a sua validade, e nós decidimos ousar, para 

ganhar ou para perder, senhores deputados. E nós ousamos.  

 

E a própria União veio, em seguida, dizer que o Pará estava 

certo ao instituir a taxa.  

 

E dou um dado aos senhores, conhecido pelo Tribunal: a taxa, 

sozinha, é mais do que quatro vezes o que o Estado recebe de royalties da 

mineração. Mais do que quatro vezes! Só um gesto de ousadia da classe 

política e da sociedade do Pará, Conselheiro Cipriano.  

 

E o Tribunal está engajado nas grandes causas do Pará. Tenho 

discutido com Vossa Excelência a questão ambiental.  

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente  Secretário 443

Não é possível que nós tenhamos 30% do nosso território objeto 

de unidade de conservação federal e o Pará não receba qualquer 

indenização por isso.  

 

A esterilização econômica do nosso território não é seguida das 

recompensas.  

 

Não é possível que Carajás tenha sido federalizado em 71 e o 

Estado do Pará nunca sequer tenha recebido qualquer participação do 

resultado da lavra daquele mesmo território que está dentro do território do 

Pará.  

 

Enfim, não vou me alongar nas grandes causas do Pará, que 

são conhecidas de todos os senhores e de todas as senhoras, mas eu quero 

registrar, por dever da verdade, o engajamento do Tribunal de Contas do 

Estado Pará, ao lado do Poder Legislativo dos deputados estaduais, ao lado 

do Poder Executivo, que não tem medido esforços na tentativa de ousar.  

 

Podemos errar, mas não vamos deixar de tentar, não vamos 

deixar de perseguir e lutar contra o neocolonialismo imposto ao Pará pelo 

poder central. E eu disse isso ontem em Brasília:  

 

O neocolonialismo mineral agora se transmudou no 

neocolonialismo energético. 11 hidrelétricas serão implantadas no Pará 

para gerar energia para o Brasil. E eu pergunto: e o Pará?  
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E nós, assistiremos, mais uma vez, esse processo de espoliação 

das riquezas do Pará? Me dizia o Ministro: “Mas os recursos hídricos são 

da União”.  

E eu dizia: “Mas a pobreza é do povo do Pará. Os impactos 

sociais, ambientais, econômicos não são da União, são do município e são 

do Estado”.  

 

Então, não é essa disciplina constitucional que vai nos impedir 

de lutar contra essa questão.  

 

Não somos contra a implantação de hidrelétricas na Amazônia, 

desde que ela represente a emancipação cidadã das pessoas que vivem na 

Amazônia e no Pará.  

 

E o Tribunal tem sido parceiro do Governo do Estado, da 

Assembleia na defesa dessas causas.  

 

Não vou me alongar mais.  

 

Venho aqui apenas para registrar o meu entusiasmo, senhor 

Presidente, de todas as vezes em que conversamos sobre estas questões, e 

saber que aqui, nesta Casa, tem um conjunto de homens e mulheres cujo 

espírito público honra a sociedade do Pará.  
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E eu tenho certeza que, nesse novo mandato, grandes 

realizações ainda virão, porque lá fora existem 7.800.000 paraenses 

esperando de nós uma atitude na defesa de seus interesses. Um grande 

mandato, parabéns, e conte com o Poder Executivo no trabalho do 

Tribunal. Muito obrigado. 
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