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ATA DA 52ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO PARÁ. 

 
Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de junho do ano de dois 

mil e catorze (2014), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, 

sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JUNIOR, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros LUIS DA 

CUNHA TEIXEIRA (Vice-Presidente), ANDRÉ TEIXEIRA DIAS (Corregedor), NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de Sistematização e Consolidação de 

jurisprudência), MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação) e IVAN BARBOSA DA CUNHA (Coordenador de Assistência 

Social); os Excelentíssimos Senhores Auditores ODILON INÁCIO TEIXEIRA, JULIVAL 

SILVA ROCHA e MILENE DIAS DA CUNHA e o Procurador Geral do Ministério Público 

de Contas ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, estiveram presentes, ainda, à 

sessão as mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas, o Excelentíssimo senhor, 

Deputado Estadual Cássio Andrade, Presidente em exercício da Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará; Excelentíssimo senhores Conselheiros Aposentados Manuel Ayres e Lauro de 

Belém Sabbá; senhora Alice Viana Soares Monteiro, Secretária de Estado da Secretaria de 

Estado de Administração; senhor Luis Fernandes Rocha, Secretário de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social; senhor Paulo Roberto Charles Fernandes, Secretário de Estado de 

Cultura; senhora Renilse Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo, Secretária de Estado 

de Esporte e Lazer; senhor Caio de Azevedo Trindade, Procurador Geral da Procuradoria 

Geral do Estado do Pará; coronel João Hilberto Souza de Figueiredo, comandante geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará; coronel Daniel Borges Mendes, comandante geral da 

Polícia Militar do Estado e senhor Edilson Oliveira e Silva, Auditor aposentado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. Contando com as ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em sessão solene, realizada nos termos 

do inciso IV do artigo 167 do Ato Regimental, com a finalidade específica de entrega da 

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

do Pará, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará SIMÃO ROBISON 
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OLIVEIRA JATENE, deferida por intermédio da Resolução nº. 18.580, de 15 de maio de 2014, 

por proposição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Com os conselheiros já ocupando suas cadeiras, inclusive, o presidente ao centro da 

mesa diretora dos trabalhos sendo ladeado do homenageado, Sua Excelência o Governador do 

Estado do Pará SIMÃO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE, foi dado início à sessão solene, 

ocasião em que o mestre de cerimônia, senhor Augusto Santos, convidou para compor a mesa 

oficial: o Excelentíssimo Senhor Deputado Cássio Andrade, Presidente em exercício da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará e o Excelentíssimo Senhor Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. 

(Pausa). Encerradas as apresentações, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará fez 

o seguinte pronunciamento: Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Pará, doutor 

Simão Jatene, Excelentíssimo senhor Deputado Cássio Andrade, Presidente em exercício da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Excelentíssimo senhor doutor Antonio Maria 

Filgueiras Cavalcante, Procurador de Contas do Ministério Público de Contas, Conselheiro 

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

Conselheiro André Dias. Minhas senhoras, meus senhores, todas as autoridades que já foram 

citadas aqui. Este é um momento especial, Governador, de muita alegria, e eu rapidamente 

quero dizer da satisfação desta data especial para o Tribunal de Contas e o motivo pelo qual 

estamos aqui com Vossa Excelência nesta cerimônia bonita, com a presença de tanta gente 

importante, e o Tribunal de Contas do Estado do Pará tem uma Resolução que, no seu art. 5º, 

permite ao Tribunal o seguinte: A medalha Serzedello Correa será conferida pelo plenário do 

Tribunal de Contas por proposta de qualquer um de seus membros, e acolhida pela maioria 

absoluta dos Conselheiros, será entregue, concedida, às seguintes pessoas: aos Conselheiros 

do Tribunal, aos Procuradores do Ministério Público de Contas, e no seu parágrafo único ela 

destaca: “A medalha Serzedelo Correia Classe A excepcionalmente será concedida a 

personalidade ou entidade que tenha se destacado em especial atuação em favor do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e em favor do Estado do Pará como um todo”, e os Conselheiros, 

em proposta no plenário, Excelência, concordaram, reconheceram que Vossa Excelência fez as 

duas coisas; não só contribuiu e contribui com o Tribunal de Contas do Estado do Pará com 

comportamento republicano, independente de partido político, na sua atuação, Vossa 

Excelência não só pede, cobra fiscalização do Tribunal, um comportamento independente de 
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partido, e a sua conduta diz isso há anos, mas não só pede para o Tribunal como também 

ajuda, apoia e incentiva que o Tribunal faça o seu trabalho, a sua competência constitucional. 

Então nesse sentido, Governador, os Conselheiros, por unanimidade, concordaram que Vossa 

Excelência é mais do que merecedor desta comenda especial, e neste momento, obviamente, 

declaramos aberta esta cerimônia. Em seguida, o cerimonial convidou a todos os presentes 

para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, entoado pelo Coral Conselheira Eva Andersen 

Pinheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sob a regência do Maestro Geremias 

Progênio. (Aplausos ao final da execução). Na sequência, o mestre de cerimônia passou a 

palavra ao Senhor Secretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Senhor José Tuffi Salim 

Junior que procedeu à leitura do ato de outorga da Medalha Serzedello Corrêa ao homenageado, 

com o seguinte teor: Resolução nº 18.580. O plenário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no parágrafo único do 

art. 5º da Resolução nº 3.799 de 09 de outubro de 1970, instituidora da medalha Serzedelo 

Correia, considerando ainda a proposição do excelentíssimo senhor Conselheiro Presidente 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, constante da ata nº 5.226 desta data, resolve, 

unanimemente, conceder a medalha Serzedelo Correia Classe A ao excelentíssimo senhor 

Governador do Estado do Pará, Simão Robison Oliveira Jatene, por sua especial atuação em 

favor do Tribunal de Contas do Pará e do nosso Estado. Plenário Conselheiro Emílio Martins, 

em sessão ordinária de 15 de maio de 2014. Assinam a presente Resolução o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, Ivan Barbosa da Cunha, Luiz da Cunha Teixeira e André 

Teixeira Dias. Em seguida, para o ato de entrega da medalha, o mestre de cerimônia convidou 

Sua Excelência o Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, para se posicionar à frente da Mesa Oficial. A seguir, convidou o 

Excelentíssimo Senhor Governador Simão Robison Oliveira Jatene para receber das mãos da 

Presidência a medalha Serzedello Corrêa, Classe “A”. (Entrega e aplausos). Em ato contínuo, o 

Presidente procedeu a entrega do Diploma alusivo a honraria conferida, que o fez, sendo 

efusivamente aplaudido pelos presentes. Imediatamente, o mestre de cerimônia transmitiu a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Simão Robison Oliveira 

Jatene para a seguinte manifestação: Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Eu quero, antes 

de tudo, agradecer a Deus por nos permitir viver e dividir este momento. Meu caro 
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Conselheiro Cipriano Sabino, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Deputado 

Estadual Cássio Andrade, Presidente da Assembleia Legislativa em exercício, meu caro 

Antonio Maria Cavalcante, Procurador Geral de Contas do Estado, senhores Conselheiros do 

TCE, Luis da Cunha Teixeira, Vice-Presidente do Tribunal, André Teixeira Dias, Corregedor, 

Nelson Chaves, Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Conselheiro Ivan Barbosa da 

Cunha, senhores Auditores, senhores Secretários de Estado, senhores Ex-Conselheiros; faço 

questão de registrar em público que esta homenagem é mais bondade de quem concede do que 

mérito de quem recebe. Podem ter certeza disso. Entendo que essa referência, ela não é à 

pessoa, e é isso que me cria alguma condição até para humildemente recebê-la. Para ser justo 

teria que dividir com cada um daqueles que aqui nasceu ou veio para cá nos ajudar a construir 

esse Estado. Para ser correto tenho que entendê-la como uma referência, não à pessoa, mas a 

um comportamento, e nesses tempos, sem dúvida alguma, absolutamente desafiador. Vivemos 

tempos difíceis. Vivemos tempos onde a descrença e o descrédito, parece cada vez mais e a 

cada dia, minar e se entranhar no tecido social brasileiro nos levando a uma sensação 

lamentável, certas horas, de que vivemos uma encruzilhada civilizatória. Entendo que nesses 

tempos, aqueles que escolheram a vida pública, mais do que qualquer outro, têm sim, através 

das palavras, mas mais ainda através das atitudes, dos gestos, dos comportamentos sinalizar 

para a sociedade que nem tudo está perdido, sinalizar para a sociedade que é necessário sim 

transformar, que é necessário sim mudar, mas não se pode fazê-lo destruindo as instituições 

que sustentam esse país e que sustentam a democracia. E esse é o enorme desafio de todos nós: 

Como fazer a transformação que a sociedade clama nas ruas e que, sem dúvida, a nação 

precisa? Mas fazê-la sem destruir pilares de sustentação da própria nação, pilares de 

sustentação dessa própria sociedade. Sem dúvida não é um desafio simples. Tenho, em outras 

oportunidades, procurado refletir sobre o fato de que quando olhamos além das nossas janelas 

não raramente nos defrontamos com uma realidade onde é absolutamente necessária 

correspondência entre direitos e deveres como principio fundamental de construção de 

qualquer coesão social parece ter se desfeito. Sem dúvida prática secularmente desejada e 

exercida pelas elites no mundo inteiro, de todos os países, ter direitos sem deveres. Mas o que é 

fato é que na história civilizatória esse procedimento e essa prática, marcou as elites, ao tempo 

que as sociedades se desenvolvem pelo próprio controle social, pela própria construção 

coletiva, pela própria construção do público cada vez mais termina sendo cobrada da ponta da 
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pirâmide e a ponta da pirâmide termina se enquadrando. Quando olho a história civilizatória vejo 

que esse desejo de só ter direitos, claro, foi sempre um desejo das elites, mas vejo também que o 

corpo social terminou impondo, nos países ditos civilizados ou desenvolvidos, a condição de 

reaproximar esses dois valores. Meus caros amigos e amigas, não posso deixar de dizer que no 

Brasil não foi diferente a primeira parte dessa história, a elite querer só ter direitos também aqui 

acontece, a sustentação disso pelo clientelismo, paternalismo, personalismo, patrimonialismo, 

populismo foram instrumentos que permitiram secularmente com que isso se reproduzisse. Só que, 

lamentavelmente, parece estarmos vivendo um processo diferente: ao invés da base corrigir o topo 

da pirâmide, o comportamento do topo da pirâmide contaminou a pirâmide social brasileira e a 

base. E o sentimento que tenho é que aquilo que deveria ser corrigido terminou se generalizando e 

hoje vivemos numa sociedade onde aparentemente todos só querem ter direitos e nenhum quer ter 

dever. É claro que isso dificulta profundamente qualquer pacto social. É claro que isso dificulta 

profundamente a coesão social. Não raramente nos defrontamos com situações que parecem 

termos aglomerados humanos do século XXI com práticas sociais de coexistência e de convivência 

do século XVI ou do século XV. Não é fácil. Mas esses foram os tempos que Deus quis que 

vivêssemos. E certamente esses são os tempos que nos cabe a cada um, em particular, e a todos, 

coletivamente, tentar mudar, tentar transformar. Por isso, meu caro Presidente, meus caros 

Conselheiros, quero lhes dizer, sem nenhum fundamento que não seja a verdade do meu coração, 

poucas vezes na experiência de Governador vivi, por todas essas circunstâncias, um momento que é 

me tão caro como de receber essa Comenda do Órgão de Contas do Estado do Pará. [Aplausos] 

Talvez em outros tempos, claro ela teria significado, e sempre teria pela própria natureza da 

Comenda, mas nesses tempos ela tem sim, ela tem um significado muito especial. Ela tem, 

sobretudo, aquela chama da esperança de que o sentimento de solidão que, muitas vezes, todos nós 

que escolhemos a vida pública sentimos, ele é só um sentimento. Ela tem o condão de dizer que 

sonhos da juventude podem e devem sim ser vividos e revividos com toda intensidade a todo tempo 

da nossa existência. Ela tem condão de reafirmar algo que transformei quase em um mantra na 

minha vida: de que nós somos o que somos porque nós ainda não nos determinamos individual, 

mas, sobretudo, coletivamente sermos diferentes. Na hora que o fizermos certamente o seremos. 

Muito obrigado, senhores Conselheiros, entendam que isso não me envaidece, mas aumenta a 

minha responsabilidade, aumenta a minha crença de que cada um, e todos nós, não precisa ter a 

pretensão de ser motor da história, basta querer lutar para não ir a reboque dela. Isso me instiga a 

acreditar que o homem efetivamente é um projeto para dar certo, ainda que seja apenas um 
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projeto, mas é para dar certo. E que esse País e esse Estado, que é marcado por tantas riquezas, 

que é cantado em prosa e verso pelos seus recursos naturais, pelos seus recursos florestais, pelos 

seus recursos hídricos, minerais, enfim, que é a maior riqueza desse Estado, com seus acertos e 

erros, com a sua juventude civilizatória é exatamente o nosso povo e a nossa gente. Muito 

obrigado. Podem ter certeza que na hora que a chama estiver apagando certamente eu vou me 

lembrar do quão bonito, singelo foi esse momento. Um grande abraço, minhas amigas e meus 

amigos. Ao concluir sua fala, sua Excelência foi efusivamente aplaudido por todos. (Pausa). Após, 

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

Estado do Pará entoado pelo entoado pelo Coral Conselheira Eva Andersen Pinheiro, do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará, sob a regência do Maestro Geremias Progênio. (Aplausos e Pausa). 

Finalizando, a Presidência agradeceu todos os que prestigiaram a solenidade, conforme suas 

próprias palavras: Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão solene, que 

teve o seu objetivo cumprido, convidando todos os presentes para a inauguração do anexo IV deste 

Tribunal, o Edifício Auditor Benedito Vianna da Costa Nunes. (Aplausos). Nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência, o Conselheiro Presidente, declarou encerrada a presente sessão às dez horas 

(10h) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

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

juntamente com todos os discursos proferidos nesta sessão. 

Belém, 04 de junho de 2014 
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