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ATA DA 53ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO PARÁ. 

 
Às dez horas (10h00min) do primeiro (1º) dia do mês de dezembro do ano de 

dois mil e catorze (2014), na cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (Vice-Presidente), 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS (Corregedor), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES e MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA; os Excelentíssimos Senhores Auditores JULIVAL SILVA 

ROCHA e MILENE DIAS DA CUNHA; e o representante do Ministério Público de Contas 

ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE (Procurador-Geral), estiveram 

presentes, ainda, à sessão as mais dignas autoridades civis e militares. Contando com as ilustres 

presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 

Sessão Solene realizada nos termos do inciso I do artigo 167 do Regimento deste Tribunal com 

a finalidade específica de dar posse ao novo Conselheiro – Excelentíssimo Senhor Auditor 

Odilon Inácio Teixeira -, nomeado pelo Decreto Governamental assinado pelo Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, datado de 11 de 

novembro de 2014, e publicado no Diário Oficial do Estado nº. 32.766, de 12 de dezembro de 

2014, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da Constituição Estadual. Dando início ao 

programa de posse, o mestre de cerimônias, Senhor Augusto César Lima, assim se manifestou: 

Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem vindos para a sessão solene do egrégio 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, que dará posse ao Auditor Odilon Inácio Teixeira no 

cargo de Conselheiro. Anunciamos o ingresso, neste recinto, de Suas Excelências, os senhores 

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

Teixeira, Vice-Presidente. André Teixeira Dias, Corregedor. Nelson Luiz Teixeira Chaves e 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Para presidir esta sessão, convidamos o Excelentíssimo 

senhor Conselheiro Cipriano Sabino Oliveira Júnior, Presidente do TCE-Pará. Para compor a 

mesa oficial convidamos o Excelentíssimo Senhor Caio de Azevedo Trindade, Procurador 

Geral do Estado do Pará, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Simão Robison 

Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará; Deputada Estadual Tetê Santos, neste ato 
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representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Deputado Márcio 

Miranda. Desembargadora Diracy Nunes Alves, representando a Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães. Excelentíssimo Senhor 

Marcos Bemquerer Ministro Substituto do Tribunal de Contas da União; Excelentíssima 

Senhora Maria do Socorro Mendo Subprocuradora do Ministério Público do Estado do Pará, 

neste ato representando o Procurador Geral do Ministério Público do Estado do Pará, Manoel 

Santino; Conselheira Mara Lúcia Barbalho, neste ato representando o Presidente do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Conselheiro José Carlos Araújo. [Aplausos] 

Registramos e agradecemos às autoridades e personalidades que se identificaram ou foram 

identificadas pelo cerimonial. Excelentíssima senhora Deputada Estadual Ana Cunha; 

Deputado Estadual Edmilson Brito Rodrigues; Deputado Estadual Valdir Ganzer; senhor 

Roberto Paulo Amoras, Auditor Geral do Estado do Pará; senhor Antonio Erlindo Braga, 

Conselheiro aposentado do TCE; senhora Iracema Teixeira Braga, Procuradora de Contas do 

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

Contas do Ministério Público de Contas do Estado; senhor Felipe Rosa Cruz, Subprocurador 

do Ministério Público de Contas do Estado; senhora Patrícia Sarmento, Auditora do Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; senhor Antônio José Guimarães, Conselheiro do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Pará; senhora Adriana Oliveira, Auditora do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará; senhora Glaura Brito, Diretora Geral do 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará; senhor Antônio Bentes Neto, Diretor Geral da 

ARCON; senhor Celso Sabino; senhor Pedro Henrique Ribeiro Araújo, Presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade do Pará; Conselheiro Daniel Lavareda do Tribunal de Contas dos 

Municípios.  Para declarar aberta esta sessão solene, irá usar da palavra Sua Excelência, o 

Presidente do Tribunal, Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Bom dia a todos. 

Preciso deixar bem registrado e bem claro, obviamente todos sabem, que este é um momento 

de muita alegria e de muita felicidade para nós que integramos o Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, receber todos vocês aqui para a solenidade de posse do nosso grande Auditor, doutor 

Odilon. Eu quero cumprimentar o doutor Caio Trindade, Procurador-Geral do Estado, que 

representa o Excelentíssimo Governador Simão Jatene; cumprimentar A Excelentíssima 

Senhora Deputada Estadual Tetê Santos, que representa o Deputado Márcio Miranda, 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; a Desembargadora Diracy Nunes, 
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que representa a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Luzia Nadja 

Guimarães; o Excelentíssimo Ministro Marcos Bemquerer, do Tribunal de Contas da União; 

Excelentíssima senhora Maria do Socorro, que representa o Procurador Geral do Ministério 

Público do Estado, doutor Manoel Santino; o Excelentíssimo senhor doutor Antonio Maria 

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

Conselheira Mara Barbalho, Vice-Presidente, que representa o Presidente do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará. Além, obviamente, de cumprimentar com muita 

alegria, também, os Conselheiros Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Luis 

Cunha, Conselheiro André Dias; os Auditores doutor Julival Rocha e a doutora Milene, além 

de todos os Deputados e Deputadas que estão aqui conosco, senhoras e senhores convidados. 

Como eu disse, é com muita alegria que recebemos todos aqui para esta solenidade. E 

agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão 

solene que tem por finalidade dar posse à Sua Excelência o Auditor doutor Odilon Inácio 

Teixeira, no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Em seguida, foi 

apresentado o Hino Nacional Brasileiro, sob a interpretação do Coral do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, regido pelo maestro Jeremias Progênio. Após, foram ouvidos efusivos aplausos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior: Convido os Excelentíssimos senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, Luis da Cunha Teixeira e André Teixeira Dias, e, ainda, a 

Auditora Milene Dias da Cunha a fazerem o ingresso, neste auditório, do Auditor Odilon 

Inácio Teixeira. Neste Momento sob os aplausos dos presentes, adentrou no recinto o Auditor 

Odilon Inácio Teixeira acompanhado dos conselheiros e auditores citados e posicionou-se à 

frente da mesa oficial, sendo de imediato concedida a palavra ao Presidente para a condução 

dos atos solenes de posse do Auditor Odilon Inácio Teixeira: Em cumprimento ao que 

determina o Parágrafo 3º do art. 23 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, concedo a palavra ao Auditor Odilon Inácio Teixeira para prestar seu compromisso de 

posse. Em seguida o Auditor Odilon Inácio Teixeira proferiu para conhecimento dos presentes 

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

FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA 

REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, o Conselheiro Presidente, tendo em vista as 
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atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, 

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

Excelentíssimo Senhor Auditor ODILON INÁCIO TEIXEIRA, oportunidade em que Sua 

Excelência foi, amplamente, aplaudido por todos os presentes. A seguir, o mestre de cerimônias 

convidou a Senhora ALÉCIA ANA FERNANDES, ilustre esposa do recém-empossado, para 

fazer a entrega da toga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ao tempo em que o 

auxiliou a vestir o referido traje. (Pausa). Imediatamente, soaram aplausos no recinto. Em 

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

momento, o mestre de cerimônias convidou o senhor Secretário Geral do Tribunal Senhor José 

Tuffi Salim Junior para que procedesse à leitura do Termo de Posse do conselheiro nomeado 

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

mesmo firmado pelo presidente e pelo empossado. Dando-se continuidade à sessão, o mestre de 

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

ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, para saudar o novo Conselheiro, em nome 

daquele órgão e que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Ao 

concluir sua homenagem ao novel conselheiro, Sua Excelência foi aplaudida pelos presentes. 

(Pausa). Em seguida, foi concedida a palavra ao Excelentíssimo Senhor Auditor JULIVAL 

SILVA ROCHA, que fez em nome dos Auditores a saudação ao conselheiro empossado, cujo 

texto passou a fazer parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº 02). Em seguida, o mestre 

de cerimônias transmitiu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA 

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

Plenário, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 24 do Regimento deste Tribunal. 

Incontinenti, Sua Excelência procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 03), oportunidade em que Sua Excelência foi muito aplaudida por todos os 

presentes. Sequencialmente, o mestre de cerimônias anunciou o discurso do Conselheiro recém-

empossado que, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para conhecimento de 

todos e que passou a compor este documento histórico (DOCUMENTO Nº. 04), ao cabo em que 

foi amplamente aplaudido. (Pausa). Chegando ao termo da sessão, o cerimonial convidou a 

todos para ouvirem o Hino do Estado do Pará interpretado pelo Coral Eva Andersen Pinheiro, 

sob a regência do Maestro Jeremias Progênio (Aplausos e Pausa). Finalizando, a Presidência 

agradeceu a especial deferência das autoridades e de todos demais presentes que vieram 
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prestigiar o Tribunal de Contas nesta solenidade de posse de seu novo integrante, conforme 

suas próprias palavras: Agradecendo mais uma vez a presença de todos, em especial das 

autoridades que aqui compareceram e agradecendo a Deus, nosso senhor maravilhoso. Muito 

obrigado, meu Deus. Declaro encerrada esta sessão solene do Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado do Pará que deu posse ao novo integrante de seu colegiado, Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência declarou encerrada a 

presente sessão às onze horas e trinta e um minutos (11h31min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário Geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a 

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

Belém, 1º de dezembro de 2011. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 04 de dezembro de 2014 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
Secretário  

V I S T O: 
 
 
 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Presidente
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 53ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 1º DE 
DEZEMBRO DE 2014, QUE DEU POSSE AO AUDITOR ODILON INÁCIO TEIXEIRA NO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério 

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

 
DOCUMENTO 02: Saudação do Excelentíssimo Senhor Auditor JULIVAL SILVA 

ROCHA, em nome dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará;  

 
DOCUMENTO 03: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA 

DIAS, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 
 
DOCUMENTO 04: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ODILON INÁCIO 

TEIXEIRA. 
 

Belém, 1º de Dezembro de 2014. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR 
                Secretário  
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DOCUMENTO 01 
 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADORA-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, DOUTOR ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 
CAVALCANTE, POR OCASIÃO DA POSSE DO AUDITOR ODILON INÁCIO TEIXEIRA 
NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

 

Bom dia a todos.  

Excelentíssimo senhor Governador Simão Jatene, neste ato representado pelo 

nosso querido amigo, doutor Caio Trindade, e eu costumo dizer ao doutor Caio que ele 

comanda com muita simplicidade e competência um dos maiores escritórios de advocacia do 

Estado do Pará.  

Doutora Desembargadora Luzia Nadja, neste ato representada pela 

Desembargadora Diracy Nunes Alves, tenho muita honra em recebê-la aqui neste Plenário. 

Deputado Márcio Miranda, neste ato representado pela Deputada Tetê Santos, também é uma 

honra nós termos aqui a sua presença. Nosso querido amigo, Manoel Santino, que neste ato 

está cumprindo o exercício das suas atividades, mas está devidamente representado pela nossa 

colega, doutora Maria do Socorro Mendo, que representa o nosso Ministério Público de 

Justiça.  

Conselheiro Cipriano Sabino, nosso Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado. Vossa Excelência, companheiro e amigo, brevemente deixará a presidência desta 

Corte, onde vem prestando inestimáveis serviços marcados pela sua proatividade, como 

sempre ressalto, mas que também reconhecida por todos aqueles que atuam no sistema do 

Tribunal de Contas do Estado.  

Nobres Conselheiros e amigos Nelson Chaves, Lourdes Lima, Luis Cunha e 

André Dias, cujo convívio fraterno e amigo é muito enriquecedor nos elevados debates 

mantidos nas Sessões Plenárias desta Corte de Contas. Ministro Bemquerer, do Tribunal de 

Contas da União, sempre a sua presença aqui, que é uma constante e é sempre muito bem 

vinda.  
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Minha querida amiga Mara Barbalho, antiga colega do Ministério Público de 

Contas dos municípios e hoje Conselheira daquele Tribunal, eu fico muito feliz com a sua 

presença, sempre é bom revê-la depois destes anos todos que nós mantemos este convívio 

fraterno. Deputados presentes, pessoas colegas e amigas do Ministério Público de Contas, 

doutora Rosa Egídia, doutora Iracema Teixeira Braga, bem como os recém empossados, 

doutora Silaine, doutor Felipe, doutor Guilherme, doutor Patrick, doutor Stephenson, os quais 

é forçoso dizer que em apenas um ano de exercício já demonstraram que estão aptos a assumir 

nossa instituição, sem qualquer solução de continuidade, haja vista que terei de 

compulsoriamente me aposentar no final do próximo ano de 2015.  

Colegas e amigos Auditores do Tribunal de Contas do Estado, doutor Julival, 

doutora Milene, Vossas Excelências também têm demonstrado, nesse pouco mais de dois anos, 

que estão verdadeiramente capacitados para exercerem a nobilitante função de Conselheiros 

substitutos do Tribunal de Contas do Estado.  

Demais autoridades civis e militares aqui presentes representadas, servidores do 

Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, familiares do novo Conselheiro, minhas 

senhoras, meus senhores.  

Estamos aqui hoje em sessão solene no Plenário deste Egrégio Tribunal de 

Contas, para prestigiar a posse do novo e nobre Auditor doutor Odilon Inácio Teixeira, no 

cargo de Conselheiro. Os Auditores que hoje são chamados de Conselheiros substitutos, 

exercem relevantes funções no âmbito dos Tribunais de Contas, pois a eles estão afetos o 

exame e manifestação em vários processos apresentando ao Plenário proposta de decisão, as 

quais, ratificadas pelos Conselheiros, são transformadas em votos gozando de todos os efeitos 

legais.  

No Tribunal de Contas do Estado do Pará, pela lei nº 604, de 20 de maio de 

1953, foram, pela primeira vez, criados os cargos de Auditores, sendo que inicialmente foram 

nomeados sem concurso público, visto que não era na época exigido, o doutor Silvio Xavier 

Teixeira, doutor Ataualpa Rodrigues Leão, doutor Miguel Antunes Carneiro, doutor Célio 

Melo e o doutor Benedito Gilberto de Azevedo Pantoja. O primeiro concurso público para 

ingresso na carreira de Auditor ocorreu em 1954, quando foram nomeados o doutor Armando 
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Dias Mendes, doutor Pedro Bentos Pinheiro e o doutor Benedito José Viana da Costa Nunes. 

Em 1967, em razão de novo concurso público, foram nomeados os seguintes Auditores: 

doutora Nessima Simão Tuma, doutor Jayme Ferreira Bastos, doutor José Tadeu Silva Leão de 

Salles e o doutor Antônio Erlindo Braga. Em 1969 foi realizado mais um concurso público 

para Auditor, tendo sido nomeados o doutor Edilson Oliveira e Silva e o doutor Ulysses Coelho 

de Souza, sendo que o doutor Manoel Pinto da Silva Júnior também aprovado e classificado, só 

foi nomeado em 1980, devido às conjunturas políticas à época.  

Com muita satisfação faço referência, neste momento, que eu também participei 

do concurso para Auditor do Tribunal de Contas do Estado, tendo sido aprovado na época em 

6º lugar, não logrando classificação, só aprovação. Mas de qualquer forma muito me honra e 

envaidece, sendo que essa aprovação consta no meu currículo como um marco importante da 

minha vida profissional em prol do sistema Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

Após 1969, nenhum outro concurso foi realizado para Auditor, ficando o 

Tribunal de Contas do Estado por vários anos com apenas dois Auditores, o doutor Antônio 

Erlindo e o doutor Edilson Silva. Somente em 2012, através da Resolução nº 18.222, de 29 de 

março, é que foi homologado um novo concurso, ocasião em que não havia mais nenhum 

Auditor exercendo suas relevantes funções no Tribunal de Contas do Estado.  

Nesse último concurso foram aprovados e empossados, exatamente no dia 28 de 

agosto de 2012, portanto, há pouco mais de dois anos atrás, o doutor Odilon, a doutora 

Patrícia, o doutor Julival e a doutora Milene. Aliás, é bom deixar esclarecido que também, 

coincidentemente, no dia 28 de agosto de 2007, nosso Presidente Cipriano Sabino também 

tomou posse como Conselheiro neste Corte, tendo completado neste ano de 2014, sete anos de 

profícuo e proativo exercício. Comemorando, dentre inúmeras realizações, o próprio concurso 

público para Auditores, o que possibilitou com que todos nós pudéssemos hoje estar 

vivenciando esta sessão solene de posse do Auditor Odilon como Conselheiro.  

Destes quatro Auditores que passaram neste último concurso, apenas dois 

estarão no exercício efetivo do cargo, uma vez que hoje o doutor Odilon assume como 

Conselheiro e a doutora Patrícia pediu exoneração no último dia 18 de agosto, pois logrou 
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aprovação para exercer o cargo de Auditora no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, 

até porque fica mais próximo de onde vivem seus familiares.  

Assim, após este breve histórico que muita gente já teria esquecido, muita gente 

não vivenciou a época, sobre a carreira de Auditor do Tribunal de Contas, é com satisfação 

que em nome do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, faço a saudação ao novel 

Conselheiro doutor Odilon, que toma posse hoje nessa nobilitante função no Egrégio Tribunal 

de Contas do Estado do Pará.  

Conselheiro Odilon, minhas senhoras e meus senhores, não é neófito no sistema. 

Conhece e participa ativamente há muito no controle externo no âmbito dos Tribunais de 

Contas, haja vista que exerceu por mais de dez anos suas funções como Auditor Fiscal de 

Controle Externo, tendo também exercido as funções de confiança de Chefe de Divisão e de 

Coordenador de Controle no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e por mais de 

quatro anos também prestou serviços na Secretaria de Estado da Fazenda daquele estado 

como Auditor Interno do Poder Executivo, além de ainda ter exercido atividades profissionais 

por mais de oito anos na iniciativa privada em Florianópolis, nas funções de Assistente de 

Departamento Pessoal – Folha de Pagamento - e Assistente de Departamento Financeiro – 

Tesouraria e Contas a Pagar, o que bem demonstra seu excelente preparo e competência para 

o exercício das dignificantes funções de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

Assim, Conselheiro Odilon, Vossa Excelência, adicionando em seu vasto 

currículo o mais dois anos de exercício no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, onde se destacou com suas proposições de voto sempre calcadas na lei e no bom 

senso e após ter cumprido, em sua inteireza, as exigências legais incertas no art. 119 da 

Constituição Estadual, está mais do que preparado para exercer as republicanas funções de 

Conselheiro, representando os Auditores no Plenário do Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado.  

Acrescentando a tudo isso que foi dito, Vossa Excelência, Conselheiro Odilon, 

além de ter como antecessores pessoas das mais altas envergaduras jurídicas e morais – como 

foi mencionado – pode se orgulhar de ter seu nome marcado indelevelmente na história do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, como o primeiro Auditor concursado que, cumprindo 
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fielmente sem qualquer ressalva todos os requisitos e exigências constitucionais, legais e 

regimentais, vai ocupar a cadeira destinada aos Auditores no Plenário desta Corte de Contas.  

Assim como meu dileto amigo e companheiro, Conselheiro Ivan Barbosa da 

Cunha, que não esteve presente agora, talvez por motivos alheios à vontade dele, tenho certeza, 

também pode se orgulhar de ser o primeiro representante do Ministério Público de Contas a 

ocupar uma cadeira destinada à nossa instituição do Plenário do Tribunal de Contas do 

Estado.  

Parabéns, Conselheiro Odilon, Vossa Excelência sabe que pode contar com os 

amigos do Ministério Público de Contas, que nós temos atuação específica, privativa e 

especializada perante esta Corte de Contas. Seja feliz e enobreça sempre o elevadíssimo 

encargo que passará a exercer, sempre em nome e em prol do engrandecimento da sociedade 

paraense. Muito obrigado. 

 

Belém, 1º de dezembro de 2014. 

 
 
 

ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
Procurador Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 02 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR AUDITOR JULIVAL SILVA ROCHA POR 
OCASIÃO DA POSSE DO AUDITOR ODILON INÁCIO TEIXEIRA NO CARGO DE 
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Excelentíssimo senhor doutor Caio Trindade, Procurador-Geral do Estado, neste 

ato representando o Excelentíssimo senhor Simão Jatene, Governador do Estado do Pará. 

Excelentíssimo senhor Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Em nome de Vossas Excelências, cumprimento a todas as autoridades aqui 

presentes e representadas.  

Senhoras e senhores, bom dia a todos.  

Esta sessão solene não se restringe apenas à posse do novo Conselheiro, pois vai 

muito além. Ela resulta na celebração de diversas vitórias.  

A primeira grande vitória é do doutor Odilon Inácio Teixeira, que hoje vê a 

concretização de um dos seus grandes sonhos.  

É também a vitória dos seus familiares, que o tem como exemplo a ser seguido pelos 

mais novos e orgulho para os mais velhos.  

É nossa vitória, como Auditores, porque tivemos o privilégio de ter o doutor Odilon 

como colega e agora o temos como Conselheiro da nossa gênese.  

E é, também, a vitória dos demais Conselheiros, que, com certeza, tem o doutor 

Odilon como alguém que veio para somar, porque sabem de suas altas qualificações e de sua larga 

experiência no controle externo.  

Portanto, doutor Odilon, parabéns, e que o Senhor Criador e Mantenedor do 

Universo lhe conceda saúde, sabedoria e paz nesse novo mister.  

Muito obrigado. 

Belém, 1º de dezembro de 2014. 

 

JULIVAL SILVA ROCHA 
Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 03 

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

Senhor Presidente, eu queria no seu nome, cumprimentar a Mesa e a todas as 

autoridades que já foram bem cumprimentadas antes pelo nobre Procurador-Chefe Antônio 

Maria Cavalcante e pelo doutor Julival Rocha.  

Nós já participamos de várias posses, seja no TCE, seja no TCM, seja em 

importantes órgãos públicos do Pará. E cada uma tem uma singularidade, tem algo de 

especial.  

Esta também se reveste desse momento especial, porque diferente das demais, 

onde as pessoas que tomam posse de certa forma nos acompanham uma vida inteira, é aquela 

história, Conselheiro Nelson Chaves é amigo de meu pai e me conhece de pequeno. 

Conselheira Lourdes foi minha colega de Assembleia durante 20 anos, junto com outros 

Conselheiros, Conselheiro Cipriano, com Deputado Ganzer, Deputado Edimilson, Deputada 

Tetê, Deputada Josefina, e da mesma maneira, cada um dos que têm um cargo público. 

Conselheiro Daniel, por exemplo, foi meu colega de faculdade. Nós acompanhamos a vida 

dessas pessoas. Nós acompanhamos os seus esforços, seus acertos, suas vitórias, como também 

seus erros e seus tropeços.  

E a cada momento que se toma uma posse, a gente costuma mais do que falar da 

vida daquela pessoa, ou melhor, do seu currículo, na verdade é rememorar os momentos 

vividos com essas pessoas.  

Com o Odilon é diferente, porque o doutor Odilon está aqui há apenas dois 

anos. Ele começou a formar agora a sua história no Pará, mas não o diminui em nada, porque, 

na verdade, o Conselheiro Odilon ele vem a concretizar algo que nós, brasileiros e paraenses, 

preparamos como projeto de sociedade.  

Quando – e aí eu vou buscar um pouco o que disse o nosso Antônio Maria 

Cavalcante – quando o constituinte preparou a lógica dos Tribunais de Contas, estabeleceu 
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para um Tribunal de Contas do Estado que seriam sete Conselheiros, sendo que quatro de 

indicação da Assembleia e os outros três de nomeação do Governador, porém, um dentre os 

membros do Ministério Público de Contas, um de livre escolha e um dentre a bancada de 

Auditores, veja só, de 88 a Constituição Federal, para 89 a Constituição Estadual, são 

passados vinte e cinco, vinte e seis anos. E é neste momento, então, que o projeto de sociedade 

formado por todos nós.  

Quase o Cipriano foi constituinte, por um mandato. Mas salvo engano, o 

Edmilson foi constituinte e Ganzer também. Quer dizer, o que eles prepararam em 89, 

Edmilson e Ganzer, vocês estão vendo agora se transformar em uma realidade e estão 

testemunhando e assim fazendo história.  

Este é um momento muito importante sim para ti, Odilon. É importante para ti, é 

importante para a dona Alécia, sua esposa, para Marcelo, para o Everton, para a mulher do 

Everton, a Jéssica, a Mariana. É uma coisa muito importante, porque todo trabalho que se faz 

na vida, a gente começa pelo fundamental, primordial, que é tratar da família da gente. E 

tratando da família da gente, a gente compreende que tratando da família da sociedade, a 

família da gente também é alcançada.  

Então hoje, vejo na presença dos teus familiares aqui, o enorme orgulho, 

satisfação que eles têm, e quero te agradecer por poder dividir com a tua família este momento 

de júbilo, de felicidade.  

Odilon, quando houve o concurso público que trouxe esses quatro magníficos 

profissionais que são oriundos de Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a 

primeira sensação foi aquela: “Poxa vida, por que não passou um do Pará?”. Em pouco 

tempo, apenas dois anos, eu não consigo olhar o Odilon, Milene e Julival como não paraenses, 

porque nestes poucos dois anos, tanto amor, tanta paixão que eles desenvolveram seus 

trabalhos, que mostra porque o Pará é essa fronteira econômica onde nós somos, na verdade, a 

síntese de um país inteiro.  

Nós não somos constituídos só por aqueles que aqui nasceram, mas e 

principalmente por aqueles que escolheram morar aqui.  
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E assim, Mara, senhora Vice-Presidente e neste ato representando o TCM, e 

assim nós estamos neste esforço comum, de transformar uma terra dadivosa, abençoada por 

Deus, o Pará, numa terra que possa oferecer a mesma dádiva a cada uma das famílias que 

aqui moram. E, para isso, nós contamos, sim, com o teu talento, Odilon.  

Talento que já foi referido pelo Conselheiro Antônio Maria Cavalcante. Antônio 

Maria, como diz o Conselheiro Nelson, ele é um daqueles que, mais do que contar uma história 

de vida, ele conta uma história do nascimento da gente. Ele não te viu nascer pela idade, mas o 

viu nascer como profissional do TCE do Pará.  

Então eu quero dizer que nós contamos muito com o teu talento, com a tua 

experiência, que é diferente da nossa. Eu, Luis, Lourdes, Nelson, Cipriano, nós viemos de outro 

campo e não te desmerecendo e nem a nós, quero dizer que os teus conhecimentos específicos 

em muito engrandecerão a qualidade dos nossos Acórdãos, os votos das nossas decisões, 

sempre buscando a justiça. Então quero dizer que o TCE conta contigo, o Pará conta contigo. 

Deus te abençoe nesta nova função. Obrigado. 

 

Belém, 1º de dezembro de 2014. 

 
 
 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 
Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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 DOCUMENTO 04 

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

. 
Bom dia. Excelentíssimo senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Excelentíssimo senhor Caio de Azevedo 

Trindade, Procurador-Geral do Estado do Pará, neste ato representando o Excelentíssimo 

senhor Simão Jatene, Governador do Estado; Excelentíssima senhora Tetê Santos, Deputada 

Estadual, neste ato representando o Deputado Márcio Miranda, Presidente da nossa augusta 

Assembleia Legislativa; Excelentíssima senhora Desembargadora Diracy Nunes Alves, neste 

ato representando a Excelentíssima senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães 

Nascimento, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Excelentíssimo senhor Marcos 

Bemquerer, Ministro substituto no Tribunal de Contas da União, que muito me honra com a 

sua presença. 

Excelentíssima senhora Maria do Socorro Mendo, Subprocuradora do 

Ministério Público do Estado, neste ato representando o Excelentíssimo senhor Manoel 

Santino, Procurador-Geral de Justiça; Excelentíssimo senhor Antônio Maria Filgueiras 

Cavalcante, Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado; 

Excelentíssima senhora Conselheira Mara Lúcia Barbalho, neste ato representando José 

Carlos Araújo, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, em nome de quem 

estendo os cumprimentos a todos os Conselheiros e Auditores daquele Tribunal. 

Conselheiro Luis Cunha, Vice-Presidente da nossa Casa; Excelentíssimo senhor 

Conselheiro André Dias, nosso Corregedor; Conselheiro Nelson Chaves; Conselheira Lourdes 

Lima; meus amigos, Excelentíssimos senhores Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, 

Auditores do nosso Tribunal de Contas; minhas senhoras e meus senhores.  

Ao assumir o elevado cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, tenho a enorme responsabilidade de ocupar a vaga que, por determinação 

constitucional, coube ao senhor Governador do Estado escolher dentre os Auditores.  
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Por esta razão, inicio o meu pronunciamento agradecendo, haja vista que 

nenhum dever é mais importante que a gratidão, já dizia o filósofo romano Marco Túlio 

Cícero.  

Primeiramente agradeço a Deus, por me proporcionar mais este momento 

especial na minha trajetória neste Tribunal de Contas, iniciada em 28 de agosto de 2012.  

Agradeço aos meus pais pela maneira como me educaram e pelos valores que 

me transmitiram. Minha esposa Alécia e nossos filhos Marcelo, Mariana e Everton, casado 

com a Géssica, que recentemente nos deram um presente, nosso neto Willian. Obrigado por 

todo o apoio e solidariedade. Vocês são a base das minhas vitórias e alegrias.  

Agradeço ao senhor Governador do Estado, que de forma e modo generosos, 

exercendo a faculdade constitucional de escolher dentre os Auditores, honrou-me com a 

escolha, indicando meu nome à aprovação da Augusta Assembleia Legislativa do Estado e, ao 

final, nomear-me às elevadas funções de Conselheiro deste Tribunal. Registro que essa 

significativa demonstração de confiança e estima aumenta a minha responsabilidade de 

corresponder inteiramente a esse testemunho de consideração que, indelevelmente, 

permanecerá marcado em minha memória e em minha alma.  

Agradeço a Assembleia Legislativa, as Deputadas e Deputados a aprovação do 

meu nome para compor tão importante e digna Corte, que para a minha alegria, foi por 

unanimidade.  

Agradeço aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado pela amizade e por 

todo apoio incondicional dado a mim e aos Auditores, permitindo-nos realizar nosso trabalho 

com excelência e poder contribuir com a missão institucional desta Casa.  

Agradeço ao Conselheiro Cipriano Sabino, Presidente desta Corte, pela 

realização e conclusão em 2012 do concurso para o cargo de Auditor, como bem lembrado 

pelo doutor Antônio Maria, não era realizado há mais de 40 anos.  

Neste momento, parafraseio as palavras do Conselheiro André Dias, ditas na 

manhã de 28 de agosto de 2012, quando da posse dos Auditores neste Tribunal: “Graças à 
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visão de modernidade, ao senso de momento e a iniciativa segura do Conselheiro Cipriano 

Sabino, com o devido apoio dos demais, foram reunidas as condições necessárias para fazer 

cumprir a Constituição”.  

Acrescento que aquele importante ato permitiu na data de hoje, com a posse 

deste Conselheiro, originário dos Auditores, a completude do Plenário desta Corte de Contas 

em estrita observância à nossa Carta Magna.  

Ao Conselheiro André Dias e ao doutor Antonio Maria, Procurador-Geral de 

Contas, o meu agradecimento pela generosidade das palavras com que me saudaram. Aos 

meus amigos Auditores, doutora Patrícia Sarmento dos Santos, que trabalhou conosco e 

atualmente abrilhanta com sua inteligência o TCE do Mato Grosso do Sul, doutor Julival e 

doutora Milene, muito obrigado pela convivência fraterna e harmônica e pela troca de ideias e 

de experiências. Agradeço ainda pelas nobres palavras dirigidas a mim.  

Vossas Excelências, doutor Julival e doutora Milene, têm muito a contribuir com 

o Tribunal do futuro e que construiremos juntos. Contem comigo.  

Aos membros do Ministério Público de Contas, doutora Iracema, doutora Rosa 

Egídia, doutor Felipe Rosa Cruz e os outros Procuradores e Subprocuradores, obrigado pelo 

apoio, pela estima e cordialidade de sempre.  

Agradeço aos servidores desta Casa, aos meus familiares, aos meus amigos e a 

todos que de algum modo, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste 

momento tão especial em minha vida. Deixo de citar nomes para não correr o risco de cometer 

injustiças.  

Nada conseguimos sozinhos, sem ajuda não se chega a lugar nenhum. Senhoras 

e senhores, toda a minha experiência profissional no serviço público, como bem disse o doutor 

Antônio Maria, ela vem sendo dedicada ao controle das contas públicas, especialmente ao 

controle externo.  

Por esse motivo, estou extremamente honrado em integrar, como Conselheiro, 

este Tribunal de Contas, órgão legitimado pela Constituição para fiscalizar a gestão dos bens e 
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recursos públicos estaduais, cuja atuação constitui-se em verdadeiro instrumento de exercício 

de cidadania. Ressalto que a fiscalização do uso dos recursos públicos, os quais representam 

as fontes financeiras que dão sustentação aos programas governamentais nas mais diversas 

áreas, evidenciam a importância do Tribunal de Contas no tocante a avaliação dos resultados 

das políticas públicas.  

Não se pode olvidar, também, que o aprimoramento do controle social do 

Estado Brasileiro e o acesso crescente e necessário às informações da administração pública, 

por meio de prestações de contas detalhadas são exigências decorrentes de uma sociedade 

cada vez mais dinâmica, que impõe ao Tribunal de Contas uma atenção permanente com 

aprimoramento de seus trabalhos.  

Pode-se afirmar, portanto, que o Tribunal de Contas tem o dever de contribuir 

para o constante aperfeiçoamento da administração pública. Quanto mais efetiva e tempestiva 

a atuação da Corte de Contas, melhor será o funcionamento dos órgãos e entidades, e, por 

consequência, melhor será a prestação de serviços à coletividade.  

Assim, penso que o Tribunal de Contas, para atingir seu desiderato, deve 

empreender esforços, não somente no sentido de fiscalizar os atos administrativos e avaliar os 

resultados das políticas públicas, mas também no de orientar os gestores públicos. Logo, 

acredito no papel pedagógico da Corte de Contas como uma de suas mais importantes funções, 

de modo a prevenir a ineficiência na gestão dos recursos e bens públicos.  

Senhoras e senhores, diante desse contexto, exercerei com dignidade e 

imparcialidade as funções de Conselheiro desse Egrégio Tribunal de Contas, sempre imbuído 

no propósito de fazer justiça, exercendo um controle externo aliado de bons gestores e inimigo 

da ineficiência da improbidade do ilícito.  

Senhoras e senhores, o modo como conduzimos nossas vidas traduz, em grande 

parte, as escolhas que fazemos. Fiz uma escolha ao vir para o Pará e fixar residência em 

Belém, tomei uma decisão que afetou minha vida e de minha família. Vim em busca da 

realização profissional e encontrei aqui muito mais que isso, encontrei um povo acolhedor, 

encontrei pessoas que demonstram respeito pelo seu semelhante e encontrei amigos.  
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Finalmente, compartilho com todos aqui presentes a alegria desse momento 

único em minha vida e reitero o compromisso de trabalhar com energia, força de vontade e 

lealdade aos interesses dessa instituição e do Estado do Pará, procurando continuamente 

alcançar os objetivos constitucionais mais elevados em proveito do bem-estar do povo deste 

estado que acolheu a mim e a minha família de maneira tão generosa. Peço a Deus que 

abençoe a todos. Muito obrigado. 

 

Belém, 1º de dezembro de 2014. 

 
 
 

ODILON INÁCIO TEIXEIRA 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará 


