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ATA DA 54ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dezesseis horas (16h) do dia trinta (30) do mês de janeiro do ano de dois mil e 

quinze (2015), 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 NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES, MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, LUIS DA CUNHA 

TEIXEIRA, ANDRÉ TEIXEIRA DIAS e ODILON INÁCIO TEIXEIRA; os 

Excelentíssimos senhores Auditores JULIVAL DA SILVA ROCHA 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 Simão Robison de Oliveira 

Jatene, Governador do Estado do Pará, o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 

Pará Deputado Márcio Desidério Teixeira Miranda; os Excelentíssimos Senhores Deputados 

Estaduais: Ana Maria do Socorro Magno da Cunha, João Ferrari Júnior, Celso Sabino de 

Oliveira, Neil Duarte, Miro Sanova, José Alfredo Hage Júnior, Eliane Lima, Eraldo Pimenta, a 

Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores: Vera 

Araújo de Souza, Maria Edwirges de Miranda Lobato, e Milton Augusto de Brito Nobre, vice-

presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; o Excelentíssimo Senhor Antonio Eduardo 

Barleta de Almeida, Promotor de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio Ferreira das 

Neves, Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Sebastião Cezar Leão Colares, presidente do Tribunal de Contas dos Município do Estado do 

Pará, senhor Joaquim José de Freitas Neto, presidente da Subseção da OAB de Altamira, 

representando neste ato o senhor Jarbas Vasconcelos do Carmo, presidente da OAB Seção Pará, 

Excelentíssima Senhora Elizabeth Massoud Salame, Procuradora-Chefe do Ministério Público 

de Contas junto ao TCM, Senhora Patrícia Jordy, representando o Excelentíssimo Senhor 

Deputado Federal Arnaldo Jordy Figueiredo, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal 

Edmilson Brito Rodrigues; Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Excelentíssima Senhora 
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Procuradora do Ministério Publico de Contas do Estado do Pará Iracema Teixeira Braga; 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes; Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público 

de Contas do Estado do Pará Stephenson Oliveira Victer; Excelentíssimo Senhor 

Subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará Patrick Bezerra Mesquita; 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará 

Guilherme da Costa Sperry; Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará Felipe Rosa Cruz; Excelentíssimo Senhor Edilson Oliveira e Silva, 

auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Moacyr 

Gonçalves Pamplona, auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

Padre Manoel Filho, pároco de Igreja do município de Irituia; Subdefensor Público Geral do 

Estado Alberto da Mota Souto; Excelentíssima Senhora Eliene Nunes de Oliveira Leal, Prefeita 

Municipal de Itaituba; Excelentíssimo Senhor Elder Lisboa, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara 

de Fazenda da Comarca de Belém; Excelentíssimo Senhor Manoel Carlos Antunes, prefeito 

municipal de Ananindeua; vereadora Franci Pereira, presidente da Câmara Municipal de 

Ananindeua; Excelentíssimo Senhor José Barroso Tostes Neto, Secretário de Estado da 

Fazenda; Excelentíssima Senhora Alice Viana Soares Monteiro, Secretária de Estado de 

Administração; Excelentíssimo Senhor Helenilson Cunha Pontes, Secretário de Estado de 

Educação; Excelentíssimo Senhor Roberto Paulo Amoras, Auditor-Geral do Estado do Pará; 

senhora Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira, diretora do 1º Centro Regional de Proteção 

Social; senhora Maria Lúcia de Macedo Penedo, diretora de cerimonial da Governadoria do 

Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Coronel Roberto Luiz de Freitas Campos, Comandante-

Geral da Polícia Militar do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Mendonça, 

neste ato representado o Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel César Maurício de Abreu 

Mello, Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado; senhor Pio X Sampaio Leite; senhora 

Maria Alves dos Santos; senhor José Megale Filho; senhor Carlos José Oliveira Santos, ex-

governador do Estado do Pará; senhora Ana Júlia Vasconcelos Carepa, ex-governadora do 

Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará Francisco Sérgio Belich Leão; Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará Luis Daniel Lavareda Júnior; Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Antonio José 
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Costa de Freitas Guimarães; Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará José Carlos Araújo; Excelentíssimo Senhor Conselheiro do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Aloísio Augusto Lopes Chaves; 

Excelentíssima Senhora Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 

Mara Lúcia Barbalho Cruz; Excelentíssima Senhora Conselheira Aposentada do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará Rosa de Fátima Barge Hage; Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros; Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Maria 

Regina Franco Cunha; Excelentíssimo Senhor Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará José Cunha; Excelentíssimo Senhor Coronel Nahum Fernandes da Silva, 

Chefe do Estado-Maior e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Pará; Vereador Orlando Reis Pantoja, presidente da Câmara Municipal de Belém; Vereador da 

Câmara Municipal de Belém Rildo de Oliveira Pessoa; Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Irituia José de Anchieta Lima de Oliveira; Vereadores da Câmara Municipal de 

Irituia: José Alfaiate, Manoel Lucilo, Arlete Gonzaga, Manoel Agostinho, Williame, Osvaldino; 

senhor Valcir Costa, ex-prefeito municipal de Irituia; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Santarém Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon; Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Bragança padre Nelson Magalhães; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Novo Repartimento Valmira da Silva; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Placas 

Leonir Hermes; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Marabá João Salame Neto; 

Vereador da Câmara Municipal de Marabá Edivaldo Santos; Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Aveiro Olinaldo Barbosa da Silva; Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Augusto Corrêa Romana Reis; senhor Alessandro de Morais Fontes, gerente-geral da Agência 

Setor Público, neste ato representando o Banco do Brasil; e ainda os Excelentíssimos Senhores 

Lauro de Belém Sabbá e Antônio Erlindo Braga conselheiros aposentados do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. 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 Contas do Estado do Pará), com 

a finalidade específica de dar posse ao Corpo Dirigente deste Tribunal: Conselheiro LUIS DA 

CUNHA TEIXEIRA – Presidente, Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA - Vice-Presidente e ANDRÉ TEIXEIRA DIAS – Corregedor, todos com mandato 
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para o período que inicia no dia primeiro (1º) de fevereiro de dois mil e quinze (2.015) e 

prossegue até o último dia útil do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2.017). 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 o Senhor 

Simão Robison de Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará, Deputado Márcio Desidério 

Teixeira Miranda, 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, 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, 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, proferindo as seguintes palavras: Eu quero, 

declarada aberta essa sessão solene, porém desejo fazer apenas alguns rápidos 

agradecimentos e registros que eu considero importantes para todos, e principalmente para o 

Tribunal de Contas. Em primeiro lugar, Governador, eu quero agradecer a Deus por ter-me 

dado essa oportunidade, agradecer ao Governador do Estado do Pará — e eu vou 

rapidamente, aqui, citar alguns pontos importantes —, agradecer a todos aos meus colegas 

Conselheiros, aos Auditores e aos Servidores. Agradeço ao Conselheiro Nelson Chaves, 

Conselheira Lourdes Lima — muito obrigado —, Conselheiro Ivan Cunha, que ontem pediu 

para se aposentar; na última sessão ele fez o pronunciamento, pedindo que a partir do dia 1º 

ele já não será mais Conselheiro, antecipou sua aposentadoria um ano antes. Mas até ontem 

ele era Conselheiro, e nos ajudou muito, e eu agradeço a ele também. Conselheiro Luis Cunha, 

muito obrigado; Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon, eu agradeço o apoio que nos 

deram nesses dois mandatos nos quatro anos. Agradeço também ao Ministério Público de 

Contas, doutor Antônio Maria e a todos os procuradores e subprocuradores do Ministério 

Público de Contas. Quero agradecer à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que em todo 

momento que foi solicitada respondeu rápida e de forma a atender às solicitações, às 

necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Pará; muito obrigado, Deputado Márcio 

Miranda, em nome de Vossa Excelência, eu quero agradecer a todos os Deputados que 

apoiaram o Sistema de Controle Externo, o Tribunal de Contas e as suas ações. Quero 

agradecer a toda a minha equipe: os Secretários, Diretores, Gerentes, Servidores de um modo 
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geral, que também, sem eles, obviamente, o Tribunal sequer poderia andar. Senhores, acredito 

que em alguns pontos o Tribunal avançou muito, e eu quero destacar apenas alguns pontos, 

porque foram tantas coisas que aconteceram nesses últimos anos, apenas pontuar para 

agradecer, efetivamente, o apoio que nós tivemos. Eu acho que quando nós entramos, em 2011, 

por incrível que pareça, nós tínhamos processos no Tribunal, Governador, Presidente Márcio, 

de 1993, ainda para serem analisados e julgados; mais de 20 anos. Nós, Conselheiros, 

considerávamos inaceitável essa condição. E aí se partiu para um processo de recuperação 

desse passivo, e nós julgamos, já, 12 anos de processos, avançamos, nesses quatro anos, mais 

de 8.220 processos julgados; foram 8.225, para ser exato, até dezembro de 2014. Com isso, o 

Conselheiro Ivan e o Conselheiro André tiveram um papel fundamental no processo, porque o 

senhor Ivan foi o primeiro Corregedor e o André dando continuidade. Fizemos sessões 

extraordinárias sem nenhum ônus para a sociedade, para o contribuinte; o Tribunal buscando 

cumprir o seu papel constitucional e dar segurança jurídica aos seus jurisdicionados e à 

própria sociedade. Destaco o papel importante do Conselheiro Ivan e do Conselheiro André 

Dias. O Conselheiro Nelson Chaves, por exemplo, nos ajudou, sendo Relator da nova Lei 

Orgânica de Tribunal de Contas; nós temos a nova Lei Orgânica, o novo Regimento. 

Avançamos, também, quando fizemos concurso público para Auditor do Tribunal de Contas. 

Governador, há 40 anos não se realizava concurso para Auditor no Tribunal, e esse processo 

começou na Presidência da Conselheira Lourdes Lima e, como eu era o seu Vice, dei 

continuidade ao processo, e nós fizemos, então, concurso para Auditor. Quatro auditores 

vieram e um deles, hoje, é o Conselheiro Odilon, que ocupou a vaga que é destinada, pela 

Constituição, aos auditores. Fizemos também, com o apoio dos Conselheiros, a Assembleia 

Legislativa, quando a gente encaminha um projeto de lei, nos ajudando rapidamente, concurso 

público para os Servidores, e hoje nós temos no Tribunal mais de 130 Servidores de cargo de 

provimento efetivo, trabalhando no Tribunal e ajudando o Tribunal a desempenhar o seu 

papel, também um fato importante que há 20 anos a gente não tinha essa condição de realizar 

concurso público. Eu, em conversa com o governador sobre a interiorização do Tribunal de 

Contas, nós fomos às cinco regiões importantes do Estado, em um primeiro momento, que foi 

primeiro em Bragança, fomos a Santarém, Marabá e Breves. Essa descentralização… ouvimos 

as pessoas, fizemos cursos de treinamento e capacitação para mais de oito mil jurisdicionados, 

estudantes, profissionais-liberais, advogados, economistas, contadores, contabilistas e uma 

série de outras pessoas que participaram. Um interesse grande na região de Santarém — mais 
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de mil pessoas participaram —, da mesma forma na região de Marabá — mais de mil pessoas 

participaram nos dois eventos que fizemos lá. Nós conseguimos, com o apoio da Assembleia 

Legislativa, a Comissão de Justiça, o Deputado Raimundo Santos e o Presidente, como todos 

os Deputados, conduziram o projeto de lei do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, que 

o Conselheiro Luis Cunha foi o Relator do processo, e aí conseguimos avançar nessa direção. 

Hoje o plano está implantado, com todas as diferenças pagas, totalmente em dia, estamos 

dando continuidade a esse processo que se iniciou há algum tempo. Nós estamos em um 

auditório que cabem cerca de 200 pessoas, em um prédio, Anexo IV, e o Governador Simão 

Jatene, na oportunidade que levei a necessidade para ele, de levantarmos esse prédio, esse 

projeto em cinco andares, numa área que estava vazia, vamos considerar, em virtude da 

ocupação desta região, que é valiosíssima, caríssima, uma área um pouco ociosa, que era uma 

garagem e um consultório médio, e conseguimos, com o apoio do Governador, e eu agradeço a 

Vossa Excelência, porque não só o Tribunal tenta ajudar Vossa Excelência, no sentido do 

controle interno e externo, mas Vossa Excelência apoia o Tribunal para que ele possa fazer o 

seu trabalho. Isso é uma coisa inédita, que não é todo mundo que apoia aquele que vai lhe 

fiscalizar. Então o Governador tomou essa atitude, que é histórica, inédita e deve ser louvada. 

Fizemos a revitalização do prédio ao lado, com o apoio dos Conselheiros e do Governador, 

está em andamento a revitalização do prédio principal, que está sendo feita, inclusive o 

dinheiro já está na conta para pagar até o último dia. Eu já conversei com o Conselheiro Luis 

Cunha, estamos com o dinheiro garantido. Reestruturação da garagem e reforma completa. 

Meus caros, nós fizemos, além da interiorização, a descentralização do Tribunal. Eu tive o 

apoio dos conselheiros, irrestrito do Governador e também da Assembleia Legislativa. Hoje, 

nós temos a Unidade Regional I, que é em Santarém, e o Prefeito de Santarém nos ajudou; 

antes, a prefeita era Maria do Carmo, e depois o Prefeito Alexandre Von deu total apoio á 

Unidade Regional do Tribunal, que está funcionando, e até agora nós já tivemos mais de 400 

atendimentos importantes na Unidade Regional de Santarém. Inauguramos no último dia 22, 

descentralizando o Tribunal, a Unidade Regional II, que fica na cidade de Marabá, onde 

recebemos o total e irrestrito apoio também do Governador e do Prefeito, João Salame. Nós 

tivemos, aí, uma missão ousada, e eu conto com o apoio do Deputado Márcio Miranda, que já 

está nos ajudando nesse processo, pra pensar no Tribunal do futuro. Muitos órgãos estão 

trabalhando nessa direção, e requeremos ao patrimônio da União e ao Ministério da 

Aeronáutica, ao Governo Federal, com o apoio da Assembleia e de alguns Deputados e 
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Senadores, uma área também para o Tribunal de Contas, que já está sendo feito o projeto, 

para que o Tribunal possa, no futuro, se instalar na Júlio César, que vai ficar ao lado da 

Assembleia Legislativa, e o processo já está tramitando, em andamento e espero — se Deus 

quiser —, a gente conseguir essa vitória para o Tribunal de Contas que é necessária. Nós 

assinamos, Governador, Deputado Márcio, vários convênios e acordos de cooperação técnica: 

Universidade Federal do Pará, Tribunal de Justiça, Ministério Público de Contas, Conselho 

Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração, Ministério Público do 

Estado, vários tribunais do Brasil estão trabalhando junto com o Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, e um dos mais importantes, recente, agora, assinado, foi com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. Existem 34 tribunais de contas no Brasil. O Banco Interamericano de 

Desenvolvimento veio ao Tribunal de Contas do Estado, passou aqui alguns dias, junto com os 

nossos Servidores, e a equipe técnica do Tribunal, os Servidores, foram considerados com o 

mais alto padrão de auditoria e fiscalização do Brasil, e se assinou um convênio com o 

Tribunal de Contas do Estado, onde nós vamos fiscalizar todos os recursos, auditar, junto ao 

BID, os recursos que vierem para o Estado do Pará. Sejam para o Estado, sejam para 

prefeituras, onde forem. E aí o nosso papel é não só obviamente agradecer aos Conselheiros, 

mas reconhecer os Servidores do Tribunal que participaram desse processo, e nos orgulha 

muito nós estarmos entre os sete tribunais que assinaram o convênio com o BID. Apenas 7 dos 

34 estão fazendo essas auditorias. Então, um convênio muito importante e nós esperamos 

contribuir com o Estado, ajudar no que for nosso papel, mas, principalmente na orientação, na 

conversa, no diálogo. O que nós queremos é que as coisas aconteçam com a maior 

tranquilidade e naturalidade. Então eu quero fazer esse registro — não vou me alongar; são 

tantas coisas que aconteceram — e os Conselheiros, cada um com o seu papel fundamental, os 

Deputados e o Governador. Todas as vezes, Governador, que eu fui a Vossa Excelência, Vossa 

Excelência, toda vez, reconheceu que o papel do Tribunal é fundamental e importante, e no que 

eu puder — claro que todas as vezes — contará sempre com meu apoio; e assim o fez. A prova 

disso é a Unidade Regional de Santarém e a Unidade Regional de Marabá, este prédio que 

estamos aqui e muitas outras ações que nós tratamos e Vossa Excelência nos ajudou. Então eu 

agradeço de coração aos meus colegas Conselheiros, aos meus Servidores queridos, e na 

certeza de que eu fiz tudo o que pude, me esforcei, me empenhei ao máximo, e saio tranquilo, 

entrego a Presidência ao meu colega, Conselheiro Luis Cunha, na certeza do dever cumprido, 

e obviamente torcendo que ele tenha o sucesso, e o nosso apoio terá indistintamente. Então, 
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nessa condição de “cumpri o meu dever”, Governador, eu agradeço essa primeira fala inicial. 

Muito obrigado. Eu não podia deixar prosseguir a sessão sem antes dizer: eu quero desejar de 

todo o coração um total sucesso, absoluto sucesso ao Conselheiro Luis Cunha, à Conselheira 

Lourdes Lima e ao Conselheiro André Dias, colocando-me à inteira disposição como todos os 

Conselheiros já o fizeram, rogando a Deus, nosso Senhor, que ilumine Vossa Excelência, 

abençoe e lhe conduza o melhor caminho possível. Sucesso na nova gestão e que Deus abençoe 

a todos vocês. (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 LUIS DA CUNHA TEIXEIRA. 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 Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior declarou investido no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, para o 

qual foi conduzido por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 

2014. Neste momento, o Presidente convidou o senhor José Tuffi Salim Júnior, Secretário Geral 

do Tribunal de Contas do Estado, para que procedesse à leitura do Termo de Posse do novo 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para as respectivas assinaturas. Com a 

palavra, o senhor secretário fez a leitura do referido termo. Após a leitura, foram apostas as 

assinaturas do Conselheiro Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior e do empossado. 

Concluído, o Presidente convidou o Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA para tomar 

assento à mesa e receber a transmissão do cargo para o qual foi eleito e dar posse aos demais 

dirigentes. Assim, Sua Excelência se dirigiu à mesa e a Presidência foi-lhe transmitida pelo 

Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR. (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 MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA e ANDRÉ TEIXEIRA DIAS nos cargos de Vice-Presidente 

e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Desta forma, Suas Excelências leram os 
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referidos compromissos 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 LUIS DA CUNHA TEIXEIRA declarou investidos nos cargos de Vice-

Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, respectivamente, os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA e 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS, para os quais foram conduzidos por deliberação do Plenário, em 

Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 2014. Neste momento, o Presidente convidou o senhor 

José Tuffi Salim Júnior, Secretário Geral 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 Presidente Luis da Cunha 

Teixeira 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. 

Neste momento o mestre de cerimônias anunciou a assinatura do Termo de Convênio que entre 

si celebraram o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará, objetivando estabelecer formas de Cooperação Técnica entre o TCE-PA e o TJ-PA 

relativas às boas práticas de gestão pública, especialmente nas áreas estratégicas de tecnologia 

da informação e planejamento, dentre outras, afetas à gestão dos respectivos Órgãos, visando o 

compartilhamento de ferramentas, métodos e procedimentos com foco no aprimoramento da 

gestão pública das instituições signatárias. Assinam o convênio: Simão Jatene – Governador do 

Estado do Pará, Conselheiro Luis da Cunha Teixeira Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, Desembargadora Luzia Nadja, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará e o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. O Secretário Geral do Tribunal, 

Doutor José Tuffi Salim Junior encaminhou o referido documento às autoridades signatárias, 

que apuseram suas assinaturas. Continuando, o Presidente dirigindo-se ao púlpito, retomou a 

palavra para proferir seu discurso de posse, que também ficou fazendo parte integrante desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 02). Concluído, Sua Excelência foi amplamente aplaudida por todos os 

presentes. Em seguida, anunciou-se o discurso do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 
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MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA – 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. 03). Em 

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

Mestre de Cerimônia convidou a apresentar discurso o Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Pará, Simão Robison Oliveira Jatene, 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 dezoito horas e cinquenta e sete minutos (18h57min), e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a 

confecção da presente ata. 

 

Belém, 30 de janeiro de 2015. 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Aprovada em Sessão Ordinária de 10 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
 
 

V I S T O: 
 
 
 
LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
             Presidente 
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D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 54ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 30.01.2015 
 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmº. Sr. Procurador-Geral de Contas ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmº. Sr. Consº. LUIS DA CUNHA TEIXEIRA  
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmº. Sr. Deputado Estadual MÁRCIO DESIDÉRIO 

TEIXEIRA MIRANDA 
 
 
DOCUMENTO N°. 04: Exmº. Sr. Governador SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE 
 

Belém, 30 de janeiro de 2015. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 
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DOCUMENTO Nº. 01 
 

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

Boa tarde a todos. Como representante do Parquet de Contas estadual, eu ocupo 

esta Tribuna porque o Ministério Público é considerado como uma estrutura de pé, e aqui nós 

temos grande prazer de representar o Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal 

de Contas do Estado. Excelentíssimo senhor Simão Jatene, nosso Governador Constitucional 

do Estado do Pará, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes do Poder Executivo. 

Deputado Estadual Márcio Miranda, Presidente da Assembleia Legislativa, em nome de quem 

eu saúdo todos os integrantes do Poder Legislativo. Desembargadora Luzia Nadja, em nome de 

quem eu saúdo todos os integrantes do Poder Judiciário. Meu colega e amigo Procurador-

Geral de Justiça, em nome de quem eu saúdo todos os colegas do Ministério Público Estadual, 

e todas as vertentes do Ministério Público que atuam nesta cidade e atuam nesta capital. Nosso 

atual Presidente do Tribunal de Contas do Estado, recém-empossado, eu gostaria de lhe 

saudar e, em seu nome, saudar também todos os servidores, não só do Tribunal de Contas do 

Estado, mas também do Ministério Público de Contas do Estado, servidores e todas as pessoas 

que trabalham, aqui, nesta Casa. Nosso colega e amigo César Colares, Presidente do Tribunal 

de Contas dos Municípios, é um honra para nós do Ministério Público de Contas do Estado 

receber um colega que também assumiu recentemente a Presidência do Tribunal de Contas dos 

Municípios, que é o órgão congênere, que trabalhamos juntos para o engrandecimento de 

nosso Estado. Colegas e amigos Conselheiros — Nelson Chaves, Lourdes Lima, doutor André 

Dias, Odilon e, por último, por último por colocar, mas o nosso Ex-Presidente, Cipriano 

Sabino, pessoa que sempre destacou o nosso Ministério Público nesses últimos quatro anos, e 

sempre, desde que começou, aqui, a trabalhar há mais de sete anos, salvo engano. Nossa 

Auditora, Milene. Nosso Auditor, Julival. Minhas senhoras, meus senhores. Hoje nós estamos 

aqui para testemunhar a posse do novo Corpo Diretivo deste Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado, tendo à frente o insigne Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, que passará a ocupar o 

nobilíssimo cargo de Presidente da Corte. Nos últimos quatro anos, Vossa Excelência exerceu 

a Vice-Presidência e, por várias vezes, a Presidência interina, sempre se saindo a contento 

com a postura e conhecimento que lhe são peculiares, e que lhe são imprescindíveis à elevada 

função constitucional de presidente. Nas sessões plenárias, Vossa Excelência várias vezes 

assumiu a direção e sempre se portou de maneira conciliadora, efetiva e altiva na condução 
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dos trabalhos, coordenando as discussões sobre os mais variados temas que são tratados no 

Plenário para a soberana decisão dos Conselheiros. Educado, de fino trato, harmonizador e, 

antes de tudo, perspicaz e atento a tudo o que acontece. Vossa Excelência, Conselheiro Luis 

Cunha, está mais do que apto a exercer a nobilitante função de presidir esta Casa nos 

próximos dois anos, após a eleição por seus pares, e mais uma demonstração da sintonia e do 

respeito, reinantes nessa Corte de Contas. Seus companheiros na Direção do Tribunal — 

Conselheira Lourdes Lima como Vice-Presidente e Conselheiro André Dias como Corregedor 

— temos a certeza, pelo histórico de suas atuações nesta Casa, irão contribuir decididamente 

pra o êxito de sua gestão, pois é, de todos, conhecida sobejamente a capacidade e o 

comprometimento de ambos com a causa pública, sendo que sua Vice-Presidente, a 

Conselheira Lourdes Lima, por quem tenho uma grande estima e consideração, já exerceu, 

com muita proficiência e competência, a Presidência desta Corte há pouco tempo, e o nobre, 

dileto colega e amigo, Conselheiro André Dias, já vem exercendo, com grande maestria e 

discernimento, a Corregedoria deste Tribunal, para a qual foi reconduzido. Vossa Excelência, 

Conselheiro Luís Cunha, poderá contar com colaboração efetiva e sempre competente do 

decano desta Corte — bastante não parece —, Conselheiro Nelson Chaves, que também já 

exerceu a Presidência deste Tribunal, e que sempre está atento aos acontecimentos do dia a dia 

de nosso Estado, sempre se manifestando, de maneira séria, honesta, sensível e competente, 

para melhorar, cada vez mais, a atuação do Tribunal de Contas em prol dos jurisdicionados e 

da sociedade paraense como um todo. Poderá Vossa Excelência contar também com a 

proatividade e grande capacidade de trabalho e realização do digno Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior, atuante parceiro do Ministério Público de Contas, que ora deixa a 

Presidência e a entrega a Vossa Excelência. A administração do Conselheiro Cipriano Sabino, 

senhores e senhoras, foi marcada por várias realizações e Vossa Excelência, Conselheiro Luis 

Cunha, sempre o apoiou e participou ativamente de tudo o que foi feito nos últimos quatro 

anos, com o seu Vice-Presidente, portanto, eu acredito que já treinou bastante e está apto a 

assumir o time como titular. Vossa Excelência infelizmente não poderá contar com o colega e 

amigo Ivan Cunha, profundo conhecedor de Direito, que honrou o Ministério Público de 

contas como seu primeiro representante com assento neste Plenário. Ele que foi o primeiro, 

também, Corregedor da Corte de Contas e que com muita competência e dedicação reduziu 

sensivelmente o passivo de processos em tramitação aguardando julgamento. O Conselheiro 

Ivan Cunha, como já foi dito, recentemente pediu a sua aposentadoria, pelo que esperamos que 
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o novo Conselheiro representante do Ministério Público de Contas, nesta Casa, também possa 

lhe ajudar na direção desta Corte. Senhor Presidente, Vossa Excelência também terá ao seu 

lado o ilustre Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, recém guindado, ao exercício da honrosa 

função de conselheiro, que com seu conhecimento já demonstrado nos anos que exerceu a 

Auditoria nesta Casa está perfeitamente habilitado para lhe ajudar no comando desta Corte, 

assim como os doutos Conselheiros-Substitutos, Julival Rocha e Milene Cunha, que tantas 

contribuições maravilhosas, positivas têm trazido ao debate e aprimoramento das ideias deste 

Tribunal. Não poderia deixar de mencionar o altamente qualificado Corpo Técnico do 

Tribunal, que, estou, certo, estará, senhor Presidente, como, aliás, sempre esteve, pronto e a 

postos para fornecer a indispensável retaguarda às atribuições constitucionalmente cometidas 

a esta Corte. Finalmente, Conselheiro-Presidente Luis da Cunha Teixeira, o Ministério Público 

de Contas, através de todos os seus membros, está disposto a continuar cooperando, dentro de 

suas prerrogativas funcionais, com o Tribunal de Contas de Contas do Estado, doravante 

representado por Vossa Excelência. A parceria, o relacionamento fraterno e respeitoso entre 

as nossas instituições, senhor Presidente, já vem de vários anos, estando consolidada através 

de ações efetivas, as quais, temos a certeza, não sofrerão qualquer solução de continuidade; 

muito pelo contrário, estreitar-se-ão mais ainda. Até porque dessa atuação conjunta e proativa 

já resultaram e continuarão a render frutos para os jurisdicionados e para a sociedade como 

um todo, que buscam, de nossas instituições, tanto do Tribunal de Contas como do Ministério 

Público de Contas, atendimento eficiente e competente para a solução de seus anseios e 

necessidades, o que lhes é assegurado pela constituição vigente. Felicidades e êxito ao novo 

Corpo Dirigente desta Corte, e contem sempre com o Ministério Público de Contas. Muito 

obrigado. 

Belém, 30 de janeiro de 2015. 

 
 
ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 

        Procurador-Geral de Contas 
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DOCUMENTO Nº. 02 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
(Presidente):  

Boa noite. Eu quero, primeiro, apresentar as minhas desculpas às pessoas que 

estão de pé. O nosso auditório ficou pequeno para tanta gente. Mas, por um lado, isso me faz 

feliz, porque eu gosto de gente. E lamento por ver prefeitos — João Salame veio de Marabá, 

tão longe, e está de pé ali —, deputados, pessoas do nosso Estado, nossos convidados. 

Desculpem. Eu quero também mandar um abraço às pessoas que estão no Plenário do 

Tribunal do prédio principal, primeiro andar. Lá, eles estão acompanhando a nossa posse 

através de um telão. Um abraço a eles. E aqueles que estão acompanhando esta solenidade 

através da internet, muito obrigado. Senhor Governador do Estado do Pará, nosso amigo 

Simão Jatene; senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Márcio Miranda, em 

nome de Vossa Excelência, do deputado Edmilson Rodrigues, deputado estadual até o dia 31, e 

a partir do dia 1º deputado federal do Estado do Pará. Eu quero cumprimentar, em nome 

dessas duas pessoas, todos os nossos deputados, meus amigos, que estão aqui presentes nesta 

solenidade. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora 

Luzia Nadja, em seu nome e do Desembargador Milton Nobre quero cumprimentar todos os 

desembargadores e juízes presentes na nossa solenidade. Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas, muito nos honra sua presença na nossa solenidade. E eu quero dizer a 

Vossa Excelência, doutor Antonio Maria, que o seu discurso muito me tocou, e eu quero, em 

seu nome e da Procuradora doutora Rosa Egídia, cumprimentar todos os nossos Procuradores 

e Subprocuradores do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Doutor Marcos 

Antônio, Procurador do Ministério Público, em seu nome eu quero cumprimentar todos os 

promotores membros do Ministério Público do Estado do Pará. Eu quero, neste momento, em 

nome do meu amigo Cezar Colares, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, 

cumprimentar os nossos Conselheiros daquela Corte e fazer um registro: todos estão presentes 

nesta solenidade. E eu quero aqui fazer essa saudação ao Vice-Presidente Sérgio Leão, 

Conselheiro Luis Daniel Lavareda, Corregedor, Conselheiro Decano daquela Corte Aloísio 

Augusto Lopes Chaves, Conselheira Mara Lúcia Barbalho Cruz, Conselheiro José Carlos 

Araújo e Conselheiro Antônio José Costa de Freitas Guimarães. Eu quero cumprimentar neste 

momento os meus pares, iniciando pela Conselheira Lourdes Lima, nossa Vice-Presidente; 

Conselheiro André Dias, Corregedor; os Conselheiros Nelson Chaves, decano da nossa Corte, 
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autor de vários projetos importantes para a nossa instituição; Conselheiro Cipriano Sabino, 

ex-presidente que acaba de me entregar o cargo — muito obrigado pelo seu discurso, muito 

obrigado pelo que fez pela nossa instituição, muito obrigado pela transição tranquila. Vossa 

Excelência foi ousada e empreendedor. Que Deus lhe abençoe. Quero também cumprimentar 

os nossos Conselheiros substitutos Julival Rocha e Milene Dias Cunha. Eu acho muito 

importante, e eu sei que isso cansa, mas nós temos aqui os nossos Conselheiros aposentados 

Lauro Sabbá, Antônio Erlindo Braga, o doutor Edilson Silva, Auditor, e Moacir Pamplona. 

Registrar também — deixei de registrar, perdão — o nosso mais novo Conselheiro, vindo da 

Auditoria, doutor Odilon Inácio Teixeira. A Lourdes está dizendo que aqui é tudo Teixeira, mas 

nenhum é parente. André Teixeira Dias, Luis da Cunha Teixeira, Nelson Luiz Teixeira Chaves 

e Odilon Teixeira. E está o Luis Cunha e saiu o Ivan Cunha. Também aproveitar — acabei de 

falar dele —, mas registrar também o nosso agradecimento ao Conselheiro Ivan Cunha, que se 

aposentou no dia de ontem. Eu quero, em nome do Prefeito de Ananindeua, meu amigo Manoel 

Pioneiro; em nome do Prefeito de Marabá, João Salame; do Prefeito de Santarém, meu amigo 

Alexandre Von; e da Prefeita da minha cidade, Romana Reis, cumprimentar, a Lourdinha aqui 

acaba de falar do nome do Prefeito de Irituia, queridíssimo Anchieta, cumprimentar todos os 

nossos prefeitos presentes nessa solenidade. E quero, em nome do Presidente da Câmara de 

Belém, vereador Orlando Reis, do vereador de Belém Rildo Pessoa e do vereador Junior Lima, 

Presidente da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, saudar também os nossos vereadores de 

todos os municípios do Estado do Pará. Eu quero, neste momento, também, fazer uma 

saudação especial à ex-governadora Ana Júlia Carepa, minha amiga, por quem tenho 

gratidão. Ela quem me apoiou e me nomeou Conselheiro deste Tribunal. Muito obrigado pela 

sua presença, Governadora. Servidores da Casa. Quero fazer uma afetuosa saudação à minha 

família, ao meu pai, que está aqui, João Ribeiro Teixeira; à minha mãe, Maria Cunha, que, 

devido a problemas de saúde, não pôde estar presente; à minha esposa Rosimeire; aos meus 

filhos Helenise, Rodrigo e Maria Clara; aos meus netos João Manoel e Artur; e aos meus 

irmãos, primos e sobrinhos, que sempre me deram suporte e afeto. Quero também saudar aos 

amigos que vieram do município de Augusto Corrêa, minha terra querida; senhoras e 

senhores. Neste momento especial da minha vida, quero agradecer a Deus por ter concedido a 

mim a oportunidade de servir ao meu Estado do Pará, desta vez presidindo uma das 

instituições mais importantes do Estado. Desejo compartilhar com todos a alegria que invade o 

meu coração. Quero dizer que me sinto honrado e bastante prestigiado com a presença de 
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todos vocês. Nosso Tribunal vive um momento especial, em que a escolha dos dirigentes, 

consolidada através do rodízio, permite com que todos os seus membros possam dirigir esta 

Casa. Sou privilegiado por ter ao meu lado, dirigindo esta Casa, duas pessoas maravilhosas, 

dois Conselheiros por quem tenho grande estima: a Vice-Presidente, Conselheira Lourdes 

Lima, ex-prefeita do Município de Irituia e ex-deputada estadual, uma pessoa agradável e de 

boa convivência profissional, e o Conselheiro André Dias, ex-vereador de Belém, ex-deputado 

estadual, ex-deputado federal, com quem construí uma amizade verdadeira e fraterna. Faremos 

juntos uma gestão colegiada, reconhecendo a importância de cada Conselheiro e os 

convidando sempre para as discussões e soluções dos nossos problemas. Sou otimista em 

relação ao futuro do Pará. Sem desconsiderar as demandas da nossa sociedade, na qual os 

problemas se propagam com maior rapidez que as soluções, acredito no seu desenvolvimento e 

na melhoria da qualidade de vida da população. Os Tribunais de Contas no Brasil, criados 

com a finalidade de fiscalizar e controlar as contas públicas, possuem um papel de suma 

importância para o desenvolvimento da sociedade. Somos ainda indutores do desenvolvimento 

econômico e social. O controle, função indispensável ao Estado, advém da soberania popular e 

permite que o cidadão tome parte na atividade de fiscalizar. Continuarei buscando a 

aproximação da sociedade com o objetivo de estimular a participação social por entender que 

o controle da sociedade sobre os atos dos gestores públicos atua como norteador do 

comportamento destes, refletindo quais condutas são aceitáveis e quais condutas são 

reprováveis. O controle social, segundo Jacobi, talvez seja o mais valioso sistema de controle, 

visto que “é o único verdadeiramente eficaz, porque considera todos os integrantes da 

sociedade”. Não obstante o controle seja uma atribuição estatal, a Constituição outorga ao 

particular determinados instrumentos de ação a serem utilizados com a finalidade de provocar 

o procedimento de controle na defesa dos interesses individuais e também na proteção do 

interesse coletivo. E para que isso seja realidade, este Tribunal continuará indo ao encontro da 

população, realizando eventos para o fortalecimento da participação popular. Ressalto um de 

nossos principais projetos, TCE Cidadão, de autoria do eminente Conselheiro Nelson Chaves, 

que tem como objetivo conscientizar professores e estudantes da rede pública da importância 

do exercício da cidadania, tendo realizado, nos últimos dois anos, através da Escola de Contas 

do TCE, um trabalho em 110 escolas da região metropolitana, contando com a participação de 

1.543 pessoas entre alunos, professores e técnicos da educação. Nos próximos dois anos, 

pretendo estender este projeto a todas as regiões do Estado do Pará. Continuaremos fazendo e 
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aperfeiçoando os nossos eventos, buscando maior aproximação com a sociedade, a exemplo do 

que já estamos fazendo com o fórum “TCE e Jurisdicionados”, que já vai para a sétima edição. 

Estou convicto de que alcançaremos êxito na nossa jornada de dois anos à frente deste 

Tribunal. E, para tanto, o plano de gestão da minha administração está construindo com base 

em um modelo conceitual que tem como elementos indutores a gestão estratégica, centrada em 

resultados, e a tecnologia da informação, foco nos processos e nas pessoas, balizados pelos 

conceitos de eficácia e eficiência, capaz de gerar como resultado um controle externo efetivo 

que contribua para o aperfeiçoamento da gestão pública estadual, tudo em benefício da 

sociedade. Vale ressaltar que a melhor maneira de proteger o erário é agir preventiva e 

tempestivamente, porque, depois de ocorridos os prejuízos, nem sempre eles podem ser 

reparados. Precisamos otimizar o uso do tempo e da capacidade intelectual da nossa força de 

trabalho, deixando de analisar apenas o passado e olhando à frente, para nos anteciparmos às 

irregularidades. Para tanto, queremos estimular a modernização da área de tecnologia da 

informação, fomentando o acesso da sociedade aos trabalhos executados por este Tribunal. No 

mesmo viés do Presidente do TCU, Ministro Aroldo Cedraz, acredito que é possível trabalhar 

para que a gestão pública seja 100% digital, diminuindo, dessa forma, as disfunções da 

burocracia, que engessam a economia e atrasam o desenvolvimento do Estado. A gestão 

eletrônica apresenta ainda outras vantagens, como serviços mais ágeis, diminuição de tempo 

de espera, economia, conforto e segurança ao cidadão. A completa informatização da 

administração facilitará a aferição dos gastos governamentais, dificultando a ação dos agentes 

da corrupção. Somando a isso, tem-se que a modernização do Estado induz a transparência e 

entrega à população a ferramenta de que precisa para exercer o controle social, criando meios 

para estimular a participação cidadã na vigilância do patrimônio público. Precisamos ainda 

consolidar a cultura do controle interno na administração pública à medida que, funcionando 

de forma eficaz, reduz e evita a ocorrência de erros. Neste contexto, pretendo dar continuidade 

ao evento intitulado “Conversando com o Controle Interno”. Dirijo-me, neste momento, aos 

servidores do TCE, que dedicam boa parte de seus dias a esta Casa; que, por força 

constitucional e legal, estão munidos de plenas condições para concretizar a missão de fiscais, 

de indutores do aperfeiçoamento da gestão governamental a fim de cooperarmos para o 

exercício da cidadania, tão indispensável ao fortalecimento do estado democrático de direito, e 

firmo o compromisso de investir efusivamente na capacitação dos servidores. Desejo manter 

permanentemente um diálogo com os nossos servidores, fazendo sempre as avaliações 
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necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico 2012 e 

2015, e o grande desafio de elaborar o planejamento estratégico 2016-2021 de forma 

colaborativa, com a participação de todos os segmentos que compõem o nosso Tribunal de 

Contas do Estado, que balizará os planos de gestão das administrações futuras. Ainda nesta 

seara, a valorização dos servidores encontra essência da Lei Estadual nº 8.037, de 05 de 

setembro de 2014, que instituiu o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores 

desta Corte, aprovado na gestão liderada pelo Excelentíssimo senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino. Tenho absoluta convicção de que medidas como, 1) realização de concurso público; 2) 

intensificação das atividades de formação, inclusive com a realização de cursos de pós-

graduação; 3) elaboração e encaminhamento das resoluções, regulamentando o 

desenvolvimento da carreira, o abono por produtividade e o adicional de qualificação. 

Somadas à conhecida dedicação e competência dos nossos servidores, permitirão a esta Corte 

ampliar e qualificar cada vez mais a fiscalização dos recursos administrados pelo Estado, 

atividade esta fundamental para o aprimoramento das políticas públicas e, portanto, para a 

construção de uma sociedade mais justa. Espero contar com a contribuição de todos vocês 

para que façamos o que existe de melhor no cumprimento do nosso dever de proteger o erário 

e, consequentemente, a sociedade. Senhor Governador, muito me impressionou o discurso de 

posse de Vossa Excelência ao afirmar que “com recomeços, retemperos, honra e dignidade, 

esperança e gratidão se reconstrói o novo na democracia, entendendo que ser novo é ser 

melhor, é ser maior, é ser crível, é ser confiável; é ressuscitar a inquietude sem abrir mão da 

temperança”. Acredito no espírito republicano e democrático de Vossa Excelência, que sempre 

respeitou e apoiou as instituições públicas, levando em conta a independência e a harmonia 

dos Poderes, como preceituam as constituições da República e do Estado do Pará. É 

importante também destacar a presença dos Conselheiros do Tribunal de Contas dos 

Municípios nesta solenidade, assim como a presença dos Conselheiros deste TCE na 

solenidade de posse dos novos dirigentes daquele Tribunal. É uma demonstração de que é 

possível trabalharmos juntos para o fortalecimento do controle externo no Estado do Pará. 

Desejo fazer uma parceria com o TCM, trabalhando na mesma direção, visto que 

compartilhamos a mesma missão. Com o Ministério Público de Contas, doutor Antonio Maria, 

desejamos continuar a parceria para que nossos objetivos, como órgãos que compõem a 

estrutura do controle externo da administração pública, alcancem maior eficiência, 

desenvolvendo ações proativas no interesse da sociedade paraense. Afinal, a simbiose que foi 
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construída entre ambos ao longo desses anos sempre demonstrou, de forma cristalina, que 

estamos no caminho certo, simbiose essa renovada a cada instante a partir do apoio concreto 

de seus Procuradores e Subprocuradores, não apenas na simples retórica, mas, 

principalmente, em ações concretas, através da participação efetiva em nossos eventos e 

instrumentos de parcerias firmadas através de convênios e acordos de cooperação. Com a 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará — deputado Márcio Miranda e eminentes deputados 

—, a quem temos a missão constitucional de auxiliar, pretendo ter um diálogo permanente para 

ampliar nossa ação fiscalizadora. Desejamos também fazer termo de cooperação técnica com o 

Tribunal de Contas da União e os demais Tribunais brasileiros para o compartilhamento das 

boas práticas de gestão e fiscalização, a exemplo do que recentemente fizemos: as auditorias 

coordenadas nas áreas de meio ambiente, educação, e agora em andamento saúde e segurança 

pública. Da mesma forma, trabalharemos juntos com o Poder Judiciário Estadual, a exemplo 

dos termos de cooperação técnica já existentes, e este, na área de tecnologia da informação, 

que acabamos de assinar. Pretendo, senhor Governador, trabalhar em conjunto com as 

instituições públicas do Estado do Pará, envidando esforços para estarmos integrados interna 

e externamente. Sou entusiasta de um diálogo permanente para a implementação das políticas 

públicas adequadas para melhorar as condições de vida dos paraenses. Entendo ser 

imprescindível um grande encontro das instituições para, dentro do possível, trabalharmos 

juntos em favor do bem comum. Minha gestão resumir-se-á neste conceito de sinergia, onde o 

todo gera o resultado superior ao obtido através de ações individuais de cada sistema, 

contribuindo de forma determinante para o melhoramento da sociedade paraense, afinal, 

pautado na inspiração de Ruy Barbosa, através dele os Tribunais de Contas foram criados no 

intuito de bem servir a sociedade brasileira através do controle das contas governamentais, e 

por intermédio do paraense Serzedello Corrêa, Ministro da Fazenda à época, que disse: “Uma 

das suas maiores realizações foi a instalação do Tribunal de Contas”, esta realidade se 

concretiza. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes ou representadas, meus 

convidados, agradeço a atenção de todos.  

Muito obrigado. 

Belém, 30 de janeiro de 2015. 
 
LUIS DA CUNHA TEIXEIRA  

Presidente 
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DOCUMENTO Nº. 03  

Discurso do Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA: 

Cumprimentar o senhor Simão Robison de Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará. 

Presidente empossado, Conselheiro Luis Cunha, Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Cumprimentar a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará. Senhor Marcos Antônio Ferreira das Neves, Procurador-Geral 

de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Senhor Antonio Maria Filgueiras 

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

Cezar Colares, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, demais 

autoridades aqui presentes. Quero cumprimentar também os nossos colegas Parlamentares, 

que nessa tarde e noite estão aqui em número relevante, para prestigiar essa solenidade, 

prestigiar o Conselheiro Cipriano Sabino, que encerra seu mandato de Presidente, e prestigiar 

também a você, meu amigo Luis Cunha, e desejar que você tenha aqui uma missão como 

aquela que você desempenhou em nosso Parlamento. É com satisfação que nós, Parlamentares 

do Estado do Pará, comparecemos nesta cerimônia de posse da nova direção do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, e a alegria é maior ainda por encontrar aqui companheiros de 

jornada. O Cipriano era deputado, junto conosco, do meu partido, o PFL. A Lourdes Lima, 

Conselheira Lourdes, a quem substituí como primeiro suplente, no Parlamento, que me ensinou 

muita coisa. Quando cheguei ao Parlamento, sentei ao lado do Deputado Luis Cunha. Foi meu 

primeiro professor no Parlamento. Me ensinou e me orientou a conduzir com ética, com 

transparência, e me deu muitos ensinamentos que trago até hoje, Luis, daqueles bons tempos 

do Parlamento. Mas lá no Parlamento, quando alguém vai para o Tribunal, diz-se que ele foi 

para ao “paraíso”. Então, aqui no “paraíso” você deverá continuar nos dando lições. E é 

importante também rever outros membros que vieram do Poder Legislativo. O André, André 

Dias. Cheguei ao Parlamento, o André, com seus relatórios, com a sua defesa enfática do 

direito, da legalidade, também nos deixou muitas lições, a todos nós Parlamentares. Não 

convivi com o Nelson, deputado, mas consultando a história do Parlamento, também sei da 

grande atuação como deputado. E é claro, mesmo aqueles que não vieram do Parlamento, mas 

todos vocês, todos os senhores, passaram pelo Parlamento, pela nossa Comissão de Justiça, 

foram arguidos no Plenário, e o sentimento que nos deixa, a todos nós Parlamentares, é que 

nós, Parlamentares, trabalhamos direito, porque a gente vê um Tribunal correto, um Tribunal 
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que hoje deixa para nós exemplos, e que cumpre a sua missão. Eu sei, e todos nós sabemos, que os 

Tribunais de Contas são órgãos cuja atuação é fundamental para que o exercício das funções 

públicas seja feito com legalidade, com moralidade, com ética, e com responsabilidade. E é isso 

que o Parlamento do Pará enxerga que ocorre hoje aqui neste Tribunal, e queremos desejar para 

que continue assim, dando conta de não só verificar as contas públicas, mas, fundamentalmente, 

dar o exemplo, e acima de tudo, estimular a prevenção. Nenhum de nós quer ver nenhum prefeito, 

ou nenhum presidente de câmara, ou nenhum secretário de Estado tendo suas contas com 

problemas. Se o Tribunal cumprir o seu papel fazendo esse trabalho preventivo, como agora, 

recente, Marabá, Santarém, tem ali a condição de descentralizar e orientar, isso é muito 

importante, porque evita que o cidadão que cumpre uma missão pública evite vir à capital do 

Estado. Ele pode ter essa atenção, essa orientação na sua região. Isso é muito importante, e nós, 

como Parlamentares, comemoramos e louvamos essa atitude, e tenho certeza que o trabalho que 

Vossas Excelências realizam tem o condão de resguardar o patrimônio da sociedade, cujo 

verdadeiro dono somos todos, e cada um de nós. Daí a responsabilidade, que não é só deste 

Tribunal. É do Parlamento, é do Executivo, e hoje nós temos vários mecanismos que auxiliam nesse 

sentido. A mídia mais atuante, o Ministério Público muito atuante, os Conselhos, então não faltam 

orientações. E é importante para nós, Parlamentares, que aprovamos o nome de cada Conselheiro 

para cada Tribunal, que a gente chegue e veja este sentimento de dever cumprido. O sentimento de 

ver um Tribunal vigilante, um Tribunal com membros que têm essa harmonia, uma harmonia 

utilizada para o bem da sociedade. Então nós, Parlamentares, fizemos questão de vir aqui em 

grande número, da atual legislatura e da próxima legislatura, para dizer ao Tribunal de Contas, 

aos seus Conselheiros e funcionários, a exemplo do plano de cargos e carreiras que foi para o 

Parlamento, considerado por nós Parlamentares e pela Comissão de Justiça o melhor plano de 

carreira que passou pela nossa Assembleia, contando inclusive com o nosso. Então isso, para nós, 

é o exemplo, e não esperávamos outra coisa. É daqui que tem que partir o exemplo para que as 

instituições públicas, os gestores públicos possam acompanhar este exemplo. Por fim, quero 

desejar ao amigo Luis Cunha, que você possa, traduzindo todos aqueles conselhos que você nos 

deu no Parlamento, toda essa experiência que já foi dita aqui, do teu currículo, que você possa 

colocar isso a serviço da sociedade e deste Tribunal. Parabéns amigo, e que Deus te proteja nessa 

nova missão. 

Belém, 30 de janeiro de 2015. 
 
Deputado MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
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DOCUMENTO Nº. 04 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado SIMÃO ROBISON 

OLIVEIRA JATENE: 

Boa noite, senhoras e senhores, meu caro Deputado Estadual Márcio Miranda, 

Presidente da Assembleia Legislativa, na pessoa de quem eu quero saudar todos os deputados 

aqui presentes, todos os representantes do Poder Legislativo, e sei que não são poucos. Minha 

amiga, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado, na pessoa de quem quero saudar todos os membros do Poder Judiciário. 

Conselheiro Luis Cunha, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, na pessoa de 

quem quero saudar todos os membros do Tribunal de Contas do nosso Estado. Meu caro 

Marcos Antônio Ferreira das Neves, Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem saúdo 

todos os membros do Ministério Público. Meu caro Cezar Colares, do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado, em seu nome saúdo todos os membros daquela Corte. Antonio Maria 

Cavalcante, Procurador-Geral de Contas do Ministério Público. Minhas amigas e meus 

amigos, não tinha imaginado fazer fala nessa cerimônia, tanto que não trouxe o meu 

improviso. Mas já que fui instado a fazê-lo, quero, basicamente, agradecer aos Conselheiros 

que hoje deixam a direção do Tribunal. Agradecer pelo trabalho que desenvolveram, e desejar-

lhes sucesso, e parabenizar os novos Conselheiros que hoje assumem a direção do Tribunal. Ao 

assim fazê-lo, gostaria de registrar um fato que me causa enorme satisfação. Recentemente, fui 

empossado Governador do Estado. Também recentemente, Cezar Colares assumiu a 

Presidência do Tribunal de Contas. Marcos Antônio, o Ministério Público. Luis Cunha, hoje, 

assume o TCE. Na próxima semana, o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. Não 

tenho dúvida que cada um, e todos nós, chegamos trazendo a esperança de milhões. Cheios de 

projetos, desejos, sonhos, vontades. Em tempos que, por mais otimistas que sejamos, tem 

necessariamente que ser reconhecido que vivemos tempos difíceis. E ao ver hoje, aqui, a 

presença maciça do Legislativo, dos demais órgãos de contas, de representação de todos os 

poderes, não quero imaginar que isso seja meramente protocolar. Quero sim, quero acreditar 

mais do que nunca que essa presença representa o sentimento e a consciência coletiva, que 

cada vez mais ocupada, e deve fazê-lo, ocupando nossos corações e mentes, de que o desafio 

posto para essa nação, que o desafio posto para esse Estado, exige o concurso de cada um de 

todos nós. Amigas e amigos, vivemos uma sociedade e um tempo marcado, pelo que vejo, por 

um lamentável e elástico desequilíbrio entre direitos e deveres. Por um lamentável 
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comportamento que, claro, reflete traços da nossa história, mas que nem por isso cabe 

continuar mantermos. E um deles: vivemos em uma sociedade onde a transgressão se encontra 

tão banalizada, que chega a ser tratada carinhosamente como “jeitinho brasileiro”. Vivemos 

uma sociedade marcada pela impaciência, e entendo que, certamente, apesar de não termos em 

nenhum manual, a regra, o receituário, para superar o que tenho chamado de “encruzilhada 

civilizatória”, e o faço não por jogo de palavras, mas por entender que esse país não pode 

continuar avançando deixando esqueletos históricos que se acumulam nos guarda-roupas. 

Entendo que certamente este é um desafio de todos, mas que deve, necessariamente, ter como 

ponto de partida e como exemplo primeiro a ação daqueles que ocupam a dirigem os vários 

poderes da República e do nosso Estado. Amigas e amigos, quero, ao festejar os que hoje 

assumem a direção deste Tribunal, lhes dizer da minha eterna crença, de que somos o que 

somos porque ainda não nos determinamos, individual e coletivamente, sermos diferentes. A 

nossa história certamente não será construída pelos outros. A nossa história nos cabe construí-

la. E aproveito o momento, por entender que a história não começa quando chegamos e 

tampouco termina quando saímos, e é bom que assim o seja. Aproveito para cumprimentar os 

Ex-Governadores aqui presentes. Mas, sobretudo, reafirmar que a presença de tantos 

representantes do poder público nesse encontro, mais do que protocolar, signifique a 

compreensão do tamanho do desafio, e que só a nossa união será capaz de nos permitir 

construir uma saída. Parabéns! Parabéns a todos que fazem o Tribunal de Contas do Estado 

do Pará. Conselheiros, Auditores, servidores, que a missão de controlar contas, mais do que 

controlar números, seja a compreensão, e já tive a oportunidade de dizer isso outras vezes, quando 

diziam que gosto de números. Já disse, eu gosto das pessoas, os números me ajudam a pensar, 

simplesmente. Mas que se faça cada vez mais dessa Casa uma ferramenta e instrumento de 

construção não apenas de uma sociedade mais rica, mas, sobretudo de uma sociedade mais feliz. 

Parabéns, amigos. Muito sucesso. Contem com o Legislativo. Contem com o Judiciário. Contem, e 

tenho certeza que posso falar nessa direção, contem com o Executivo, mas, sobretudo, que os 

poderes possam contar com a sociedade paraense para construirmos um Pará melhor para cada 

um e para todos.  

Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. 

Belém, 30 de janeiro de 2015. 

 
SIMÃO ROBISO OLIVEIRA JATENE 
Governador do Estado do Pará 


