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ATA DA 55ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dezessete horas (17h00min) do dia onze (11) do mês de fevereiro do 

ano de dois mil e dezesseis (2016), no Hangar – Convenções e Feiras da Amazônia, na 

cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, sob a Presidência do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA, presentes os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (Vice-Presidente), 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS (Corregedor), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR e ODILON INÁCIO TEIXEIRA; os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos JULIVAL SILVA ROCHA e 

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

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE (Procurador-Geral); estiveram 

presentes, ainda, à sessão as mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas: 

Senhor JOSÉ MEGALE FILHO – Chefe da Casa Civil, representando o Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE; Excelentíssimo 

Senhor Deputado Estadual CÁSSIO COELHO ANDRADE – 2º Vice-Presidente 

representando a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na pessoa de seu presidente 

Deputado MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA; Excelentíssimo Senhor 

Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS 

NEVES – Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Vice-

Almirante Alípio Rodrigues da Silva – Comandante do IV Distrito Naval; 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CÉZAR LEÃO COLARES – Presidente 

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

ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA - Procuradora-Chefe do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Aspirante KELLY, representando 

Sua Excelência o Senhor Major-Brigadeiro do Ar PAULO BORBA - Comandante do 1º 

Comando Aéreo Regional; Senhores Promotores de Justiça CARLOS EUGÊNIO e 

CÉSAR MATTAR; Senhor Coronel PM CARLOS EMÍLIO FERREIRA, representando o 
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Coronel ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS – Comandante-Geral da Polícia Militar 

do Pará; Excelentíssimo Senhor JORGE ROCHA - Subprocurador-Geral de Justiça para 

Assuntos Institucionais; Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça MANOEL 

SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR; Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará MARIA REGINA FRANCO 

CUNHA; Senhor MOISÉS AZEVEDO CAMPOS, representando a Senhora ANDREA 

HASS - Diretora-Geral do Departamento de Trânsito do Pará; Senhor PAULO 

COIMBRA STORINO, representando o Senhor JUSTINIANO NETTO - Secretário 

Extraordinário de Estado para Coordenação do Programa Municípios Verdes; Senhor 

RUI FRAZÃO DE SOUSA - Secretário de Assuntos Jurídicos do Município de Belém; 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público de Contas STEPHENSON 

OLIVEIRA VICTER; Senhor TIAGO RAMOS AZEVEDO, representado a Senhora ANA 

SUELY SARAIVA - Presidente do HEMOPA; Excelentíssima Senhora ALICE VIANA 

SOARES MONTEIRO - Secretária de Estado de Administração; Senhor ANTONIO 

ERLINDO BRAGA - Auditor Aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

Senhor CARLOS JOSÉ OLIVEIRA SANTOS - ex-Governador do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO JOSÉ COSTA DE F. GUIMARÃES - Conselheiro do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Coronel QOBM LIMA - 

Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; Excelentíssimo Senhor CELSO 

SABINO DE OLIVEIRA - Deputado Estadual; Excelentíssima Senhora GLÁUCIA 

NUNES CRISPINO - Promotora do Ministério Público do Amapá; Senhora IRACEMA 

TEIXEIRA BRAGA - Procuradora Aposentada do Ministério Público de Contas; 

Excelentíssimo Senhor LÓRIS ROCHA PEREIRA JÚNIOR - Procurador do Ministério 

Público do Trabalho; Senhora MARIA ESTELA CAMPOS DA SILVA, representando o 

Senhor ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS - Presidente da OAB-PA; 

Senhora MARIA HELENA COUTINHO PONTES - Superintendente-Adjunta da Receita 

Federal do Brasil; Senhora MARILENE DA COSTA GUERRA, representando a Senhora 

MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS - Presidente do CRC-PA; Senhor MIZAEL 

MONTEIRO LIMA, representando o Senhor JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA - Presidente do 
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CRA-PA; Senhor VICTOR CORRÊA GENU, representando o Excelentíssimo Senhor 

ROBERTO PAULO AMORAS – Auditor-Geral do Estado; Excelentíssima Senhora 

ADRIANA OLIVEIRA - Auditora do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará; Senhor EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA - Auditor Aposentado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor FELIPE ROSA CRUZ - Procurador do 

Ministério Público de Contas; Excelentíssimo Senhor ÍTALO DE ALMEIDA MÁCOLA 

JÚNIOR - Ouvidor do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor JOSÉ ALEXANDRE 

CUNHA - Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA - Prefeito do 

Município de Irituia; Excelentíssimo Senhor LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Excelentíssima Senhora 

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - Desembargadora do Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará; Senhora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO - Procuradora 

Aposentada do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; Senhor MOACYR 

GONÇALVES PAMPLONA - Auditor Aposentado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará; Excelentíssimo Senhor NICOLAU ELÁDIO BASSALO CRISPINO - Procurador do 

Ministério Público do Amapá; Excelentíssimo Senhor PATRICK BEZERRA MESQUITA 

- Subprocurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; Senhor PEDRO 

ROSÁRIO CRISPINO – Procurador Aposentado do Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará; Senhor SAHID XERFAN - ex-Prefeito Municipal de Belém; 

Excelentíssima Senhora VERA ARAÚJO DE SOUZA - Desembargadora do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor General JEANNOT JANSEN DA 

SILVA FILHO - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social; Senhora 

CILENE MOREIRA SABINO OLIVEIRA - Presidente da Junta Comercial do Estado do 

Pará. A família da empossada, também, esteve presente, representada pelos senhores 

IVONÉLIO CALHEIROS LOPES JÚNIOR (Esposo), ENZO CRISPINO CALHEIROS e 

LISA CRISPINO CALHEIROS (Filhos), NICOLAU ELÁDIO BASSALO CRISPINO e 

PEDRO PAULO CRISPINO (Irmãos), PEDRO ROSÁRIO CRISPINO e MARIA JOSÉ 

BASSALO CRISPINO (Genitores). Contando com as ilustres presenças, reuniu o Egrégio 
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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 seu novo membro, a Excelentíssima Senhora 

Procuradora de Contas ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, nomeada para o 

cargo de Conselheiro por meio do Decreto Governamental assinado pelo Excelentíssimo 

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

novembro de 2015, e publicado no Diário Oficial do Estado nº. 32.766, de 12 de 

dezembro de 2015, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da Constituição 

Estadual. Dando início ao programa de posse, o mestre de cerimônias, Senhor Ruy 

Bastos, assim se manifestou: Senhoras e senhores, boa tarde! Sejam todos benvindos 

para a Sessão Solene do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, que dará 

posse à Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 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: Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira (Vice-Presidente), André Teixeira Dias (Corregedor), Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior e Odilon Inácio Teixeira. Ingressam, 

igualmente, no recinto os Excelentíssimos Senhores Conselheiros-Substitutos Julival 

Silva Rocha e Milene Dias da Cunha. Imediatamente, prosseguiu com a cerimônia: 

Para presidir esta sessão, convidamos o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira - Presidente do TCE-PA. [Pausa] Para compor a mesa oficial 

convidamos os Excelentíssimos Senhores: José Megale Filho - Chefe do Gabinete Civil 

da Governadoria do Estado, representando o Excelentíssimo Senhor Simão Robison 

Oliveira Jatene - Governador do Estado do Pará; Deputado Estadual Cássio Pereira, 

representando o Deputado Márcio Desidério Miranda - Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará; o Desembargador Constantino Guerreiro - Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Antonio Maria Filgueiras Cavalcante - 

Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Pará; Marcos Antônio Ferreira 

das Neves – Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará; Vice-Almirante Alípio 

Rodrigues da Silva - Comandante do 4º Distrito Naval; Conselheiro Sebastião Cézar 
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Colares, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; 

Elizabeth Massoud Salame da Silva - Procuradora-Chefe Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. [Aplausos] Registramos e agradecemos às 

autoridades e personalidades que se identificaram ou foram identificadas pelo 

cerimonial. Para declarar aberta esta sessão solene usará da palavra Sua Excelência o 

Presidente do Tribunal, Excelentíssimo Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA. Com a 

palavra, Sua Excelência assim se pronunciou: Boa tarde a todos, nas pessoas dos 

Excelentíssimos Senhores José Megale – Chefe do Gabinete Civil representando o 

Governador do Estado do Pará, Cássio Pereira – Deputado Estadual representando o 

Presidente da Assembleia Legislativa, Desembargador Constantino Guerreiro - 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saúdo as demais autoridades aqui 

presentes ou representadas. Senhoras e senhores, declaro aberta a Sessão Solene, que 

tem por finalidade específica dar posse à Senhora Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes no cargo de Conselheiro do TCE-PA. 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. 

Incontinênti, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira 

assim se pronunciou: Convido os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e Odilon Inácio Teixeira e a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha para realizarem o ingresso, neste auditório, da Procuradora Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Neste momento, sob os aplausos dos presentes, adentrou no 

recinto a Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes acompanhada dos 

mencionados conselheiros e posicionou-se à frente da Mesa Oficial, sendo de imediato 

concedida a palavra ao Presidente para a condução dos atos solenes de posse: 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 à Procuradora Rosa Egídia 

Crispino Calheiro Lopes para prestar seu compromisso de posse. Em seguida, Sua 

Excelência leu seu Compromisso de Posse, e cujo teor segue transcrito: PROMETO 

DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE CONSELHEIRO DO 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A 

CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, a Presidência, 

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

Regimental, declarou investida no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará a senhora ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIRO LOPES, oportunidade 

em que Sua Excelência foi, amplamente, aplaudida. A seguir, o Mestre de Cerimônias 

convidou o senhor Ivonélio Calheiros Lopes Júnior (Esposo), Enzo Crispino Calheiros e 

Lisa Crispino Calheiros (Filhos) para fazerem a entrega da toga de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará aos genitores da empossada, senhores Pedro 

Rosário Crispino e Maria José Bassalo Crispino, que, ato contínuo, auxiliaram-na a 

vestir o traje de magistrado. (Pausa). De imediato, soaram aplausos no recinto. Em 

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

Neste momento, o Mestre de Cerimônias convidou o senhor Secretário-Geral do 

Tribunal de Contas, JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA, para que procedesse à 

leitura do Termo de Posse de Conselheiro nomeado para a respectiva assinatura. 

(Pausa). Após a leitura do termo, lavrado pelo Secretário-Geral, foi firmado pelo 

presidente e pela empossada. Dando-se continuidade à sessão, o Mestre de Cerimônias 

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

Excelentíssimo Senhor ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, em nome 

daquele órgão, para saudar a nova Conselheira, e que ficou fazendo parte integrante 

desta ata (DOCUMENTO N.º 01). Ao concluir sua homenagem à novel conselheira, Sua 

Excelência foi aplaudido pelos presentes. (Pausa). Em seguida, o Mestre de Cerimônias 

transmitiu a palavra a Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA 

DE OLIVEIRA para, em nome do Plenário, fazer a saudação e o acolhimento da novel 

conselheira, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 24 do Ato Regimental. 

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

(DOCUMENTO N.º 02), oportunidade em que foi muito aplaudida por todos os 

presentes. (Pausa). Sequencialmente, o Mestre de Cerimônias anunciou o 

pronunciamento da recém-empossada Conselheira ROSA EGÍDIA CRISPINO 
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CALHEIROS LOPES, que, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para 

conhecimento geral e que passou a compor este documento histórico (DOCUMENTO N.º 

03), ao cabo em que foi amplamente aplaudida. (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 prestigiar o Tribunal de Contas nesta solenidade 

de posse de seu novo integrante, conforme suas próprias palavras: Agradeço uma vez 

mais a presença de todos, em especial às autoridades que, aqui, compareceram e em 

nome de Deus, declaro encerrada esta sessão solene que deu posse à nova integrante do 

Colegiado deste Tribunal de Contas, Excelentíssima Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiro Lopes. Sua Excelência declarou encerrada a presente sessão às vinte horas e 

quinze minutos (20h15min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em exercício, providenciasse a confecção da 

presente ata, que comporá os anais da Casa.  

Belém, 11 de fevereiro de 2016. 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em Exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 20 de julho de 2016. 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

VISTO: 
 
 
 
Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 

Presidente 
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 55ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 11 DE 
FEVEREIRO DE 2016, QUE DEU POSSE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA ROSA 
EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE CONTAS, NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do 

Ministério Público de Contas do Pará, Doutor ANTONIO MARIA 
FILGUEIRAS CAVALCANTE;  

 
DOCUMENTO 02: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheira MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, em nome do Plenário do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

 
DOCUMENTO 03: Discurso da Excelentíssima Senhora Conselheira ROSA EGÍDIA 

CRISPINO CALHEIROS LOPES. 
 

Belém, 11 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em Exercício 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 

Secretário-Geral 
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DOCUMENTO 01 
 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTONIO MARIA FILGUEIRAS 
CAVALCANTE, PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, 
POR OCASIÃO DA POSSE DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA ROSA EGÍDIA CRISPINO 
CALHEIROS LOPES NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Senhoras e senhores, a sessão de hoje é de grande significado para o 
Tribunal de Contas, para o Ministério Público de Contas, para o Estado Democrático de 
Direito e para todos quantos conhecem e admiram a Dra. Rosa Egídia Crispino 
Calheiros Lopes.  

 
Para o Tribunal, porque volta a contar com seu Plenário completo, pronto 

a decidir nos inúmeros processos de sua competência.  
 

Para o Ministério Público de Contas, porque volta a ter um representante 
da carreira na Corte de Contas, vendo concretizar de forma tranquila, mansa e pacífica o 
que a constituição expressamente determina. ∕∕ Aliás, o processo de escolha, nomeação e, 
agora, posse, transcorreu normalmente de forma republicana e democrática, tendo sido, 
como não poderia deixar de ser, cumpridas integralmente as Constituições Federal e do 
Estado do Pará.  

 

Realmente, os Conselheiros do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, 
cônscios de suas responsabilidades, cumpriram as exigências legais insertas no artigo 
119 da Constituição Estadual vigente e, através de voto, democraticamente, elaboraram 
uma lista tríplice com os nomes de três membros do Ministério Público de Contas do 
Estado para compô-la.  

 
Encaminhada a lista tríplice ao Senhor Governador, este teve a 

possibilidade de fazer sua livre escolha dentre as três opções que lhe foram 
apresentadas, tendo escolhido a nobre colega Dra. Rosa Egídia Crispino Calheiros 
Lopes, que hoje está sendo empossada no nobilitante cargo de Conselheira do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado.  

 

Minhas senhoras, meus senhores: Enquanto Procurador-Geral de Contas e 
decano nacional da instituição, posto que sou o mais antigo membro do Ministério 
Público de Contas em atividade em todo o Brasil, com mais de 45 anos de serviços 
prestados ao Parquet de Contas estadual, a posse de membro do MPC na Corte de 
Contas demonstra que todas as lutas pela instituição valeram a pena.  

 
Para os que não sabem, conheço a Dra. Rosa Egídia desde criança, 

inclusive seus irmãos e demais familiares.  
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O meu querido amigo Pedro Rosário Crispino, seu pai, Procurador 
aposentado do MPC/PA, foi um dos meus primeiros chefes, quando trabalhamos juntos 
na administração estadual nos idos da década de sessenta. Posteriormente, já aqui, no 
Ministério Público de Contas do Estado do Pará, foi colega de trabalho e parceiro nas 
batalhas da Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON, 
tornando-se, ao longo dos anos, um grande amigo, com quem compartilhei vários 
momentos nos últimos 50 anos.  

 

A posse da Dra. Rosa Egídia, portanto, é para mim motivo de júbilo, pois a 
conheço bem, profissionalmente e pessoalmente, e posso lhes assegurar, sem medo de 
errar, que ela é uma pessoa extremamente capaz, competente e dedicada que muito tem 
a somar no Tribunal de Contas do Estado e que certamente contribuirá para o 
engrandecimento da instituição.  

 
Nós, do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, desejamos à 

colega e agora Conselheira do Tribunal de Contas êxito na missão que doravante irá 
cumprir.  

 

Querida Conselheira Rosa Egídia, repito o que lhe disse pessoalmente, 
logo após sua escolha pelo nobre Governador do Estado para ocupar a cadeira de 
Conselheira, privativa do Ministério Público de Contas: nunca se esqueça de que você 
só é hoje Conselheira porque foi membro do Ministério Público de Contas do Pará, 
portanto, muito antes de ser Conselheira você é Procuradora de Contas.  

 

Todos nós do Ministério Público de Contas temos a certeza de que Vossa 
Excelência jamais vai esquecer de sua origem e saberá desempenhar suas novas 
atribuições como conselheira com o mesmo denodo e eficiência como desempenhou as 
atribuições cometidas a membro do Ministério Público de Contas.  

 

Seja feliz novel Conselheira do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do 
Pará e conte sempre com seus amigos do MPC/PA para trabalhar em prol da sociedade e 
do engrandecimento de nosso Estado.  

Muito obrigado! 
Belém, 11 de fevereiro de 2016. 

 
 

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

SAUDAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA MARIA DE 
LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DA POSSE DA EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES NO CARGO DE 
CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Conselheira Rosa Egídia, muito me honra saudar Vossa Excelência como a 
primeira mulher oriunda do Ministério Público de Contas do Estado do Pará a ocupar o 
Cargo de Conselheira desta Corte de Contas. Sua chegada a esta Corte representa um 
marco importante na história desta Casa, e indubitavelmente, na história de sua brilhante 
carreira como Procuradora de Contas.  

 
A Drª. Rosa Egídia nasceu em Belém, filha de Pedro Rosário Crispino e 

Maria José Bassalo Crispino, casada com o médico Dr. Ivonélio Calheiro Lopes Júnior, 
mãe de Enzo Crispino Calheiros e Lisa Crispino Calheiros.  

 

Sua formação acadêmica teve inicio na Universidade Federal do Pará com 
a graduação em Bacharel em Direito, especializando-se na mesma Universidade, e com 
extensão universitária na PUC- São Paulo.  

 

No Ministério Público de Contas sua trajetória teve inicio em 05 de abril 
de 1994 quando por aprovação em concurso público de provas e títulos conquistou o 
primeiro lugar sendo empossada no cargo de Subprocuradora, posteriormente 
promovida ao cargo de Procuradora em 20 de outubro de 2006.  

 

Advogada militante antes de seu ingresso no Parquet de Contas, sempre 
perseguiu os valores da justiça, os quais se evidenciaram a quando de sua atuação no 
Ministério Público de Contas do Estado, onde deixou marcas indeléveis exarando 
pareceres jurídicos que comprovam seu sólido e profundo conhecimento do direito, tudo 
isto lhe credenciam para desempenhar a alta função de controle dos recursos públicos, 
temos certeza que suas decisões muito engrandecerão o Tribunal de Contas do Estado 
do Pará.  

 
Conselheira Rosa Egídia, é extremamente gratificante sua chegada a esta 

Casa, naturalmente, dará continuidade a um convívio que já temos na fraterna relação 
institucional entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Ministério Público de 
Contas do Estado, como uma excelente amiga.  

 
Seu currículo, bem como, seu notório saber lhe credenciam a ocupar o 

cargo ora lhe destinado por missão Constitucional, atestando quão sensata foi sua 
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escolha pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, devidamente 
ratificada pela Augusta Assembleia Legislativa Estadual.  

 

A nova Conselheira além de sua conduta moral ilibada, por todos 
reconhecida, possui conhecimentos técnicos indispensáveis, experiência e vivência 
acumuladas ao longo de sua carreira, requisitos estes, que lhe dão a competência 
necessária para o julgamento da gestão da coisa pública.  

 

Drª. Rosa Egídia seja bem vinda a esta Casa, que é sua e nossa. Todos 
juntos haveremos de conduzir os destinos e a elevada missão constitucional do Tribunal 
de Contas do Estado, fazendo com que cada vez mais se firme perante a sociedade, pois 
a credibilidade de um Órgão Público depende precisamente das legitimidades de suas 
decisões, que não bastam ser apenas jurídicas, mas devem também expressar a 
manifestação da sociedade.  

 

Conselheira Rosa Egídia, sua posse vem engrandecer o Plenário desta 
Corte de Contas. Persiga sempre os melhores resultados a fim de ser atendido o interesse 
maior, o interesse público.  

 
Nesta nova caminhada, cabe o pensamento do filósofo Sócrates: “Uma 

vida sem desafios não vale a pena ser vivida”, que esta assertiva seja uma constante em 
sua existência.  

 
Drª Rosa Egídia, em nome do Colegiado desta Corte de Contas, nos 

congratulamos com Vossa Excelência na certeza de que virá abrilhantar este Tribunal 
com seus ensinamentos, conhecimentos e com sua sapiência jurídica, com a acuidade e 
cautela nos julgados.  

 
Deus ilumine seus caminhos, e guie seus passos nesta nova caminhada; 

seja muito bem vinda, Conselheira.  
Esta Corte de Contas lhe acolhe com sentimento fraternal. 

Belém, 11 de fevereiro de 2016. 

 
 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 03 

DISCURSO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA ROSA EGÍDIA 
CRISPINO CALHEIROS LOPES NA SESSÃO SOLENE DE SUA POSSE NO CARGO 
DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ: 

Boa tarde a todos! 
Exmo. Sr. JOSÉ MEGALE, Secretário de Estado, que neste ato representa 

S. Exª, o Senhor SIMÃO ROBSON DE OLIVEIRA JATENE, Governador do Estado do 
Pará;  

Exmo. Sr. Deputado CASSIO ANDRADE, neste ato representando S. Exª 
o Deputado MÁRCIO MIRANDA, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará, oportunidade em que aproveito para saudar os demais integrantes do Poder 
Legislativo Estadual que me honram com seu comparecimento nesta sessão; 

Exmo. Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na pessoa de quem saúdo os 
demais Desembargadores e Juízes integrantes da Magistratura Estadual e Federal, 
comum ou especializada, aqui presentes; 

Exmo. Sr. Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

Exma. Sra. Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, 
Vice-Presidente desta Corte de Contas; 

Exmo. Sr. Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA DIAS, Corregedor do 
TCE/PA; 

Exmo. Sr. Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA, Ouvidor da Corte 
de Contas Estadual; 

Exmo. Sr. Conselheiro NELSON LUÍS TEIXEIRA CHAVES, ex-
Presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado; 

Exmo. Sr. Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, 
ex-Presidente do TCE/PA; 

Exmo. Sr. Conselheiro SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES, 
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em nome de quem 
saúdo os demais Conselheiros daquela Corte de Contas que muito me honram com suas 
presenças; 

Exmo. Sr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, Procurador-
Geral de Justiça do Estado do Pará – em seu nome e em nome de meus irmãos 
NICOLAU CRISPINO e PEDRO PAULO CRISPINO, saúdo todos os integrantes do 
Ministério Público Brasileiro aqui presentes; 

 
Exmo. Sr. ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

Procurador Geral de Contas do Estado do Pará, em seu nome e em nome de meu querido 
pai, PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, Procurador-Geral aposentado do Parquet 
Especializado de Contas, saúdo os demais membros do Ministério Público de Contas do 
Estado, inclusive os jubilados, que muito me honram com suas presenças; 
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Exma. Sra. ELIZABETH MASSOUD SALAME DA SILVA, 
Procuradora-Geral de Contas dos Municípios do Pará, em nome de quem saúdo os 
demais membros daquele Parquet Especializado de Contas que me prestigiam nesta 
tarde; 

Exmos. Srs. JULIVAL SILVA ROCHA e MILENE DIAS DA CUNHA, 
Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas deste Estado, em cujas pessoas saúdo os 
Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas dos Municípios deste Estado aqui 
presentes; 

Exmo. Sr. ALÍPIO RODRIGUES JOSÉ DA SILVA, Comandante do 4º 
Distrito Naval, que muito me honra com sua presença; 

Demais autoridades presentes ou representadas; 
Senhoras e Senhores Servidores do Tribunal de Contas do Estado e dos 

Municípios do Estado do Pará; 
Senhoras e Senhores Servidores do Ministério Público de Contas do 

Estado e dos Municípios deste Estado; 
Meus amigos de todas as horas que hoje também me prestigiam; 
Meus queridos familiares, alguns dos quais hoje atuaram nesta sessão, 

graças à deferência do Ilustre Presidente desta Corte, que permitiu a quebra de 
protocolo, viabilizando sua participação em homenagem cuidadosamente planejada pela 
competente equipe de Cerimonial do Tribunal, capitaneada pela incansável Dra. Dione 
Guimarães;    

Senhoras e Senhores: 
 
É com inestimável satisfação e grande honra que me encontro hoje diante 

das maiores autoridades deste Estado e de um grupo tão distinto de convidados que se 
dispuseram a me prestigiar neste dia tão importante em minha carreira. 

 
Como em nossas vidas, as oportunidades, os caminhos, as escolhas nunca 

devem ser reputados como exclusivamente nossos, uma vez que, felizmente, não 
caminhamos sozinhos, inicio esta breve manifestação, com palavras de agradecimento.  

 
Sempre a Deus, em primeiro lugar, pelas incontáveis bênçãos que Dele 

tenho recebido todos os dias de minha vida.  
 
Agradeço ao digno Governador do Estado do Pará, Sr. Simão Jatene, não 

apenas pela indicação ao cargo que ora assumo, mas, principalmente, pela confiança em 
mim depositada. Creio que a maior homenagem que posso prestar a Sua Excelência seja 
a realização de um trabalho profícuo neste Tribunal, tendo como norte a lúcida e 
competente condução deste Estado, por parte de Vossa Excelência, sempre 
comprometida com a legalidade, um dos grandes pilares do Estado Democrático de 
Direito.  
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Sou grata, igualmente, à Augusta Assembleia Legislativa Paraense, que 
me distinguiu com honrosa deliberação unânime, por ocasião da aprovação de meu 
nome para integrar a Egrégia Corte de Contas deste Estado.  

 
E aproveito este momento para prestar o devido agradecimento às 

elogiosas palavras que me foram dirigidas a quando de minha Arguição por aquele 
Parlamento. Manifestações que ficarão guardadas em minha mente e coração e servirão 
de estímulo para buscar corresponder às expectativas ali evidenciadas. Agradeço ao Sr. 
Presidente, Dr. Márcio Miranda, aos Senhores Deputados Carlos Bordalo, Airton 
Faleiro, José Scaff, Celso Sabino, Eliel Faustino, Raimundo Santos, Osório Juvenil. As 
considerações e reflexões de S. Excelências proferidas naquele momento foram 
devidamente registradas e serão sempre levadas em conta no desempenho de minha 
nova atribuição. 

 
É esta, também, a oportunidade para, de público, manifestar meu 

reconhecimento aos Conselheiros e Conselheiros Substitutos de ambas as Cortes de 
Contas Paraenses – do Estado e dos Municípios – pelo prestigioso apoio e 
aconselhamento, gentileza no trato e respeito com o qual sempre me premiaram. 
Asseguro a Vossas Excelências que estou pronta para unir esforços e contribuir com o 
máximo empenho para juntos enfrentarmos as elevadas responsabilidades e eventuais 
dificuldades da judicatura de contas.  

 
Agradeço, em especial, à Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

pela saudação carinhosa, reflexo evidente de uma antiga amizade, que agora está 
revigorada diante da perspectiva prazerosa da convivência diária no âmbito do Tribunal 
de Contas do Estado – facilitada, inclusive, pela disposição contígua de nossos 
gabinetes. Sem dúvida, um prêmio para mim! Muito obrigada pelas boas vindas! 

 
Sou igualmente grata pela saudação, ao atual Procurador-Geral de Contas 

deste Estado, Dr. Antônio Maria Cavalcante, decano daquela Instituição e que está 
prestes a passar a chefia ao Dr. Felipe Rosa Cruz, já eleito e que assumirá, pelo próximo 
mandato, a gestão daquele Parquet Especializado, auxiliado pelos demais noveis 
membros, que nos últimos dois anos passaram a integrar, com muita competência, o 
Ministério Público de Contas do Estado do Pará. 

 
Estendo meus mais sinceros agradecimentos pela ajuda recebida aos 

zelosos servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas deste 
Estado, que não pouparam esforços para o êxito desta solenidade. Dirijo um 
agradecimento especial, à minha fiel e eficiente Assessoria, na qual incluo a equipe de 
transporte, sempre solícita, diligente e pronta a colaborar, independentemente da 
situação ou encargo.    
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Finalmente, tendo sempre em conta que família é base, exemplo, impulso, 
refúgio, agradeço aos meus queridos pais, meu marido, meus filhos, meus irmãos e 
demais familiares, pelo amor, paciência, apoio e incentivo irrestritos.  

Entendo que a convergência de oportunidades, chances aproveitadas, 
escolhas acertadas, exemplos seguidos, culminaram por me conduzir à condição em que 
hoje me encontro. 

 
Antes mesmo de integrar o quadro de Procuradores de Contas, aprendi a 

respeitar aquele Parquet Especializado, do qual hoje me desvinculo oficialmente. 
A partir de minha investidura, aliada aos demais membros – o saudoso Dr. 

Hildeberto Bitar, Dr. Otávio Mescouto, Dr. Ivan Barbosa da Cunha, Dra. Maria Helena 
Loureiro, Dra. Iracema Teixeira Braga, Dr. Antônio Maria Cavalcante e meu pai, Pedro 
Rosário Crispino – pude acompanhar e participar da luta pelo fortalecimento dessa 
instituição centenária que, a partir de 1988, passou a ter expressa previsão 
constitucional.  

 
A mesma Carta de 1988 alterou fundamentalmente os critérios de 

indicação dos membros dos Tribunais de Contas, reservando ao Ministério Público de 
Contas, assim como à Auditoria, assentos no Colegiado, dentre as três vagas cuja 
indicação compete ao Chefe do Poder Executivo. 

 
Com isso, as Cortes de Contas Brasileiras passaram a apresentar uma 

composição mais democrática, possibilitando o equilíbrio de experiências alcançadas 
com a prática da vivência pública nas áreas política e científica, envolvendo 
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração 
pública, associada à visão técnica de Auditores, atualmente também chamados, 
Conselheiros Substitutos, assim como de Procuradores de Contas.  

 
Hoje, Senhoras e Senhores, após mais de duas décadas de atuação, me 

despeço do Ministério Público de Contas deste Estado, instituição que escolhi integrar, 
na qual exerci meu mister, tendo a chance de contar com o melhor dos professores como 
colega – meu pai!  Uma rara oportunidade: poder testemunhar a dignidade com que 
exerceu suas funções e tê-lo como contínua fonte de inspiração. 

 
Afirmo-lhes que fui beneficiada duplamente, pois como corolário, herdei 

dele, também, a simpatia de todos os servidores mais antigos, seus contemporâneos, na 
Corte de Contas do Estado, que hoje me recebe de braços abertos. 

 
Saúdo, nesta oportunidade, o Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, a quem 

sucedo, pelos longos anos dedicados ao serviço público estadual. Ele que foi o primeiro 
representante do Ministério Público de Contas do Pará a ter assento no Tribunal de 
Contas deste Estado e cuja carreira se viu coroada com a também primeira investidura 
na função de Corregedor desta Corte. 
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Assumo, pois, o honroso cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
deste Estado, sem jamais perder a alma de membro do Parquet de Contas, a qual segue, 
para sempre, indelevelmente em mim gravada, tanto por herança, quanto por conquista e 
vivência pessoal. 

 
Comprometo-me a continuar defendendo a independência funcional, 

administrativa e financeira do Ministério Público de Contas deste país. Qualquer ameaça 
à sua estrutura repercute diretamente no Tribunal de Contas perante o qual oficia, 
maculando o aparelhamento do Controle Externo e o Sistema Brasileiro de Fiscalização 
da Administração Pública como um todo. 

 
Trata-se de um sistema atualizado, resultante de conquistas históricas e 

que reflete a evolução da sociedade brasileira, tendo como partícipes independentes e 
técnicos, os Tribunais de Contas, com a missão de orientar o Poder Legislativo no 
exercício do Controle Externo.  

 
Frutos da inspiração de Ruy Barbosa e efetiva instalação pelo paraense 

Serzedelo Corrêa, os Tribunais de Contas tiveram sua ação institucional fortalecida a 
partir da Constituição Federal de 1988, assumindo papel essencial na defesa da 
legalidade, legitimidade e economicidade na aplicação dos dinheiros, bens e valores 
públicos. 

A inovação advinda com a fiscalização operacional reforçou a relevância 
das análises técnicas das Cortes de Contas, com a introdução das modernas práticas de 
auditoria programadas, possibilitando avaliação sistemática da efetividade da gestão 
pública. 

Com efeito, as aceleradas mudanças sociais que vivenciamos têm causado 
fortes reflexos na Administração Pública e provocado transformações na atuação do 
Controle Externo.  

 
Nesse sentido, faço questão de enfatizar algumas das considerações 

apresentadas à Assembleia Legislativa, por ocasião de minha Arguição, por entender 
necessário marcar passagens a serem registradas e acompanhadas por meus pares, dentro 
da visão e do comportamento ético e técnico que se exige de um Conselheiro do 
Tribunal de Contas. 

 
À luz da missão do Tribunais de Contas, é imperioso destacar na 

Administração Pública atual, qual a VISÃO que se deve ter da Instituição, pelo que a 
sociedade espera de controles e de transparência, num mundo político que passa por 
transformações significativas e que exigem novos Modelos e Agendas de Gestão e 
Governança do Estado.  

 
Espera-se uma revisão paradigmática da atividade controladora e um 

conjunto de aperfeiçoamentos normativos dos mecanismos de controle, o que inclui a 
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supressão de controles meramente formais, o predomínio da verificação de resultados e 
o dever de analisar a existência de alternativas compatíveis com as finalidades de 
interesse público. 

 
Por isso a necessidade de que as Cortes de Contas priorizem uma atuação 

pedagógica e preventiva, conquistando e preservando a confiança da sociedade, 
contribuindo para a eficiência de sistemas políticos e administrativos, assegurando a 
execução de ações alinhadas ao interesse da coletividade.  

 
Se por um lado o controle a posteriori se afigura um importante 

mecanismo de transparência para a sociedade, por outro, quando não estruturado 
adequadamente e combinado com o controle concomitante, pode gerar efeitos danosos 
aos agentes da Gestão eficiente na tomada de decisões em nome da causa pública. 

 
Igualmente, a sociedade deve exercer seu papel de principal interessada 

nos resultados do Estado e demandar dele novas estruturas de governança que 
possibilitem o desempenho de funções de avaliação, direcionamento e monitoramento 
de ações. 

 
 
Como bem ensina o Ministro Benjamim Zymler, Ex-Presidente do 

Tribunal de Contas da União, a eficácia do controle social depende de vínculos 
sistêmicos a serem estabelecidos entre a sociedade civil organizada e os entes estatais 
encarregados do controle. 

 
Nesse contexto, o estreito vínculo entre as instituições Ministério Público 

de Contas e Tribunal de Contas me possibilitou testemunhar a evolução e a 
modernização da atuação do TCE no cumprimento de sua missão. 

 
Sob a liderança do Presidente Luís da Cunha Teixeira, da Vice-Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira e do Corregedor André Teixeira Dias, o Tribunal de 
Contas do Estado tem prosseguido na busca pela expansão de horizontes e incorporação 
de metodologias e técnicas novas de controle que possibilitem analisar a repercussão 
social dos programas de governo.  

 
Inúmeras medidas transformadoras, direcionadas principalmente para o 

enfoque preventivo e pedagógico do controle, têm sido implementadas. 
 
O Tribunal tem investido na realização de diversas ações educacionais, em 

elevado nível técnico, tanto para o aperfeiçoamento de seu quadro funcional, quanto 
para esclarecimento da sociedade, sempre contando com a expertise da Escola de 
Contas, como o Fórum TCE/PA e Jurisdicionados e a Sexta-Feira da Integração, ambos 
idealizados pelo decano da Casa, Conselheiro Nelson Chaves. 
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Foram inauguradas unidades regionais nas cidades de Santarém e Marabá, 
visando à interiorização do Tribunal de Contas, que se deu na gestão do Conselheiro 
Cipriano Sabino, e contou com a inestimável parceria do Governador Simão Jatene. 

 
Foi criada a Ouvidoria da Corte, efetivo canal de comunicação com a 

sociedade, hoje a cargo da competente condução do Conselheiro Odilon Teixeira. 
 
Igualmente merece destaque a sistemática realização de auditorias 

operacionais em importantes áreas sociais como educação, saúde, abastecimento de 
água, muito bem conduzidas pela equipe técnica do Tribunal. 

 
Com efeito, integrar o Tribunal de Contas do Pará é ao mesmo tempo um 

privilégio e um desafio. Especialmente diante da grave e generalizada crise que assola 
nosso país. 

Como bem pontuou Sua Excelência, o Governador Simão Jatene, em 
recente pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado, a crise econômica é tão 
mais grave porque é também uma crise política, ética e de valores – uma crise da própria 
sociedade. 

Sem menosprezar as dificuldades impostas pela conjuntura nacional e que 
certamente ainda estão por vir, devemos trabalhar para que o crédito seja restabelecido 
para além da área econômica.  

 
Somente com o fortalecimento, a integração e efetividade dos órgãos de 

controle, pode-se começar a recuperar a credibilidade e o respeito perdidos.  
 
Os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios deste país 

tem contribuído grandemente para essa recuperação, contando com a competência e 
profissionalismo que caracterizam o corpo de Ministros, Conselheiros, seus substitutos, 
em especial seu corpo de técnicos, sempre apoiados pelos Ministérios Públicos de 
Contas respectivos. 

 
Cabe a cada um de nós cumprirmos o nosso papel! 
 
Destaco, neste momento, uma citação, por alguns atribuída ao físico Albert 

Einstein. A força dessas palavras, ainda que incógnito o seu autor, justificam o seu 
registro: 

 
“Não pretendamos que as coisas mudem, se fazemos sempre o mesmo.  
A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, 
porque a crise traz progressos.  
A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura.  
É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes 
estratégias.  
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Quem supera a crise, supera-se a si mesmo sem ficar “superado”. 
Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio 
talento e respeita mais aos problemas do que as soluções.  
A verdadeira crise, é a crise da incompetência.  
O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as 
saídas e soluções fáceis.  
Sem crise não há desafios, sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta 
agonia.  
Sem crise não há mérito.  
É na crise que se aflora o melhor de cada um.  
Falar de crise é promovê-la, e não falar sobre ela é exaltar o conformismo.  
Em vez disso, trabalhemos duro.  
Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de 
não querer lutar para superá-la”. 
 
A partir de hoje o Tribunal de Contas do Pará passa a contar com mais 

uma servidora pública disposta a somar esforços para, com empenho e responsabilidade, 
cumprir a missão que lhe é posta. 

Encerro com as palavras de Cora Coralina, que bem refletem o ânimo com 
que devemos enfrentar os desafios em nossas vidas:  

 
“É que tem mais chão nos meus olhos 
do que cansaço nas minhas pernas, 
mais esperança nos meus passos 
do que tristeza nos meus ombros, 
mais estrada no meu coração  
do que medo na minha cabeça.”  
                                     
Peço a Deus ser digna de receber d’Ele a saúde e sabedoria necessárias 

para bem cumprir os deveres do cargo que ora assumo. 
 
Muito obrigada! 
 
 
Belém, 11 de fevereiro de 2016. 

 
 
 

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES  
                  Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará 


