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ATA DA 56ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia vinte e oito (28) do mês de julho do ano de dois 

mil e dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Correa”, Plenário “Conselheiro 

Emilio Martins”, 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), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR, ODILON INÁCIO TEIXEIRA e ROSA EGÍDIA CRISPINO 

CALHEIROS LOPES; os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos JULIVAL 

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

Contas FELIPE ROSA CRUZ (Procurador-Geral); estiveram presentes, ainda, à sessão as 

mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas: Adriana Cristina Dias Oliveira – 

Conselheira Substituta do TCM/PA; Alice Loureiro – Secretária de Gestão de Pessoas do 

TCE/PA; Carlos Edilson Maneschy – Secretário de Controle Externo do TCE/PA; Cláudio 

Vinagre – Secretário de Tecnologia da Informação do TCE/PA; Conselheiro Ricardo Soares; 

Deíla Barbosa Maia - Subprocuradora de Contas do Ministério Público de Contas do Estado; 

Edilson Oliveira e Silva – Conselheiro Substituto aposentado do TCE/PA; Eduardo Lobão – 

Secretário de Administração do TCE/PA; Elizabeth Massoud Salame da Silva – Procuradora 

Geral do Ministério Público junto ao TCM/PA; General Jeannot Jansen da Silva Filho; 

Guilherme da Costa Sperry – Procurador de Contas do Ministério Público de Contas do Estado; 

José Alexandre – Conselheiro Substituto do TCM/PA; José Arlindo Siqueira – Secretário Geral 

do TCE/PA; Lilian Bendahan – Secretária de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE/PA; 

Major Bassalo – Representando o Tenente Cel. César Melo – Chefe da Casa Militar; Márcia 

Costa – Conselheira Substituta do TCM/PA; Patrick Bezerra Mesquita - Subprocurador de 

Contas do Ministério Público de Contas do Estado; Roberto Paulo Amoras; Stanley Botti 

Fernandes - Subprocurador de Contas do Ministério Público de Contas do Estado; Stephenson 

Oliveira Victer - Subprocurador de Contas do Ministério Público de Contas do Estado; Tereza 
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Silva João – Chefe de Gabinete da Presidência do TCE/PA; os familiares do Senhor Edvaldo 

Fernandes Souza, seus genitores Senhor Antônio Alves de Souza e a Senhora Vera Lúcia 

Fernandes de Souza, bem como a esposa, Senhora Ana Carolina dos Santos Monteiro. 

Contando com as ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene realizada nos termos do inciso II do artigo 167 do 

Regimento deste Tribunal com a finalidade específica de dar posse aos aprovados no concurso 

público no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Senhores DANIEL 

MELLO e EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, nomeados para o cargo de Auditor por 

meio do Decreto Governamental assinado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, datado de 07 de julho de 2016, e publicado no Diário 

Oficial do Estado nº. 33.165, de 08 de julho de 2016, nos termos do artigo 120, caput, da 

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

Santino Soares, assim se manifestou: Senhoras e Senhores, Bom Dia! Sejam todos bem-vindos 

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

senhores DANIEL MELLO e EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, no cargo de AUDITOR. 

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), Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 

Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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-

Pará. Para compor a mesa oficial convidamos a Excelentíssima Senhora Desembargadora 

Maria Edwiges Miranda Lobato, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, Desembargador Constantino Guerreiro; Excelentíssimo Senhor Marcos Bemquerer 

Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União e Presidente da AUDICON – Associação 

Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas; Excelentíssimo 

Senhor Felipe Rosa Cruz - Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do 

Pará; Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sérgio Belich Leão Presidente em exercício do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. [Aplausos] Registramos e agradecemos 
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às autoridades e personalidades que se identificaram ou foram identificadas pelo cerimonial. 

Para declarar aberta esta sessão solene, irá usar da palavra Sua Excelência, o Presidente do 

Tribunal, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Com a palavra, Sua 

Excelência assim se pronunciou: Agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a presente Sessão Solene, que tem por finalidade dar posse a DANIEL 

MELLO e EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, aprovados no concurso público para o cargo 

de Auditor do Tribunal de Contas, nos termos do Art. 120 da Constituição do Estado do Pará. 

Eu quero aproveitar essa oportunidade, que para mim é uma alegria imensa e registrar a 

presença da desembargadora Maria Edwiges Lobato, neste ato representando Sua Excelência, 

o desembargador Constantino Augusto Guerreiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará. Ministro Marcos Bemquerer Costa; amigo do TCE e sempre prestigiando nossos 

eventos, ministro substituto do TCU e presidente da Audicon, Associação Nacional dos 

Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Excelentíssimo Senhor Felipe 

Rosa Cruz, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Excelentíssimo Senhor 

conselheiro Sérgio Leão, querido amigo, presidente em exercício do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. Quero registrar com muita alegria a presença do auditor geral 

do Estado, doutor Roberto Paulo Amoras, de Sua Excelência o Secretário de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, General Jeannot Jansen da Silva Filho. Quero agradecer e 

registrar a presença dos nossos conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima. Cipriano Sabino, 

Odilon Teixeira, Rosa Egídia, dos conselheiros substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias 

da Cunha. Registrar a presença do Conselheiro Ricardo Soares, vice-presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Amapá, muito bem-vindo Excelência. Excelentíssimo Senhor Edilson 

Oliveira e Silva, conselheiro-substituto aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

Excelentíssimo Senhor Guilherme da Costa Sperry, procurador do Ministério Público de 

Contas; Patrick Bezerra Mesquita, subprocurador do Parquet de Contas, Stephenson Oliveira 

Victer, subprocurador do Parquet de Contas; Deíla Barbosa Maia, doutor Stanley Botti 

Fernandes, Subprocurador, doutora Elizabeth Massoud Salame da Silva, procuradora-geral do 

Ministério Público de Contas junto ao TCM, doutor Alexandre Cunha, conselheiro substituto 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, doutora Márcia Tereza Assis da 

Costa, conselheira substituta do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, para a 
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nossa alegria ex-funcionária desta Casa. doutora Adriana Cristina Dias Oliveira, conselheira 

substituta do Tribunal de Contas dos Municípios, registrar a presença do major Bassalo, 

representando neste ato o gabinete da Casa Militar, tenente-coronel Cesar Melo. Senhoras e 

senhores, antes de passar para o cerimonial, eu gostaria de cumprimentar os familiares dos 

nossos conselheiros substitutos: doutor Daniel e doutor Edvaldo. O nosso plenário tem 

dimensões reduzidas, mas é bastante acolhedor. Aqui é o lugar sagrado da instrução, onde 

funciona o pleno. Por isso fizemos questão que a posse fosse aqui. Sintam-se à vontade. Os 

servidores do TCE, os servidores do Ministério Público de Contas, e os convidados dos 

homenageados. Quero também cumprimentar aqui o coral de Casa. Sejam todos bem-vindos. 

Em seguida, foi apresentado o Hino Nacional Brasileiro, sob a interpretação do Coral do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, regido pelo maestro Jeremias Progênio. Após, foram 

ouvidos efusivos aplausos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Convido os Excelentíssimos senhores Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e Maria de Lourdes Lima de Oliveira a fazerem o ingresso, neste auditório, do 

Senhor DANIEL MELLO. Neste momento sob os aplausos dos presentes, adentrou no recinto o 

Senhor DANIEL MELLO acompanhado dos conselheiros citados e posicionou-se à frente da 

mesa oficial, sendo de imediato concedida a palavra ao Presidente para a condução dos atos 

solenes de posse do Senhor DANIEL MELLO: Em cumprimento ao que determina o Parágrafo 

3º do art. 36 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, concedo a 

palavra ao Senhor Daniel Mello para prestar seu compromisso de posse. Em seguida o Senhor 

Daniel Mello proferiu para conhecimento dos presentes seu compromisso de posse, e cujo teor 

segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO 

CARGO DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO 

E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. 

Feita a leitura, o Conselheiro Presidente, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas 

pela Lei Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, declarou investido no cargo de Auditor do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará o Excelentíssimo Senhor DANIEL MELLO, 

oportunidade em que Sua Excelência foi, amplamente, aplaudida por todos os presentes. A 

seguir, o Mestre de Cerimônias convidou o Excelentíssimo Senhor Marcos Bemquerer 

Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União e Presidente da AUDICON – Associação 
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Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, para fazer a entrega 

da toga de Auditor do Tribunal de Contas do Estado, ao tempo em que o auxiliou a vestir o 

referido traje. (Pausa). Imediatamente, soaram aplausos no recinto. Em seguida, o Presidente 

convidou o empossado a tomar seu assento na bancada dos Auditores. Neste momento, o 

Mestre de Cerimônias convidou o senhor Secretário-Geral do Tribunal de Contas, Senhor JOSÉ 

ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA, para que procedesse à leitura do Termo de Posse de 

auditor nomeado para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a leitura do termo, lavrado pelo 

Secretário-Geral, foi firmado pelo presidente e pelo empossado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Convido os 

Excelentíssimos senhores Conselheiros Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes a fazerem o ingresso, neste auditório, do Senhor EDVALDO FERNANDES DE 

SOUZA. Neste momento sob os aplausos dos presentes, adentrou ao recinto o Senhor 

EDVALDO FERNANDES DE SOUZA acompanhado dos conselheiros citados e posicionou-se 

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

dos atos solenes de posse do Senhor EDVALDO FERNANDES DE SOUZA: Em cumprimento 

ao que determina o Parágrafo 3º do art. 36 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, concedo a palavra ao Senhor Edvaldo Fernandes de Souza para prestar seu 

compromisso de posse. Em seguida o Senhor Edvaldo Fernandes de Souza proferiu para 

conhecimento dos presentes seu compromisso de posse, e cujo teor segue transcrito: 

PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE AUDITOR 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO 

CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, o 

Conselheiro Presidente, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei 

Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, declarou investido no cargo de Auditor do Tribunal 

de Contas do Estado do Pará o Excelentíssimo Senhor EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, 

oportunidade em que Sua Excelência foi, amplamente, aplaudida por todos os presentes. A 

seguir, o Mestre de Cerimônias convidou os pais do empossado, Senhor Antônio Alves de 

Souza e a Senhora Vera Lúcia Fernandes de Souza, bem como a esposa, Senhora Ana Carolina 

dos Santos Monteiro, para fazerem a entrega da toga de Auditor do Tribunal de Contas do 

Estado, ao tempo em que o auxiliaram a vestir o referido traje. (Pausa). Imediatamente, soaram 
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aplausos no recinto. Em seguida, o Presidente o convidou a tomar seu assento na bancada dos 

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

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

leitura do Termo de Posse de auditor nomeado para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a 

leitura do termo, lavrado pelo Secretário-Geral, foi firmado pelo presidente e pelo empossado. 

Dando-se continuidade à sessão, o Mestre de Cerimônias anunciou o pronunciamento do 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Excelentíssimo Senhor FELIPE ROSA 

CRUZ, em nome daquele órgão, para saudar os novos Auditores, e que ficou fazendo parte 

integrante desta ata (DOCUMENTO N.º 01). Ao concluir sua homenagem aos novos auditores, 

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

transmitiu a palavra a Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta MILENE DIAS DA 

CUNHA para, em nome do Plenário, fazer a oração de saudação e acolhimento aos novos 

auditores. 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). Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias transmitiu a palavra ao Excelentíssimo Senhor 

MARCOS BEMQUERER Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União e Presidente da 

AUDICON – Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de 

Contas, para, em nome das entidades que representa, fazer saudação aos novos auditores. Sua 

Excelência procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte desta ata (DOCUMENTO N.º 03), 

oportunidade em que foi muito aplaudida por todos os presentes. (Pausa). Sequencialmente, o 

Mestre de Cerimônias anunciou o pronunciamento do recém-empossado Auditor DANIEL 

MELLO, que, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para conhecimento geral 

e que passou a compor este documento histórico (DOCUMENTO N.º 04), ao cabo em que foi 

amplamente aplaudido. (Pausa).  Em seguida, o Mestre de Cerimônias anunciou o 

pronunciamento do recém-empossado Auditor EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, que, 

após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso para conhecimento geral e que passou a 

compor este documento histórico (DOCUMENTO N.º 05), ao finalizar foi amplamente 

aplaudido. (Pausa). O mestre de cerimônia com a palavra, assim se manifestou: Neste momento 

teremos a apresentação do Coral Eva Andersen Pinheiro do Tribunal de Contas do Estado que 

executará as músicas BERIMBAU, DE BADEN POWELL e FLOR DO DESTINO, DE NILSON 
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CHAVES. Após a belíssima apresentação, o coral foi bastante aplaudido. 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 dos 

novos integrantes, conforme suas próprias palavras: Estamos encerrando a nossa solenidade, e 

encerrando um processo que não foi iniciado por mim. Foi iniciado pela conselheira Lourdes 

Lima, que quando presidente pensou no concurso público, planejou, mas não conseguiu 

realizar. O conselheiro Cipriano Sabino assumiu a presidência, deu continuidade, realizou o 

concurso, deu posse a quatro conselheiros substitutos; dos quatro, um se tornou conselheiro, o 

conselheiro Odilon Teixeira, hoje ouvidor do nosso Tribunal; e a doutora Patrícia Sarmento, 

hoje conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Também 

o conselheiro Cipriano Sabino, enquanto presidente prorrogou o concurso público; e a sua 

validade termina no dia 8 de agosto, portanto, daqui a poucos dias. Coube a mim, como 

presidente da Corte neste momento cumprir essa tarefa de dar prosseguimento. Cumprir com a 

Constituição e dar posse aos nossos novos auditores, também denominados conselheiros 

substitutos. Portanto, conselheira Lourdes Lima, conselheiro Cipriano Sabino, todos os 

conselheiros aqui, toda decisão que um presidente toma tem o apoio dos conselheiros. Depois 

de 40 anos, e o doutor Edilson Silva sabe disso, porque ele foi conselheiro substituto aqui por 

muito tempo. Com a saída dele ficamos sem nenhum auditor. E aí o conselheiro Cipriano, 

corajosamente, tomou a atitude; e o nosso papel é o de dar essa continuidade. Agora eu posso 

dizer que estamos completos com os doutores Daniel e Edvaldo. Eu confesso que estava 

preocupado com a posse neste dia 28 de julho, por se este um mês atípico, mês de muita 

movimentação no estado do Pará; e que a gente tem dificuldade de fazer uma agenda 

institucional. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que vocês foram muito prestigiados, 

bastante prestigiados; e é por isso que eu quero agradecer às nossas autoridades que 

compareceram neste evento. Muitíssimo obrigado. Da mesma forma aos familiares, servidores 

e convidados que compareceram a esta solenidade. Senhores, agradecendo mais uma vez a 

presença de todos, em especial as autoridades que aqui compareceram, declaro encerrada a 

sessão solene deste Egrégio Tribunal de Contas que deu posse aos mais novos auditores, 
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também denominados conselheiros substitutos deste Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

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

sessão às doze horas (12h00min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-Geral do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a confecção da presente ata, que comporá 

os anais da Casa.  

Belém, 28 de julho de 2016. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário  

 
Disponibilizada previamente no sistema informatizado do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 09 de agosto 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 56ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 28 DE 
JULHO DE 2016, QUE DEU POSSE AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DANIEL 
MELLO E EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, NO CARGO DE AUDITOR DO TCE-PA: 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério 

Público de Contas do Pará, Doutor FELIPE ROSA CRUZ;  
 
 
DOCUMENTO 02: Saudação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta MILENE 

DIAS DA CUNHA, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará;  

 
 
DOCUMENTO 03: Discurso do Excelentíssimo Senhor Ministro Substituto do TCU 

MARCOS BEMQUERER. 
 
 
DOCUMENTO 04: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto DANIEL 

MELLO. 
 
 
DOCUMENTO 05: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto EDVALDO 

FERNANDES SOUZA. 
 

 
 
 

Belém, 28 de julho de 2016. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário  

 
 
 
V I S T O: 
 
 
 
JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 

Secretário-Geral 
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DOCUMENTO 01 
 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR FELIPE ROSA CRUZ, PROCURADOR-
GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, POR OCASIÃO DA POSSE DOS 
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DANIEL MELLO E EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, 
NO CARGO DE AUDITOR DO TCE-PA: 

Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, conselheiro Luís Cunha, na pessoa de quem peço todas as vênias para cumprimentar todas 

autoridades que compõem a mesa e todas aquelas que foram nominalmente citadas.  

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima, Cipriano 

Sabino, Odilon Teixeira, Rosa Egídia, conselheiros substitutos Julival Rocha e Milene Dias da 

Cunha. Caríssimos amigos do Ministério Público de Contas a quem tenho a honra e a satisfação de 

ombrear diariamente em nossas atividades, meu fraterno abraço.  

Excelentíssima senhora procuradora-geral de Contas do Ministério Público de 

Contas dos Municípios, Elizabeth Salame, querida amiga. Caros servidores desta Casa, do 

Ministério Público de Contas, advogados, cidadãos presentes, familiares dos empossados.  

É com alegria indizível que tenho a honra de representar o Ministério Público de 

Contas do Estado na ocasião em que se celebra a posse de dois novos membros desta Casa. 

Principio exaltando suas vitórias, que coroa a longa e desgastante jornada que os trouxe a este 

momento, que decerto ficará marcado em vossas trajetórias.  

Longas e solitárias horas de estudo, tenros momentos perdidos ao lado da família; 

passagens alegres junto com os amigos que não foram compartilhadas. A dúvida pela aprovação e a 

agonia pela espera da nomeação. Certamente tudo isso foi vivenciado por Vossas Excelências, que 

escolheram trilhar a longa e penosa estrada do concurso público, cujo final não pode ser alcançado 

por atalhos e deve ser palmilhado exclusivamente com os chinelos da meritocracia e da humildade. 

Hoje coroamos o final dessa empreitada e fincamos também a pedra fundamental do novo ciclo em 

suas vidas. O exercício nobre da relevante missão da jurisdição de contas. Para além da vitória 

pessoal que a posse no cargo de conselheiro substituto representa, os currículos de Vossas 

Excelências deixam extreme de dúvidas que a conquista também é dessa Corte, que por certo 

engrandecerá ainda mais a qualidade dos seus julgados. 
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Embora o fizesse com imenso prazer, peço vênia para não ler a íntegra de vossos 

currículos, o que por certo alongaria sobremaneira a sessão, dada magnificência que os mesmos 

denotam. Assim o digo não como mera retórica para florear o momento, senão porque fiquei 

sinceramente impressionado por vossas qualificações.  

Com efeito, basta apenas um breve lampejo sobre o que neles consta, sobejam 

razões para festejar a chegada de vossas excelências nessa Corte.  

Doutores Daniel Mello e Edvaldo Fernandes, folgo em registrar que vossas 

excelências exercerão a judicatura de contas em um Tribunal que se põe na dianteira do controle 

externo brasileiro, servindo de paradigma pela absoluta observância ao modelo preconizado pelo 

constituinte originário. Senão vejamos:  

A Resolução n.º 3, de 2004 da Atricon, da qual essa Corte é signatária, tem como um 

dos seus objetivos fixar referencial para os tribunais de contas, de modo uniforme no país, 

assegurem a observância do modelo constitucional na sua composição, organização e 

funcionamento, inclusive, obedecendo a requisitos para a escolha de ministros e conselheiros, com 

vistas a imprimir maior qualidade, agilidade e profissionalismo no exercício do controle externo 

pelas cortes brasileiras.  

Quanto a sua composição, o TCE/PA cumpre fielmente o modelo constitucional 

estabelecido, posto que em seu pleno, há muito totalmente integralizado, os assentos reservados ao 

Ministério Público de Contas e aos conselheiros substitutos estão devida e brilhantemente 

preenchidos pela conselheira Rosa Egídia e Odilon Teixeira, respectivamente.  

A mesma resolução estabelece a necessidade de uniformização da nomenclatura do 

cargo de auditor, previsto no artigo 73, parágrafo IV, da Constituição Federal, preconizando que 

deve passar a ser nomeado de conselheiro substituto, ao tempo em que expressamente os reconhece 

como membros dos respectivos tribunais em que oficiam.  

Essas e outras diretrizes estabelecidas pela Atricon, caros doutores Daniel e 

Edvaldo, são cumpridas “in totum” pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Mas essa Casa, 

excelências, movida pelo seu espírito vanguardista e visionário, não se limitou ao coro dos comuns, 

há décadas no estado do Pará, ao Ministério Público de Contas é garantida a plena autonomia 
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administrativa e financeira, o que certamente é determinante para a manutenção da higidez, a 

harmonia, e efetividade no controle externo paraense. 

Senhores, o Brasil vive dias sombrios, os escândalos diuturnamente noticiados 

parecem emergir de um alçapão encontrado no fundo do poço cavado por aqueles que maculam a 

nossa República. Passamos definitivamente por um período de depuração. A sociedade que 

emergirá da crise que nos assola a todos, certamente não se reconhecerá nos livros da história. Não 

se tolera mais o comportamento desviado dos homens públicos. As práticas atávicas e deletérias da 

corrupção e do fisiologismo não tem mais o húmus da impunidade que germinaram.  

Nesse momento histórico por que passamos, agiganta-se, pois, a judicatura de 

contas. Bem por isso, foi por uma decisão corajosa e pioneira do tribunal de Contas da União, 

provocado que foi pelo Ministério Público de Contas que lá oficia, na pessoa do procurador Júlio 

Marcelo, que se instaurou no Brasil o processo de impeachment da presidente da República por 

crime de responsabilidade calcado em atos que desrespeitaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, as 

famosas e corrosivas pedaladas fiscais.  

Assim, a envergadura e a importância da jurisdição de contas exercida por vossas 

excelências nunca esteve tão em evidência como nos dias atuais. Palavras como regularidade fiscal, 

crédito, despesa, orçamento público estão na boca de todo cidadão, do mais letrado ao caboclo do 

sertão. Certamente haverá uma cobrança maior perante os tribunais e os ministérios públicos de 

contas; e é bom que assim o seja. A sociedade espera muito de nós. E essa é a razão que ancora a 

nossa existência enquanto instituições.  

Não os decepcionemos, não apequenemos a missão constitucional que nos foi 

confiada. O tempo do faz de contas não tem mais lugar na inescapável realidade em que estamos 

mergulhados.   

Doutores Daniel e Edvaldo, finalizo registrando mais uma vez, meus parabéns pela 

conquista; e desejando sabedoria, resiliência, coragem e humildade nessa nova caminhada. 

Parabéns e muito obrigado. 

Belém, 28 de julho de 2016. 
 
 

FELIPE ROSA CRUZ 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 02 

SAUDAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA SUBSTITUTA 
MILENE DIAS DA CUNHA, POR OCASIÃO DA POSSE EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DANIEL MELLO E EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, NO CARGO DE 
AUDITOR DO TCE-PA: 

 

Excelentíssimo Sr. Presidente deste Egrégio Tribunal, Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros e Procurador Geral Ministério Público de Contas, Excelentíssimo Ministro do TCU, 

demais autoridades, servidores desta Casa e demais convidados, 

 

Há exatos 3 anos e 11 meses, eu, a Dra. Patricia, o Dr. Odilon e o Dr. Julival aqui 

tomamos posse, ingressando na magistratura de contas do Estado do Pará. Naquela manhã de agosto 

compartilhávamos uma conquista, fruto de uma escolha marcada por renúncias, sacrifícios e muitas 

horas de estudo. Questionamentos, incertezas e a sensação de missão cumprida se misturavam em 

nosso peito. E hoje, V. Exas. vivenciam as mesmas emoções. 

Decorrente de outras escolhas, é chegado o dia em que V.Exas. também ingressam 

na magistratura de contas, materializando o momento por que tanto aguardaram e a mim coube a 

honra de, em nome desta Casa, fazer a saudação de boas-vindas aos dois mais novos membros 

substitutos deste Tribunal. 

A V.Exa., Dr. Daniel, que deixa seu Estado para concretizar o sonho de exercer esse 

nobre ofício em prol da sociedade paraense, empregando seu vasto conhecimento na causa pública e 

a V. Exa, Dr. Edvaldo, que creio ter esse momento como a coroação de uma vida voltada ao estudo, 

resultado de sua trajetória marcada pelo esforço e pela dedicação, quero dizer que - SEJAM BEM 

VINDOS. Estamos em festa por recebê-los, pois certos estamos que não medirão esforços para 

concretizarem o juramento que acabam de proferir, contribuindo para que o controle externo 

paraense desempenhe com excelência seu papel e desponte como referência nacional. 

Antes de prosseguir, abro um parêntese aos senhores e senhoras aqui presentes. 

Guardando identidade com o TCU, a quem devemos simetria, e na esteira do que preconizado pelas 

diretrizes da Atricon, o cargo de Auditor dos Tribunais de Contas Estaduais tem sido denominado 

também de Conselheiro Substituto, o que no âmbito deste Estado ocorre por força da ECE nº 
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64/2015. Longe de ser uma mera firula conceitual, tal designação visa assegurar maior pertinência à 

natureza jurídica do cargo e aumentar a identidade institucional de um agente público vitalício 

desde a posse, que tem assento no Plenário dos Tribunais de Contas, com atribuições de relatar 

processos, formalizar propostas conclusivas e exercer a jurisdição de contas nos processos em que 

atua. E é essa a denominação, Senhores e Senhoras, que passarei a empregar para me referir ao 

cargo. 

Excelências, para demonstrar a relevância da missão que acabam de assumir, creio 

ser oportuno trazer à baila o que teve em mente o Constituinte Originário acerca do cargo de 

Conselheiro Substituto, ao apresentar a justificação para a emenda proposta perante a Comissão de 

Sistematização na elaboração da Constituição Cidadã de 1988, a qual redundou na redação que ora 

se encontra no art. 73, § 4º, da Constituição da República: 

Os auditores são juízes permanentes do Tribunal de Contas que 
tem por missão relatar os processos que são distribuídos entre 
eles e os Ministros titulares. Mesmo quando não estão 
substituindo os Ministros, estão ao lado deles relatando e fazendo 
propostas de decisões que constituem inequivocamente atos de 
judicatura. Por isso é necessário que mesmo nessa situação e, 
especialmente nelas, estejam protegidos pelas garantias 
tradicionais da magistratura. Se quando substituem são 
equiparados aos Ministros, quando executam as atribuições da 
sua judicatura, sem substituírem, devem, por hierarquia, ser 
equiparados aos juízes dos Tribunais Regionais Federais. 

Importante ressaltar que as garantias outorgadas a determinados cargos públicos, 

como ocorre com o cargo de Conselheiro e de Conselheiro Substituto não constituem meros 

privilégios. Ao contrário, elas são salvaguardas essenciais para o desempenho independente das 

atribuições reservadas aos cargos que a Constituição distingue com tais predicados. 

Isso porque, os magistrados dos Tribunais de Contas, no exercício da sua nobre 

missão, atuam, nas palavras de Carlos Ayres Britto, sem subordinação jurídica, estando vinculados, 

exclusivamente, ao ordenamento jurídico e às suas consciências, com o desiderato de colocar-se 

acima das questões políticas e com o fito de manter a imparcialidade em prol do interesse público. 
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Que Vossas Excelências possam abrilhantar esta Corte com seus ensinamentos, 

conhecimentos e suas experiências, sem perder de vista a acuidade e a cautela nos julgados, pois 

como disse Nicolau Maquiavel “Será preciso, contudo, ser cauteloso com aquilo que fizer, e no que 

acreditar; é necessário que não tenha medo da própria sombra, e que aja com equilíbrio, prudência e 

humanidade, de modo que o excesso de confiança não o torne incauto, e a desconfiança excessiva 

não o faça intolerante”. 

Por isso, caros Conselheiros Substitutos, fazer parte de um órgão tão relevante para 

uma estrutura estatal e, principalmente, integrar um órgão de um Estado abundante como é o Estado 

de Pará, referencial em áreas importantes como a pecuária, a extração mineral e a hidroviária, 

dentre outros; por certo, é assumir um compromisso com a sociedade paraense de exercer seu ofício 

em prol do aumento da qualidade e da eficiência do gasto público.  

É também firmar o compromisso de ser um agente indutor para que a Administração 

Pública Paraense assuma posição de protagonismo no cenário nacional, com boas práticas de gestão 

e de governança, fomentando ou mesmo atraindo investimentos para que o Pará possa desenvolver 

todo seu brilho enquanto Sentinela do Norte. 

Deveras não há qualquer ousadia ou exagero em defender tal papel indutor, vez que 

a Carta Política alargou significativamente as competências dos Tribunais de Contas e a sociedade 

vem exigindo, na verdade, vem clamando cada vez mais de nós, órgãos de controle externo, um 

papel mais ativo, apto a legitimar nossa existência e a materializar os anseios e as expectativas dos 

cidadãos com as diversas políticas públicas executadas pelo Estado. 

É diante desse clamor que, transcorridos quase 28 anos após a Carta Cidadã, os 

Tribunais de Contas ingressam em um novo ciclo de amadurecimento institucional, em que todos 

nós, membros e servidores estamos envolvidos. Nossas ações e decisões no presente irão nos 

colocar na mão ou na contramão do progresso. Daí a importância do debate aberto e franco. Nesse 

processo, Senhoras e Senhores, não devemos nos sentir intimidados diante do progresso e das 

divergências que possam surgir em sua esteira. Ao contrário. Devemos persegui-lo e nos colocar na 

posição de vanguarda. Encarando as divergências como perfeitamente naturais e mesmo necessárias 

para o aprofundamento das discussões e da consolidação de novos valores e práticas. Quando o 

ambiente é fértil para o debate e valores como seriedade, ética, transparência e lealdade imperam, as 
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divergências não deixam cicatrizes, ao contrário, aproximam, pois estaremos sempre dispostos a 

atravessar o rio das divergências para nos abraçarmos do outro lado da margem.  

É nessa direção que este Tribunal de Contas tem procurado trilhar. Nas gestões 

anteriores e atual temos buscado corrigir as distorções e firmar compromisso com a realização de 

ações voltadas para a inovação, o empreendedorismo e a concretização de ideias que busquem 

fortalecer o papel do TCE e atender aos anseios tanto de ordem pública quanto de caráter técnico-

organizacional, notadamente aqueles previstos no Anexo Único da Resolução nº 3/2014 da 

ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o que se verifica com 

nossa adesão ao Projeto de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas e ao Marco de Medição 

de Desempenho realizado nos anos de 2014 e 2015.  

Essas considerações são importantes, pois hoje V. Exas. começam a escrever suas 

histórias no livro do controle externo. Nesse livro em que todos nós escrevemos um pouco, nunca 

devemos nos esquecer da máxima de que o que torna um livro interessante não é sua capa e sim seu 

conteúdo e sua narrativa. Que nunca nos esqueçamos que a humildade para continuar aprendendo, a 

compreensão do outro, a singeleza de atitudes, de manifestações e de tratamento são o mais 

marcante. Que tenhamos em mente que devemos ter sempre disposição para começar de novo, 

corrigindo e melhorando o caminho. Que precisamos de equilíbrio para manter nossos pés no chão, 

ancorados em valores e princípios sólidos, ao mesmo tempo que mantemos nossos espíritos 

sintonizados com a causa pública. Que nunca percamos o discernimento de que todo poder implica 

em responsabilidade e, caso corramos o risco de nos iludir com o primeiro em detrimento do 

segundo, que nos fixemos apenas na responsabilidade, pois ela chama nossa consciência a ação e 

nos mantém alinhados e coerentes com o nosso verdadeiro papel. E tão importante quanto isso, nos 

lembremos sempre que as pessoas ainda são o melhor e o maior patrimônio de uma entidade, único 

instrumento viabilizador da transformação ou da superação de uma cultura institucional. Que 

sozinhos, pouco podemos fazer, mas juntos e unidos, muito fazemos e mais longe iremos.  

E ainda, meus nobres, na linha do que pensava o filosofo Nietzsche “Não há fatos 

eternos, como não há verdades absolutas”, e é partindo dessa premissa que desejo a Vossas 

Excelências, nessa nova trajetória profissional que se inicia em suas vidas, que nesta Corte exerçam 

seus trabalhos com sabedoria, imparcialidade e sem verdades absolutas, com a maestria e com o 

equilíbrio que estou certa saberão se conduzir. 
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E finalizo essa saudação com um poema atribuído a Fernando Sabino, com pequenas 

adaptações feitas pelo Conselheiro Humberto Lustosa, quando de sua posse no TCE/GO, cuja 

essência é a de que a vida nos permite sempre começar e que os entraves não podem nos impedir de 

oportunizar a chegada das grandes alegrias: 

 

De tudo, ficam três coisas: 
A certeza de que estamos começando, 
A certeza de que é preciso continuar, 
A certeza de que (tentarão nos interromper) antes de 
terminarmos. 
Portanto, devemos: 
Fazer da (tentativa de) interrupção (a descoberta de) 
um caminho novo (e melhor), 
Da queda, um passo de dança, 
Do medo, uma escada, 
Do sonho, uma ponte, 
Da procura, um encontro. 

   
Que Vossas Excelências sejam felizes nessa Casa no cumprimento de vossas nobres 

missões! Sejam bem-vindos. 

 

Belém, 28 de julho de 2016. 

 

 

MILENE DIAS DA CUNHA 
Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 03 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO SUBSTITUTO DO TCU 
MARCOS BEMQUERER, POR OCASIÃO DA POSSE EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 
DANIEL MELLO E EDVALDO FERNANDES DE SOUZA, NO CARGO DE AUDITOR DO 
TCE-PA: 

Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, na pessoa do seu presidente Luís Cunha, pela oportunidade de poder estar aqui 

nessa cerimônia e poder fazer uso da palavra para saudar os empossados; e na figura do presidente 

Luís Cunha eu saúdo os demais membros da Mesa.  

Ilustres conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, conselheiros 

substitutos, associados da Audicon, entidade que eu tenho a honra de presidir, autoridades 

presentes, servidores, familiares dos empossados, senhoras e senhores.  

Realmente para mim é motivo de muita alegria pode estar aqui no Pará mais uma 

vez, eu considero essa amizade que me une ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, começou há 

muito tempo, desde a presidência da conselheira Lourdes Lima, passou pelo presidente Cipriano 

Sabino, onde eu estive várias vezes, e agora continua na presidência do conselheiro Luís Cunha. 

Para mim é sempre motivo e muito privilégio vir aqui em Belém, onde sempre fui muito bem 

acolhido, princesa do Norte, porta de entrada da Amazônia.  

Interessante é que eu já vim várias vezes, presidente, mas nunca tive a oportunidade 

de assistir à procissão do Círio de Nazaré. Mas eu vou fazer um esforço, porque todos dizem que é 

uma festa maravilhosa, inesquecível. A conselheira Lourdes Lima sempre gosta de dizer e de 

lembrar que o governador até me chamou de Bem-Me-Quer, em uma dessas cerimônias.  

Realmente para mim é motivo de muita alegria estar aqui representando o Tribunal 

de Contas da União e a Audicon. E inicialmente eu tenho também que parabenizar o Tribunal de 

Contas do Estado, primeiro, por dar posse aos novos conselheiros substitutos.  

Realmente esse esforço pra cumprir a Constituição já mencionado pelo procurador-

geral e pela Conselheira Substituta Milene, isso é muito importante, preencher essas vagas e 

trabalhar de acordo com o que diz a Constituição. Eu tive a oportunidade de parabenizar o 

presidente e todos os conselheiros, quando foi aprovada a Emenda Constitucional, atribuindo a 

denominação alternativa de conselheiro substituto, realmente foi uma mudança muito importante.  
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Outra mudança, também muito importante alteração, e que coloca o TCE do Pará na 

vanguarda dessas mudanças, essa questão da convocação automática, muito importante, faz com 

que as decisões sejam sempre tomadas pelo número maior, com quórum completo, o que qualifica 

as decisões.  

Todas essas alterações para nós lá no Tribunal de Contas da União nós vemos com 

muitos bons olhos, por quê?  Ultimamente nós estamos trabalhando bastante, e cada vez mais em 

conjunto com o Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios e para nós lá, dá uma segurança, 

uma tranquilidade muito grande, trabalhar com os tribunais, estão adequados com a Constituição.  

Além disso é bom para a avaliação do Tribunal no cumprimento da Resolução n.º 3, 

da Atricon, e no QATC traz de novidades nos tribunais de Contas e faz com que você seja muito 

bem avaliado. O Tribunal de Contas do Estado do Pará está na vanguarda dessa avaliação com 

certeza. Então vocês estão de parabéns; e eu gostaria também agora, presidente, de dirigir poucas 

palavras aos nossos empossados, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes, por sabermos que obtiveram a 

aprovação em um concurso dificílimo, é um dos concursos mais difíceis que tem, por quê? Além de 

ter provas de vários ramos do Direito, tem também prova de Economia, Contabilidade e 

Administração. Então é um concurso extremamente difícil; e vocês lograram êxito e estão realmente 

de parabéns.  

Essa cerimônia sempre me remete ao dia dezesseis de outubro de dois mil e um, que 

eu tomei posse como ministro substituto do TCU, quase quinze anos atrás; e realmente nesses 

quinze anos eu aprendi a gostar muito das atribuições do nosso cargo. Realmente é um cargo muito 

importante. Imagine você zelar o tempo todo pela boa aplicação, com eficiência, com eficácia do 

dinheiro da população brasileira. Realmente é muito gratificante, é uma função muito nobre, por 

isso vocês estão de parabéns por ingressar neste cargo.  

Em uma das cerimônias de posse, foi a do ministro substituto André Luiz Carvalho, 

o ministro Walton Rodrigues fez uma mensagem ao empossando, relembrada agora pela conselheira 

substituta Milene e falou que o ministro André Luiz falou: “Agora como membro do Tribunal de 

Contas você não deve obediência a mais ninguém, porque não há hierarquia entre os membros. 

Você só deve obediência à Constituição Federal, às leis e à sua consciência”. Uma mensagem muito 

importante.  
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A nossa função de julgar hoje - os dois empossados é dia de festa por isso estão 

felizes -, mas a partir de amanhã, vocês vão ver que essa tarefa, é uma tarefa muito difícil, uma 

tarefa árdua, não é uma tarefa fácil, exige muita parcimônia. Vocês vão ver os conselheiros todos 

sabem disso como é que é árdua essa tarefa de julgar conforme a consciência é uma coisa 

importante. Eu sei que há diversas leis, um emaranhado de leis, decretos, jurisprudências, vocês têm 

tudo isso na ponta da língua, haja vista terem acabado de passar no concurso, mas é uma coisa 

muito importante, por trás daquele monte de documentos, papel, relatório tem sempre que lembrar 

que são seres humanos. São homens, mulheres, famílias; e que a decisão que vocês vão tomar no 

processo pode afetar, e muito, a vida dessas pessoas.  

Então quando eu vou para uma sessão, eu estudo todos os processos porque de 

repente um ministro se ausenta da sessão e eu tenho que votar, eu tenho que estar preparado para 

isso. Finalizando, eu desejo par vocês, agora Vossas Excelências, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes de Souza, muito sucesso nessa nova carreira que vocês estão abraçando hoje. Parabéns, 

embarquem nessa viagem e sejam felizes. 

Muito Obrigado. 

Belém, 28 de julho de 2016. 
 
 

MARCOS BEMQUERER 
Ministro Substituto do Tribunal de Contas da União 
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DOCUMENTO 04 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DANIEL MELLO POR OCASIÃO DE SUA 
POSSE NO CARGO DE AUDITOR DO TCE-PA: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, muito digno 

presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em nome de quem eu cumprimento os 

demais membros dessa mesa diretiva; demais autoridades já nominadas pelos meus 

antecessores e nominadas pelo cerimonial.  

Queridos convidados, parentes, cidadãos paraenses; 

Bom Dia ! 

Não poderia iniciar minha fala que não fosse agradecendo. Tenho muito a 

agradecer. Mas, muito especialmente agradeço a Deus, minha fortaleza e meu alicerce. 

Agradeço à minha família meu porto seguro e meus incentivadores.  

São eles que comemoram comigo as vitórias, mas, estão ao meu lado, inclusive 

nas derrotas. Chorando comigo e me ajudando a levantar a cabeça, aprender com as quedas, e a 

seguir em frente. São o “meu tudo”.  Obrigado especial minha esposa Carla, meus filhos Davi e 

Camilla  

Quero dizer, neste momento solene, que é uma grande honra para mim ser 

empossado Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Uma honra porque 

atuar, profissionalmente, em um Órgão que tem como Missão Exercer o controle externo da 

gestão dos recursos público em benefício da sociedade, que tem como Visão ser instituição de 

referência no controle externo e no aperfeiçoamento da administração pública, atuando de 

forma tempestiva, orientadora e efetiva e que tem como Valores a ética, a efetividade, a 

inovação, a integração, a independência, a justiça, a sustentabilidade e a transparência é 

realmente honroso. Pode até haver, Missão, Visão e Valores tão honrosos quanto estes, porém, 

mais honrosos, não creio haver. 

A propósito esses preceitos estratégicos do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

se coadunam a perfeição quando consideramos as atividades de controle externo em suas 

funções constitucionais, e com os anseios da sociedade atual, na medida que vivemos um 
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momento histórico sem precedentes no que diz respeito ao Estado brasileiro e ao relevo que se 

dá à atividade de controle externo das contas dos governantes. 

 

Creio, nesse contexto, que estou tempestivamente preparado para dar minha cota 

de participação para o cumprimento da missão institucional dessa Corte de Contas. Esse, sem 

dúvidas, é o maior desafio em minha vida profissional. E, sinto que o momento não poderia ser 

mais oportuno.  

Considero-me, agora, com toda humildade necessária, uma pessoa madura e um 

profissional lapidado pelo tempo e pela experiência que me colocam numa condição de poder 

dar o melhor de mim. E, não me contentarei com menos. Até porque o Tribunal de Contas do 

Estado e os cidadãos paraenses merecem e clamam por isso no meu fazer profissional.  

Desde logo afirmo a todos: PODEM CONTAR COMIGO. Não olvidarei 

esforços para bem cumprir com meu mister em colaboração com todos os que aqui já estão e 

com aqueles que ainda virão. Pois, as pessoas vêm e vão, mas, a Instituição e sua imagem ficam 

e todos temos responsabilidade sobre ela e eu não fugirei à minha.  

Estou aqui para isso e nesse ato tomo posse do cargo e com ele, assumo toda a 

responsabilidade inerente ao mesmo e coloco sobre os meus ombros os anseios da sociedade 

paraense em relação ao cargo que a partir desse ato passo a ocupar.  

O meu comportamento há de estar em consonância com o que a sociedade, nessa 

nova ordem social, espera dos servidores públicos de um modo geral e ainda mais, dos 

servidores dos Tribunais de Contas.  

As Cortes de Contas sempre mereceram tratamento constitucional com distinção 

suprema. Se fizermos um cotejo de todas as Constituições republicanas aviventa uma evidência 

muito clara acerca das Cortes de Conta: a de que a instituição constitucional permanente mais 

grandiosa em sua competência, sempre foi, é e sempre será, o Tribunal de Contas.  

Cabe, contudo, ressaltar aqui, a necessidade de vigilância por parte das Cortes de 

Contas, pois, na contramão do que aqui foi dito tramita no Congresso Nacional a PEC 

030/2014, já aprovada em dois turnos no Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. 
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Ressalta-se que essa PEC enfraquece o controle externo e, como disse, Reinaldo 

Valino em seu artigo publicado no “O Liberal” – e, com o que havemos de concordar 

plenamente: “Controle fraco, corrupção forte”. Nesse sentido, precisamos estar atentos quanto 

às afrontas ao pleno exercício das atividades de controle externo.  

No que diz respeito ao cargo de Conselheiro Substituto sei da importância do 

mesmo, pois, essa importância mereceu atenção do constituinte originário que deu acento 

constitucional às suas atribuições na Carta Política de 1988 e em simetria o constituinte 

derivado Paraense de igual sorte assim fez.  

São duas as atribuições constitucionais. Uma Extraordinária e outra Ordinária, 

aquela a de substituir Conselheiros em seus impedimentos e faltas eventuais e esta às demais 

funções da judicatura. 

O tratamento constitucional ao cargo aqui referido nos leva à inequívoca 

conclusão que são, os Conselheiros Substitutos, verdadeiros membros das Cortes de Contas. 

Sabemos que nesse aspecto, no que pese o tratamento constitucional da matéria e a repetição 

obrigatória em razão da simetria, alguns Estados ainda resistem ao óbvio.  

Porém, o Pará e o Tribunal de Contas do Estado do Pará, assumem, vanguarda 

nessa discussão alterando, via Emenda à Constituição, a nomenclatura do Cargo de Auditor 

para Conselheiro Substituto.  

Alteração essa não apenas de nomenclatura, senão, um importante passo para o 

tratamento constitucional ao cargo em sua plenitude e em atendimento à Resolução 03/2014, 

originada das Cartas de Campo Grande e de Fortaleza.  

Assim, o momento é de júbilo, mas, ao mesmo tempo, momento de uma nova 

ordem social, de uma maior importância do controle externo, de vigilância das Cortes de Contas 

contra afronta às suas prerrogativas, e de uma nova era no que pertine ao cargo de Conselheiro 

Substituto.  

Me inserindo dentro desse arcabouço sócio-profissional e considerando meu 

fazer profissional doravante, peço a Deus Onipotente que abençoe meu caminho nessa nova 

jornada e que me dê forças e entendimento para bem cumprir meu dever.     



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

      Secretário-Geral  Presidente do TCE-PA 540 

Encerrando minha fala, quero dizer a todos os presentes da HONRA que é tê-los 

como testemunhas do momento mais importante em minha vida profissional, Meu muito 

brigado da TODOS pela atenção e presença. 

 
Belém, 28 de julho de 2016. 

 
 
 

DANIEL MELLO 
Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO 05 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDVALDO FERNANDES SOUZA POR 
OCASIÃO DE SUA POSSE NO CARGO DE AUDITOR DO TCE-PA: 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, estendendo meus cumprimentos aos demais 

conselheiros; 

Excelentíssimo Senhor Marcos Bemquerer, Ministro-Substituto do Tribunal de 

Contas da União no qual estendo meus cumprimentos a todos os membros do TCU; 

Meus cumprimentos aos excelentíssimos Conselheiros Substitutos Milene Dias 

da Cunha e Julival Silva Rocha; 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Contas, Felipe Rosa Cruz, 

estendendo meus cumprimentos a todos os membros do Ministério Público de Contas do Estado 

do Pará; 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sérgio Leão, neste ato representando 

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

Pará; 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Márcia Costa, em nome de quem 

estendo os cumprimentos aos demais membros e servidores do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

Excelentíssima Senhora Secretária Adjunta de Estado de Planejamento e 

Orçamento, Maria Cristina Maués da Costa, neste ato representando a Secretaria de Estado de 

Planejamento, em nome de quem saúdo todos servidores da referida casa; 

Demais autoridades presentes; 

Familiares e amigos que vieram especialmente para prestigiar este evento; 

Muito bom dia! 
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Hoje tenho a imensa honra e alegria de tomar posse no cargo de Conselheiro 

Substituto do Tribunal de Contas do Pará.  

A aprovação neste concurso foi motivo de muita alegria e esperança. Alegria, 

porque soube no momento do resultado e homologação que uma longa jornada se iniciaria. E 

esperança, pois seria a chance que poucos têm de sedimentar a vida em sua cidade. 

Imbuído ainda neste sentimento de esperança, acompanhei durante os 4 anos que 

decorreram entre a homologação do concurso até o dia de hoje, a evolução do Tribunal de 

Contas com a implementação de novas políticas, a realização dos Fóruns do Tribunal e 

jurisdicionados, a interiorização por meio da extensão das regionais de Santarém e Marabá, a 

implantação da ouvidoria e a execução de novos concursos públicos, como em 2012 e agora em 

2016, sempre com a intuição de que um dia faria parte destes processos. Felizmente eu estava 

certo!  

Sei que neste novo cargo terei muitos desafios, mas atuarei com serenidade, 

dedicação e segurança, tendo como norte a nobre função desta corte no combate à corrupção e 

sua fiscalização atuante.  

Acrescento ainda que o cenário político e econômico que o país tem vivido 

reforça a importância e responsabilidade dos Tribunais de Contas com seu papel orientador e 

fiscalizador das despesas públicas. 

Neste contexto, parabenizo o trabalho realizado pelos, agora, meus pares Milene 

Cunha e Julival Rocha, como atuantes membros deste egrégio Tribunal de Contas, o que me 

encoraja para que eu siga minha trajetória.  

E para estar aqui hoje, deixo minha antiga função na Secretaria de Planejamento 

do Estado do Pará – SEPLAN, cujo órgão ingressei por meio de concurso público e que tive a 

honra de trabalhar por cerca de 10 anos, local de experiência única, porém que ainda caminha 

rumo à valorização dos seus servidores, visto que o plano de carreira ainda não está 

implementado, luta da qual participei ativamente para que fosse realizado. Torço para que meus 

colegas consigam executar este tão sonhado passo para recuperar a devida importância da casa 

de planejamento do Estado.  
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Senhoras e senhores, a aprovação em concurso público é um caminho, árduo e 

desafiador, contudo não é conquista de uma só pessoa, pois exige também muito de nossos 

familiares e amigos. Mas tenho convicção de que as coisas têm seu devido tempo. 

Assim, ao assumir as atribuições que hoje me são conferidas, não posso deixar de 

agradecer. 

Agradeço primeiramente a DEUS por me proporcionar fé e saúde, para que eu 

esteja desfrutando deste dia memorável!  

Aos meus pais, Antonio e Vera, que, com muito amor e esforço, deram a 

educação e a formação do caráter que fizeram de mim o homem que sou hoje, nunca medindo 

esforços para dar sempre o melhor.  

À minha amada esposa Ana Carolina pelo seu amor, compreensão, 

companheirismo e amparo na vida. 

Aos meus irmãos Adeilton, Gabriela, Igor, Felipe e Thiago, agradeço a força nos 

momentos mais importantes. Em especial agradeço ao meu irmão Felipe Souza, exemplar 

servidor do Tribunal de Contas dos Municípios, quem primeiramente apresentou-me a carreira 

dos Tribunais de Contas. 

Aos meus sogros, Denize e Maurício que sempre acreditaram que o caminho da 

minha vida já trilhava para esta conquista de hoje. 

Aos meus cunhados Aline, Dagoberto, Alexandre e Rosa, que se tornaram meus 

irmãos, e sempre me apoiaram e acreditaram em mim; 

Agradeço ao Presidente do Tribunal, Conselheiro Luis Cunha, pelo sentimento 

de empatia e sensibilidade de conduzir, com o devido apoio dos demais conselheiros e 

conselheiros substitutos, o trâmite para a posse que ocorre hoje, superando as dificuldades e 

enaltecendo esta casa, rumo aos melhores Tribunais de Contas do Brasil. 
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Agradeço também ao Conselheiro Cipriano Sabino, sempre caminhando na 

vanguarda dos tribunais de contas. Em sua gestão, foi realizado, concluído e prorrogado o 

concurso público para este cargo, que não acontecia a mais de 40 anos.  

A todos os servidores, meus agradecimentos. Fui recebido com tanto 

acolhimento que já me sinto da casa bem antes da posse. Ressalto que o trabalho realizado por 

esta corte somente é possível pela dedicação e motivação do corpo técnico. 

Por fim, agradeço a todos os meus amigos pela amizade verdadeira, tão 

importante e cada vez mais difícil nos dias atuais. 

Muito obrigado e tenham um bom dia! 

Belém, 28 de julho de 2016. 

 
 
 

EDVALDO FERNANDES SOUZA 
Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

 


