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ATA DA 57ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (16h) do dia trinta e um (31) do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezessete (2017), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, presentes 

os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, MARIA 

DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS e ODILON INÁCIO TEIXEIRA; os Excelentíssimos senhores 

Conselheiros Substitutos JULIVAL DA SILVA ROCHA, MILENE DIAS DA CUNHA, 

DANIEL MELLO e EDVALDO FERNANDES DE SOUZA e os representantes do 

Ministério Público de Contas: Procuradores FELIPE ROSA CRUZ (Procurador-Geral), 

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, DEÍLA BARBOSA MAIA, 

GUILHERME DA COSTA SPERRY, PATRICK BEZERRA MESQUITA, SILAINE 

KARINE VENDRAMIN e STANLEY BOTTI FERNANDES, estiveram presentes, ainda, à 

sessão, as seguintes autoridades dentre as demais: o Excelentíssimo Senhor Simão Robison de 

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

Estado do Pará Deputado Márcio Desidério Teixeira Miranda; Desembargador Constantino 

Augusto Guerreiro – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Marcos Antônio Ferreira das 

Neves – Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Contas; Conselheiro Luiz Daniel 

Lavareda – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado; Conselheiro Lauro de 

Belém Sabbá – Conselheiro Aposentado do Tribunal de Contas do Estado; Conselheiro Antônio 

Erlindo Braga – Conselheiro Aposentado do Tribunal de Contas do Estado; Edilson Oliveira e 

Silva – Auditor Aposentado do Tribunal de Contas do Estado; Moacyr Gonçalves Pamplona – 

Auditor Aposentado do Tribunal de Contas do Estado; Iracema Teixeira Braga – Procuradora 

Aposentada de Contas do Estado; General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcellos – 

Comandante Militar do Norte; Major-Brigadeiro-do-Ar Carlos Minelli de Sá – Comandante do 

1º Comando Aéreo Regional – Representado pelo Major Renato; Vice-Almirante Alípio Jorge 

Rodrigues da Silva; Conselheiro Antônio José Costa de F. Guimarães - Conselheiro do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado; Conselheiro Cézar Colares – Conselheiro do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado; Conselheira Mara Lúcia Cruz – Conselheira do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado; Conselheiro Sérgio de Souza Leão – Conselheiro do 
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Tribunal de Contas dos Municípios do Estado; Conselheira Rosa Hage – Conselheira 

Aposentada do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado; Adriana Cristina Dias de 

Oliveira – Conselheira Substituta do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado; José 

Alexandre Cunha – Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado; 

Elizabeth Massoud Salame da Silva – Procuradora Geral do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado; Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora do Ministério 

Público de Contas dos Municípios; Maria Regina Franco Cunha – Procuradora do Ministério 

Público de Contas dos Municípios do Estado; Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro 

– Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Desembargador Roberto Gonçalves de Moura – 

Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral; Desembargadora Suzy Elizabeth 

Cavalcante Koury – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho/8ª Região; Desembargador 

Luiz Gonzaga da Costa Neto – Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado; 

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento – Diretora-Geral da Escola Superior da 

Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado; Desembargadora Maria de Nazaré G. dos Santos 

– Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado; Desembargadora Maria de Nazaré 

Savedra Guimarães – Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado; Desembargadora 

Nadja Nara Cobra Meda – Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado; Desembargador 

Ricardo Ferreira Nunes – Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado; Desembargadora 

Vânia Valente Fortes B. Cunha – Coordenadora dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça 

do Estado; Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha – Ministério Público do Estado; 

Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior – Ministério Público do Estado; 

Deputado Estadual Carlos Alberto Barros Bordalo; Deputado Estadual Celso Sabino de 

Oliveira; Deputado Estadual Coronel Neil; Deputado Estadual Iran Lima; Deputado Estadual 

Martinho Arnaldo Campos Carmona; Deputado Estadual Miro Sanova; Deputado Estadual 

Raimundo Santos; Alberto Antônio de Albuquerque Campos – Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil/Seção Pará; José Célio Santos Lima – Presidente do Conselho Regional 

de Administração; Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos – Presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade/Pará; Carlos Santos - Ex-Governador do Estado do Pará; Alice 

Viana Soares Monteiro – Secretária de Estado de Administração; Ana Claúdia Hage – 

Secretária de Estado de Educação; Cel.Roberto Luiz de Freitas Campos – Comandante Geral da 

Polícia Militar do Estado do Pará; Cel.QOBM Zanelli Antonio Melo Nascimento – 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Daniel Nardin Tavares – Secretário 
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de Estado de Comunicação; General Jeannot Jansen da Silva Filho – Secretário de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social; Giovanni Queiroz – Secretário de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário; Izabela Jatene de Souza – Secretária Extraordinária de Estado 

de Integração de Políticas Sociais; José Megale Filho – Chefe da Casa Civil da Governadoria 

do Estado; Kleber Ferreira de Menezes – Secretário de Estado de Transporte; Luiz Fernandes 

Rocha – Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade; Ophir Filgueiras 

Cavalcante – Procurador Geral do Estado; Roberto Paulo Amoras – Auditor Geral do Estado do 

Pará; Abraão Benassuly Neto – Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 

Pará; Allan Gomes Moreira – Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará; Andrea Yared de Oliveira Hass – Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Estado 

do Pará; Cesar Meira – Diretor-Geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte 

Metropolitano; Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da Junta Comercial do Estado 

do Pará; Coronel André Luiz Almeida e Cunha – Superintendente do Sistema Penitenciário do 

Estado do Pará; Jorge Antônio Santos Bittencourt – Presidente da Fundação PROPAZ; 

Rosangela Brandão Monteiro – Presidente da Fundação da Santa Casa de Misericórdia do Pará; 

Simão Pedro Martins Bastos – Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

Pará; Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires – Presidente da Empresa de Processamento de Dados do 

Estado do Pará; Jennifer de Barros Rodrigues Araújo – Defensora Pública Geral do Estado do 

Pará; Dom Teodoro Mendes Tavares – Bispo da Diocese de Ponta de Pedras; Alberto Campos – 

Superintendente da Delegacia Regional do Trabalho; Arildo da Silva Oliveira – Secretário de 

Controle Externo do TCU no Pará; Marcus Aurélio Antunes – Superintendente Adjunto da 

Receita Federal do Brasil; Francisco Nélio Aguiar da Silva – Prefeito Municipal de Santarém; 

Gilvandro Alves Cordovil do Nascimento – Prefeito Municipal de Terra Alta; Manoel Carlos 

Antunes – Prefeito Municipal de Ananindeua; Valdemiro Fernandes Coelho Junior – Prefeito 

Municipal de Ourém; Vereadora Hebe – Câmara Municipal de Ourém; Vereador Ivanilson Silta 

– Câmara Municipal de Terra Alta; Vereador Jorge Willians Pereira Lima – Câmara Municipal 

de Irituia; Vereador Manoel Agostinho Castro dos Santos – Câmara Municipal de Irituia; 

Vereador Manoel Ferreira Pinto – Presidente da Câmara Municipal de Terra Alta; Vereador 

Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca – Câmara Municipal de Irituia; Vereador Osvaldino da 

Silva Barbosa – Câmara Municipal de Irituia; Vereador Victor Dias – Câmara Municipal de 

Belém. Registrou-se, ainda, os familiares da Conselheira Maria de Lordes Lima de Oliveira: 

IRMÃOS: Maria Bernadete Nunes; Humberto da Silva Lima; Severino da Silva Lima; 
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Francisco da Silva Nunes; ESPOSO: José Tavares de Oliveira; FILHOS: José de Anchieta 

Lima de Oliveira; Janile kylvia Lima de Oliveira e Janice Klivia Lima de Oliveira; NORA; 

Estela de Fátima de Bastos Lima de Oliveira; GENROS: Raimundo Paixão e João Victor 

Almeida; NETOS: Douglas Henrique de Oliveira Moreira; Vinicius José de Bastos Lima de 

Oliveira; Manuela Celina de Bastos Lima de Oliveira; Anna Victória Almeida e, por fim, os 

Filhos do Coração: José Domingos de Castro Silva e Deassis Ferreira da Vera Cruz; 

Também foram registradas as presenças dos familiares do Conselheiro André Teixeira Dias: 

Renata Alves Dias – esposa; Victor Orangel Dias (vereador), Matheus Orangel Dias e 

André Orangel Dias (filhos). Reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

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

Ato nº. 63, de 19 de dezembro de 2012 (Regimento do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará), com a finalidade específica de dar posse ao Corpo Dirigente deste Tribunal: 

Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA – Presidente, Conselheiros 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS - Vice-Presidente e ODILON INÁCIO TEIXEIRA - 

Corregedor, todos com mandato para o período que inicia no dia primeiro (1º) de fevereiro 

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

mil e dezoito (2.018). Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive o 

presidente ao centro da mesa, deu-se início ao programa de posse, o Mestre de Cerimônia 

convidou aos Excelentíssimos Senhores o Senhor Simão Robison de Oliveira Jatene, 

Governador do Estado do Pará, Excelentíssimo Senhor Deputado Márcio Desidério Teixeira 

Miranda, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro – Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado; Excelentíssimo Senhor Felipe Rosa Cruz – Procurador Geral do Ministério Público 

de Contas do Estado; Excelentíssimo Senhor Marcos Antônio Ferreira das Neves – 

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Contas e o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luiz Daniel Lavareda – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado para comporem a mesa oficial. (Pausa). Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, após saudar aos presentes, declarou aberta a 

presente Sessão Solene em que o Tribunal se reúne visando a dar posse aos seus dirigentes 

eleitos, proferindo as seguintes palavras: Agradecendo a presença de todos e invocando a 
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proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, que dará posse aos Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS e ODILON INÁCIO TEIXEIRA, respectivamente, nos cargos de 

Presidente, Vice-Presidente e Corregedor.(Pausa). Imediatamente, Sua Excelência foi 

amplamente aplaudida por todos os presentes. Em seguida, o Mestre de Cerimônia anunciou 

a execução do Hino Nacional Brasileiro, que foi apresentado pelo Coral Eva Andersen 

Pinheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, formado por servidores ativos e inativos, 

sob a regência do maestro Jeremias Progenio (Execução do Hino Nacional Brasileiro). Após 

a execução ecoaram aplausos. A seguir, o Mestre de Cerimônias anunciou o Discurso do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, que usando da palavra fez um balanço da gestão que se encerrou e saudou 

aos novos dirigentes, pronunciamento que ficou fazendo parte integrante desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 01). Encerrada a manifestação, ouviram-se efusivos aplausos. [pausa] 

Em ato contínuo, o mestre de cerimonias anunciou a leitura do Compromisso de Posse da 

Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA. Desta 

forma, Sua Excelência leu o referido compromisso com o seguinte teor: PROMETO 

DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES DO MEU 

CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA 

REPÚBLICA E DO ESTADO. Após, o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira declarou 

investida no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a Excelentíssima 

Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, para o qual foi 

conduzida por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 13 de dezembro de 2016. 

Neste momento, o Presidente convidou o senhor José Arlindo Siqueira da Silva, Secretário 

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

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

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

apostas as assinaturas do Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira e da empossada. 

Concluído, o Presidente convidou a Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVERIA para tomar assento à mesa e receber a transmissão do cargo para o qual foi 

eleita e dar posse aos demais dirigentes. Assim, Sua Excelência se dirigiu à mesa e a 
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Presidência foi-lhe transmitida pelo Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA. (Pausa). 

Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive o presidente ao centro da mesa, a 

seguir, foi anunciada a leitura do Compromisso de Posse dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros ANDRÉ TEIXEIRA DIAS e ODILON INÁCIO TEIXEIRA nos cargos de 

Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Desta forma, Suas 

Excelências leram os referidos compromissos com o seguinte teor: PROMETO 

DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES DO MEU 

CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA 

REPÚBLICA E DO ESTADO. Após, a Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA declarou investidos nos cargos de Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, respectivamente, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

ANDRÉ TEIXEIRA DIAS e ODILON INÁCIO TEIXEIRA, para os quais foram 

conduzidos por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 13 de dezembro de 2016. 

Neste momento, a Presidente convidou o senhor José Arlindo Siqueira da Silva, Secretário 

Geral do Tribunal de Contas do Estado, para que procedesse à leitura dos Termos de Posse 

dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para as respectivas 

assinaturas. Com a palavra, o senhor secretário fez a leitura dos referidos termos. Após a 

leitura, foram apostas as assinaturas da Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira e dos empossados. Ulteriormente, a Presidente anunciou o pronunciamento do 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas - Doutor FELIPE ROSA CRUZ, para a 

saudação dos empossados em nome daquele órgão. Com a palavra, Sua Excelência proferiu 

seu discurso, que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 02). 

Concluído o digno Procurador-Geral, foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Em 

seguida, anunciou-se o discurso da nova Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, momento em que Sua Excelência leu o seu pronunciamento, que ficou fazendo parte 

integrante dos anais desta Corte e também desta ata (DOCUMENTO Nº. 03). Em seguida, 

Sua Excelência foi amplamente aplaudida por todos. O Mestre de cerimônias anunciou que 

na sequência, em homenagem a novel presidente, foi procedida a apresentação musical de 

CHIQUINHO DO CAVACO, BRUNO MANESCHY, GUILHERME PINTO, PAULO 

COREA, MARCO AURÉLIO E ALCYR MEIRELES que executaram as canções “AVE 
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MARIA DE GOUNOD” e “FASCINAÇÃO”, sendo ao final muito aplaudidos. Sem 

detença, Sua Senhoria o Mestre de Cerimônia convidou a apresentar discurso o 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Simão Robison Oliveira Jatene, que, 

fazendo com muita propriedade, arrancou efusivos aplausos, manifestação esta que ficou 

fazendo parte inalienável dos anais desta Corte e desta ata (DOCUMENTO N°. 04). Em 

prosseguimento, foi solicitado a que todos ficassem em posição de respeito para assistir à 

execução do Hino do Estado do Pará pelo coral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

sob a regência do maestro Jeremias Progênio. Por fim, a Presidência, após agradecer a 

presença de todos, declarou encerrada a presente Sessão às treze horas (13h00min), e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, providenciasse a confecção da presente ata. 

 

Belém, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Aprovada em Sessão Ordinária de 09 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-geral 

 
 
 
 

V I S T O: 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
                          Presidente 
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D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 57ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 31.01.2017 
 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmº. Sr. Consº. LUIS DA CUNHA TEIXEIRA; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02:  Exmº. Sr. Procurador-Geral de Contas FELIPE ROSA CRUZ; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmª. Srª. Consº MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
 
 
DOCUMENTO N°. 04: Exmº. Sr. Governador SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE 
 
 

Belém, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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DOCUMENTO Nº. 01 
 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA na sessão 
solene de posse do corpo dirigente do TCE/PA – biênio 2017/2018: 

 

Cumprimento sua Excelência, o senhor governador do Estado do Pará, professor 
Simão Jatene; Sua Excelência, senhor deputado Márcio Miranda, presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; em seu nome, cumprimento e agradeço a presença de todos os 
nossos deputados estaduais aqui presentes;  

Sua Excelência, desembargador Constantino Augusto Guerreiro, presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará; também, em nome de Vossa Excelência, cumprimento 
os desembargadores e juízes aqui presentes; sua Excelência, o senhor procurador de contas, 
doutor Felipe Rosa Cruz, procurador-geral do Ministério Público de Contas; em nome de Vossa 
Excelência, cumprimento todos os procuradores integrantes do Ministério Público de Contas; 
da mesma forma, cumprimento, em nome da doutora Elizabeth Salame, os integrantes do 
Ministério Público de Contas, junto ao TCM;  

Sua Excelência, doutor Marcos Antônio Ferreira das Neves, procurador-geral de 
justiça; também em seu nome, cumprimento os integrantes do Ministério Público do Estado do 
Pará;  

Sua Excelência, Conselheiro Luís Daniel Lavareda, presidente do Tribunal de 
Contas dos municípios do Estado do Pará; em seu nome, cumprimento e agradeço a presença de 
todos os conselheiros, do nosso tribunal irmão, Tribunal de Contas dos Municípios; Registro a 
presença do Conselheiro Marcos Antônio da Costa, do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, bem-vindo.  

Vocês perceberam que o nosso plenário é pequeno. Quero cumprimentar todas as 
autoridades aqui presentes, já anunciadas pelo cerimonial. Todos os nossos convidados, 
familiares da Conselheira Lourdes Lima; cumprimento também, as pessoas que se encontram, 
neste momento, no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

Existe um outro espaço no prédio principal, e, lá, estão pessoas, também, que 
não puderam estar aqui porque o local não é suficiente para atender todo mundo.  

Eu quero, em nome de um amigo fraterno, doutor Giovani Queiroz, secretário de 
Estado de agricultura, em seu nome, cumprimentar toda a equipe do governo estadual, do 
doutor Simão Jatene. Bem-vindo, muito obrigado.  

Senhoras e senhores, foi uma honra presidir o Tribunal de Contas do Estado do 
Pará por dois anos. Mereci o apoio e a confiança dos nossos conselheiros. Além de ser uma 
gentileza, é a confirmação de um rodízio consolidado na nossa instituição há 18 anos, que se 
repete, agora, com a eleição da Conselheira Lourdes Lima.  

Eu procurei administrar o TCE com simplicidade, até porque não conseguiria 
fazer diferente. Tive, ao meu lado, uma equipe excelente de secretários, secretários adjuntos, 
diretores, controladores e chefes; trabalhamos de forma integrada, em permanente interação, em 
um clima de grande sinergia; a maior parte do nosso trabalho foi silenciosa; evitamos, sempre, 
dar destaque para a figura do presidente: a minha recomendação era que se pensasse, primeiro, 
na instituição.  

Fiquei pensando o que poderia fazer para melhorar a instituição, algo que fugisse 
do que era rotineiro, e foi aí que pensamos em valorizar algo que ainda é novo na administração 
pública, a sociedade não conhece direito, que é o planejamento.  
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Fizemos uma opção em trabalhar um planejamento estratégico no horizonte, de 
seis anos, pensando no meu tempo e nos futuros presidentes; realizamos, na casa, 16 oficinas, 
ouvindo os servidores de cada unidade da casa, perguntando qual tribunal que eles sonhavam e 
o que seria recomendável para um tribunal de excelência, e foi uma experiência extraordinária; 
e, por fim, tivemos a palavra final dos nossos conselheiros, aprovando o planejamento 
estratégico no plenário do TCE.  

O planejamento estratégico na casa foi iniciado em 2008. O que eu fiz? 
Aperfeiçoar, aprimorar, definir o rumo. Hoje, nós sabemos aonde queremos chegar. Tive o 
privilégio de ter a doutora Lilian Bendahan à frente, liderando esse trabalho maravilhoso, 
porque não é uma coisa tão simples e tem que ter o acompanhamento, tem que fazer a revisão, 
quando necessário.  

E, dentro do planejamento estratégico, fizemos nosso plano de gestão de dois 
anos. O nosso plano contemplava 51 ações, e conseguimos realizar 87 por cento. Não foi 
possível chegar aos 100 por cento por uma questão óbvia: tivemos que cortar, eliminar algumas 
ações, pela situação financeira que todas as instituições tiveram que enfrentar.  

Em uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trouxemos, para 
cá, um sistema chamado SISPLAN, por meio da qual gente faz, permanentemente, esse 
monitoramento.  

Pensei em uma área que eu considerei da maior importância para a instituição: 
gestão de pessoas. Fiquei observando como os outros tribunais de contas atuaram nessa área, e 
a primeira atitude como gestor – tive o apoio dos nossos conselheiros – foi criar a Secretaria de 
Gestão de Pessoas. Tive uma servidora nota 10 à frente, doutora Alice Loureiro. Formou uma 
boa equipe e fizemos um trabalho extraordinário na área de gestão de pessoas.  

Eu gostaria, apenas, para não me tornar prolixo, falar da implantação do PCCR. 
O PCCR foi, na gestão do Conselheiro Cipriano Sabino, aprovado na Assembleia Legislativa, e, 
no final da sua gestão, ele iniciou a sua implantação. Nos dois anos que estivemos à frente do 
TCE, concluímos a sua implantação, que contemplava adicional de qualificação e uma coisa 
que eu considero da maior importância: implantação da avaliação de desempenho individual.  

Hoje, cada servidor, na instituição, tem que ter uma meta individual, e, pelo seu 
desempenho, ele será avaliado se vai merecer ou não a próxima progressão. Nós vamos 
acompanhar e a decisão final é do chefe, que vai dizer se aquele servidor cumpriu o seu plano 
de metas individual. Isso me leva a crer que vamos aumentar, significativamente, a 
produtividade na nossa instituição.  

Fizemos, também, governador, a implantação do banco de horas. Pode parecer 
uma coisa simples, mas facilitou, e muito, a vida do servidor. A gente entrava no tribunal às 
oito horas da manhã, a tolerância de cinco minutos, com o trânsito que temos, hoje, na cidade 
de Belém, isso era um complicador para muitos servidores. A minha primeira medida foi 
flexibilizar o horário: o servidor tem uma hora para entrar, de oito às nove. Se ele entrar nove, 
ele paga uma hora depois, sai às 15. Mas achamos que ainda não era suficiente: implantamos o 
banco de horas. Hoje, os servidores agradecem porque deu certo, e, com isso, também 
eliminamos pagamento de horas extras na instituição.  

Percebi que era necessário realizar um concurso público, primeiro, porque tinha 
só a previsão na lei orçamentária anual, no PPA, e o levantamento recente aponta que temos 72 
servidores com idade para se aposentar. Alguns servidores aprovados no último concurso, 
deixaram a instituição porque tiveram aprovação em outros concursos melhores. Fizemos um 
concurso sério, está à disposição da nova presidente, com validade de quatro anos, para que 
tenhamos quadro próprio na instituição.  
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Alguns trabalhos da instituição, como é do conhecimento público, somente o 
servidor efetivo pode fazer.  

Gostaria de dar ênfase à Escola de Contas, senhor governador. Tive a 
colaboração de três colegas: Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Rosa Egídia e 
Conselheira Substituta, Milene Cunha. A Escola de Contas já estava funcionando, eu só fiz 
aprimorar e aumentar o seu trabalho. Nós conseguimos fazer uma coisa que eu considero da 
maior importância para o nosso tribunal: dois cursos de capacitação de membros. Isso foi 
marcante. E fizemos em parceria com o Ministério Público de Contas. Os conselheiros e 
procuradores sentaram, governador, no banco da escola para estudar, aprender. Foi um gesto, 
primeiro de humildade dos nossos conselheiros e procuradores. Foram duas experiências 
maravilhosas, que enriqueceram muito nosso conhecimento.  

Fizemos, também, um total de sessenta e oito cursos pela Escola de Contas, 
capacitando servidores e jurisdicionados. Conseguimos chegar a dois mil e oitenta servidores e 
a nove mil e sessenta e oito jurisdicionados através das ações do TCE – incluo, aqui, também, o 
nosso Fórum TCE e Jurisdicionados, que reuniu, só o fórum, duas mil pessoas. Ainda na Escola 
de Contas, eu quero dar um destaque para um projeto que eu considero orgulho da instituição, 
de iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves: TCE Cidadão, que já fez parte do prêmio Inovare, 
pela sua inovação, contribuição para estimular o controle social.  

O TCE Cidadão chegou, governador, a 108 escolas de ensino fundamental e 
médio na capital e no interior do Pará, com a participação de 6.603 alunos.  

Queria abrir um espaço, aqui, para falar do controle externo. Ele segue uma 
linguagem, tem um rito próprio, e, hoje, praticamente, no Brasil – que tem 34 tribunais de 
contas, incluindo o TCU, coordenado pela nossa entidade nacional Atricon –, procuramos 
uniformizar os nossos procedimentos para falar a mesma linguagem, e o resultado foi, também, 
extraordinário.  

O que me chamava atenção era: o que fazer para melhorar o controle externo, 
principalmente no cenário em que ficamos, com poucos servidores efetivos, lotados no controle 
externo. Formamos uma equipe pequena de técnicos da casa, que tiveram a incumbência de 
estabelecer diretrizes voltadas à melhoria das atividades de fiscalização, atuando, basicamente, 
na fiscalização de rotina.  

Mais de cinco mil ações de fiscalização foram realizadas pelas controladorias. 
Um ponto que eu considerei relevante: fiscalização concomitante. Mais de 20 ações foram 
realizadas em licitações, em contratos em vigor, ensejando correções e recomendações, forma 
preventiva de atuar, evitando ocorrência de dano ao erário.  

Abro, também, um parêntese para fazer, governador, um elogio a Auditoria 
Geral do Estado. Temos trabalhado em sintonia. A Auditoria Geral do Estado, que cuida do 
controle interno do Estado, tem feito um trabalho extraordinário e sempre em sintonia com o 
controle externo. A fiscalização concomitante, entendemos ser imprescindível, justamente para 
evitar o dano e não olhar somente a prestação de contas que tem cinco, dez anos, aqui.  

Essa ação preventiva é para orientar o gestor antes de realizar a despesa. Outro 
ponto que eu destaco como inovador, no controle externo, foi a atualização de normas e 
elaboração de manuais.  

A Secretaria de Controle Externo do TCE procurou identificar, no regimento 
interno e na lei orgânica, os dispositivos que necessitavam de regulamentação: diversas 
propostas de instruções normativas foram apresentadas, todas aprovadas pelo pleno do TCE, 
como tomada de contas especial, prestação de contas de convênio, prestação de contas de termo 
de fomento e colaboração, proposta de alteração do regimento interno, manuais de alteração – 
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como perguntas e respostas –, tomada de contas especial, direcionando aos jurisdicionados, 
bem como o roteiro dos padrões de auditoria de conformidade, direcionado aos auditores das 
controladorias.  

Nós implantamos também um sistema eletrônico, governador, para cuidar, 
especialmente, de aposentadoria. Nós temos, nessa área, muitos processos – é a controladoria 
que tem mais processos –, e percebemos que o servidor passava quatro horas para analisar um 
processo de aposentadoria. Desenvolvemos um sistema, com a área de TI da casa.  

Hoje, o que passava quatro horas, a gente faz em 15 minutos. E, por fim, da área 
do controle externo, eu queria falar da racionalização processual. No meu entendimento, vai 
fazer uma grande diferença no controle externo, daqui para frente. Está no plenário para 
aprovação dos conselheiros: proposta de instrução normativa, com o objetivo de modernizar, a 
exemplo de outros tribunais brasileiros, a autuação de processo e a fiscalização, contendo dois 
vieses.  

O primeiro: adoção de novas formas de apresentação das contas, individualizada, 
agregada e consolidada, reduzindo a demanda de processo de contas dos administradores; dois: 
a aplicação de matriz de risco, considerando critérios científicos para selecionar o objeto que, 
de fato, necessita de fiscalização, de acordo com a capacidade operacional da Secretaria de 
Controle Externo. Já está próximo o fim. Governador, por uma questão de justiça, estou vendo, 
aqui, os nossos comandantes militares que estiveram conosco, e o senhor também, um projeto 
iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves, maravilhoso, que nós chamamos de Sexta da 
Integração.  

O senhor foi um dos palestrantes; os comandantes militares da marinha, exército 
e aeronáutica, também; alguns secretários do seu governo e pessoas, também, da sociedade 
civil. A Sexta da Integração, realizamos 17 eventos, presidente Márcio Miranda, tivemos 1.751 
participantes. Essa troca de experiência, esse conhecimento de realidade, foi algo 
extraordinário.  

Nos permitirmos, governador, nos avaliar. Adotamos critérios recomendados 
pela nossa entidade nacional, conseguindo parâmetros internacionais, que é o marco de medição 
e desempenho dos tribunais de contas. Por sinal, o nosso tribunal irmão, TCM, faz o mesmo.  

Queria falar da ouvidoria. Ela foi criada na gestão do Conselheiro Cipriano 
Sabino, mas eu tive esse privilégio de implantá-la, e, para isso, eu contei com o apoio do 
Conselheiro Odilon Teixeira, que, com uma equipe técnica pequena, fez um trabalho 
extraordinário.  

Quando eu falo da ouvidoria, até me emociono. Eu falo para o Conselheiro 
Odilon: “eu acho que a nossa ouvidoria é uma das melhores do Brasil”, porque ele cuidou dos 
detalhes, do regimento interno, criou um sistema próprio, tudo, e determinou prazo para dar 
uma resposta. Tem prazo para responder ao cidadão. Nós tivemos, governador, eu reclamava, 
antes, que era uma média de 50 denúncias/ano, que chegavam ao tribunal. Depois da ouvidoria 
criada, nós tivemos, no primeiro ano, 235 demandas, e, no último ano, 518, em 2016, 
totalizando 753 demandas da ouvidoria. Parabéns, Conselheiro Odilon.  

Eu queria fazer, aqui, um agradecimento, também, ao Conselheiro Cipriano. 
Vocês chegaram ao tribunal, a parte estrutural dele toda bonita, os vidros espelhados, são obras 
do nosso paraense arquiteto, Paulo Chaves. Foi o primeiro projeto profissional do arquiteto 
Paulo Chaves, no Estado do Pará, o prédio sede do nosso tribunal. Conselheiro Cipriano 
iniciou, fez o projeto, licitou, contratou, mas não deu tempo de ele executar, ele passou um mês 
à frente da obra. Eu dei o prosseguimento do jeito que ele contratou, fiz alguns acréscimos – 
principalmente as duas rampas que foram novas, ajustes no telhado –, e decidi estender para os 
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três anexos. Nós temos, aqui, um complexo de cinco prédios: quatro foram revitalizados. Entre 
obras grandes e de pequeno porte, 20 intervenções fizemos, e no cenário de crise governador.  

Então, eu acredito, Conselheiro Cipriano, que eu zelei pelo patrimônio da casa, 
atendendo à expectativa dos nossos conselheiros.  

E a última área que eu desejo falar. Muito papel Eu escrevi meu discurso e 
modifiquei cinco vezes, e disse: “eu não quero papel”, mas, depois: “eu vou pegar o papel. Uma 
área que eu elegi, também, como prioridade, por considerar ser imprescindível para o sistema: a 
área de tecnologia da informação.  

Fui ousado, escolhi o servidor da casa aprovado no último concurso, jovem. Ele 
também montou uma equipe técnica e fez um trabalho extraordinário. O que é que eu disse para 
ele? “A equipe de vocês tem dois anos para entregar, concluído, o processo eletrônico”. Era o 
sonho da instituição. Se fala em processo eletrônico, aqui, há mais de dez anos, na casa, mas 
sempre, por uma razão ou outra, não foi possível. E, hoje, governador, as ações de TI foram 
muitas. Eu vou falar de algumas: deixamos concluído, na última semana da minha gestão, a 
implantação da rede Wi-fi na instituição. Só não está funcionando, ainda, porque estamos 
definindo os critérios, como usar a rede, mas está tudo pronto; implantação do comitê diretivo 
de TI; implantação do sistema de governança de TI – que é tecnologia da informação; 
implantação da política de segurança da informação; e, por fim, o processo eletrônico, que não 
vou detalhá-lo.  

Fizemos cinco contratações maiores para o processo eletrônico, e, no mês de 
janeiro, governador, a gente iniciou a implantação do processo eletrônico na instituição. Os 
servidores estão sendo treinados, os equipamentos já chegaram e estão sendo instalados, e, em 
breve, teremos mais essa ferramenta à disposição do controle externo paraense. 

Eu vou caminhar para o fim, e, neste momento, o coração pede para que 
agradeça. Quero dizer uma área importante, a procuradoria da casa, fiz uma aposta com um 
servidor da casa, Roberto Reis. Ele entregou duas ações maravilhosas para a casa. Uma delas, 
coordenada pelo Conselheiro Nelson Chaves, que é a nossa revista eletrônica; a outra, é a 
comissão de jurisprudência, instalada na casa. Essas minhas palavras, agora, eu quero, primeiro, 
me dirigir aos nossos conselheiros.  

Nós somos sete conselheiros e eu quero agradecer: Nelson, Lourdes, Cipriano, 
André, Odilon, Rosa Egídia. Sem o apoio dos senhores, a gente não tinha como falar isso que 
eu acabei de apresentar para a sociedade paraense. Muito obrigado. Os nossos conselheiros 
substitutos: Julival, Milene, Daniel e Edivaldo. Essas pessoas foram aprovadas em um concurso 
público muito difícil. Souberam chegar na casa e me ajudaram muito. Fazem parte do pleno, 
relatam processos, um trabalho extraordinário.  

Eu quero agradecer aos nossos secretários, os secretários adjuntos, os diretores, 
controladores e chefes. Como eu disse, no início, formamos uma boa equipe, trabalhamos 
integrados, com uma boa sinergia, por isso que conseguimos resultados satisfatórios.  

Quero agradecer ao doutor Felipe Rosa Cruz, o Ministério Público de Contas, 
extensivo a todos os integrantes do órgão ministerial. O TCE não funciona sem o Ministério 
Público de Contas, e a gente conseguiu trabalhar com independência, mas com respeito, com 
harmonia, sem registro de nenhum contratempo, e fizemos vários trabalhos juntos. Muito 
obrigado.  

Eu quero me dirigir ao Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do TCM, e 
quero, como ele tomou posse há menos de um mês, desejar sorte à Vossa Excelência, e quero 
olhar para o Conselheiro César colares e dizer: “obrigado”. Foi o nosso tempo, estivemos 
juntos, e a gente conseguiu trabalhar juntos, fazer as cooperações, conversar bastante. E eu 
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quero dizer, governador, que eu fui à posse do Conselheiro Daniel Lavareda, no TCM, e fiquei 
muito satisfeito com o que foi apresentado pelo presidente César Colares. Um trabalho muito 
bom, realizado no TCM, assim como a proposta para o próximo biênio, do novo presidente, 
Conselheiro Daniel Lavareda.  

O meu desejo é que a gente continue trabalhando juntos. O controle externo é o 
mesmo, só o jurisdicionado que é diferente. A gente atua muito pouco nos municípios, somente 
quando avaliamos a prestação de contas de convênio. Presidente Márcio Miranda, quando eu 
falo da Assembleia Legislativa, eu falo com emoção: 20 anos da minha vida, eu passei lá, 
convivi com Vossa Excelência.  

Eu quero, de público, agradecer à Assembleia Legislativa, a todos os deputados 
aqui presentes e aos que não puderam vir, pela parceria, colaboração. Fizemos um evento junto, 
neste auditório, trocar experiências, como contribuir auxiliando o legislativo para o exercício da 
fiscalização do dinheiro público. Muito obrigado Excelência.  

Me dirigir ao desembargador Constantino. Convivência extraordinária. No 
início, a gente não tinha processo eletrônico, recorremos ao TJ, que nos auxiliou com dois 
sistemas. Sempre boa vontade. Muito obrigado, presidente Guerreiro. Procurador Marcos 
Antônio. O Ministério Público do Estado realizou várias ações junto com o TCE, tanto aqui 
como fora. Eu creio que eu fui ao Ministério Público umas três vezes, e nós, governador, junto 
com o Ministério Público, TCM, Ministério Público de Contas, fazemos parte de uma rede que 
chama rede de controle, organizada e orientada, estando à frente o TCU, que está aqui o seu 
secretário, doutor Arildo, da representação do Tribunal de Contas da União do Pará. Estamos 
trabalhando em rede.  

Como eu estou finalizando o meu discurso, eu queria deixar não um recado, mas 
uma reflexão aos gestores, principalmente aos prefeitos, e eu os cumprimento, em nome do 
prefeito de Ananindeua, nosso amigo Manoel Pioneiro, que está aqui presente. São 12 
instituições de controle trabalhando em rede. Tolo é aquele gestor público que acredita na 
impunidade. Ele vai ser alcançado, não tem como escapar. Tem que trabalhar direito, com 
seriedade, cuidando do bem maior da sociedade, que é o dinheiro público.  

Nós estamos trocando informações. Se escapar do TCE, não escapa do TCM, do 
Ministério Público, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, porque o Brasil está 
exigindo isso de nós. Nos incomodou o nível que chegou a corrupção no Brasil. Estamos 
trabalhando organizados em todo o Brasil. Fica isso como reflexão.  

Eu deixei por último para falar do governador. Nós estamos, aqui, diante de um 
homem público, servidor público diferenciado. Nós temos um grupo de presidentes de tribunais 
de contas que a gente conversa, em todo o Brasil. Conversa que eu não posso falar aqui, mas a 
gente sabe como cada Estado está, e, graças ao senhor, ao seu talento, seu comprometimento, a 
sua competência, o Estado do Pará foi o que menos sofreu com a crise instalada no nosso 
Brasil.  

Se eu tirar, agora, o cargo de presidente e falar como cidadão, eu tenho orgulho 
de ser cidadão e ser governado pelo senhor. Obrigado pela parceria, sempre disponível, na 
medida do possível, ajudando. E, mesmo ele sendo fiscalizado por nós orientou o seu governo a 
comparecer ao TCE, prestar os esclarecimentos, através do diálogo, encontrar sempre as 
soluções. E foi permanente, durante dois anos, a equipe do governador aqui, dentro do tribunal, 
ou a gente lá, conversando e resolvendo os problemas. Esse é o caminho, não temos interesse 
em punir.  

E eu deixo, como registro, aqui, nesse momento em que a corrupção toma conta 
dos noticiários nacionais, o Estado do Pará, o nosso Tribunal de Contas, nesses dois anos, não 
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fez um registro que pudesse envergonhar Vossa Excelência nesses últimos dois anos que eu 
estou presidente. Então, se sinta orgulhoso disso.  

Eu não deveria falar uma coisa dessas – ele é jurisdicionado nosso –, mas que 
prêmio a gente pode dar para os bons? O que eu estou dizendo para ele é que ele continue 
acreditando, sendo referência para os outros. Eu ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência 
no Hangar, falando a prefeitos. Esse é o caminho. Um homem que olhou para frente, pensou o 
Estado de forma grande, fez um projeto para 2030. Eu tenho que ter fé que esse caminho é o 
melhor.  

Então, continue, governador. Que Deus lhe abençoe e o senhor siga em frente. 
Nós estamos aqui para, dentro de uma relação institucional e respeitosa, independente, 
assessorar o senhor naquilo que for preciso. Muito obrigado.  

Meus amigos, minhas amigas, era assim que eu queria falar, de um jeito bem 
espontâneo, porque é assim que eu sou. Espero, senhores conselheiros, senhores amigos, ter 
correspondido à expectativa dos senhores.  

E, por fim, agora, olhando para ela, a nossa nova presidente, Conselheira 
Lourdes Lima: Vossa Excelência foi eleita à unanimidade. Conte comigo, vou estar como 
conselheiro, à disposição de Vossa Excelência para apoiar os projetos, porque eu quero, daqui a 
dois anos, aplaudir quando Vossa Excelência anunciar que conseguiu fazer uma gestão melhor 
que a nossa. É esse o desejo. Que Deus abençoe a senhora, muita sorte. Muito obrigado.  

 

Belém, 31 de janeiro de 2017. 

 
 
LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
              Conselheiro 
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DOCUMENTO Nº. 02 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Contas FELIPE ROSA CRUZ 
na sessão solene de posse do corpo dirigente do TCE/PA – biênio 2017/2018: 

 
Bom dia a todos, 
 
Millôr Fernandes tem uma frase que gosto muito pelas reflexões que me 

provoca, disse ele: “O Brasil tem um grande passado pela frente”. 
 
Pois bem senhores. 
 
Se no passado, conceitos como gestão e responsabilidade fiscal, crédito, despesa 

e orçamentos públicos, antes fluidificados e restritos a uma pequena parcela de “entendidos”, 
hoje são discutidos do caboclo ao doutor.  

 
Uma confluência de fatores, e ainda não se sabe o que encabeça a cadeia causal, 

se os desacertos políticos ou descontrole fiscal, jogaram o país nesse cenário de crise de 
dimensões inéditas. 

 
E foi neste ajuntamento de coisas que fez-se conhecer em toda a sua amplitude, a 

importância do controle externo. A recente, corajosa e histórica decisão Tribunal de Contas da 
União revelou a todos o valor que o constituinte atribuiu à responsabilidade fiscal e às 
instituições encarregadas do seu resguardo. 

 
Nesta perspectiva, importa situar a importância do TCE/PA na consolidação do 

controle externo brasileiro. 
 
De início, registre-se a inestimável contribuição que o estado do Pará deu para a 

efetiva implantação dos Tribunais de Contas no país. Jamais podemos esquecer, e antes 
devemos ecoar aos 4 cantos, que foi o Paraense Inocêncio Serzedelo Correia, nascido em 1858, 
que materializou o modelo idealizado por Rui Barbosa para o Controle Externo. 

 
Se o Pará, já há quase 2 (dois) séculos, foi protagonista na implementação do 

modelo que hoje se tem por consolidado, digo, sem medo de errar, que o Tribunal de Contas do 
Estado do Pará continua na dianteira da jurisdição de Contas. 

 
Nesta casa, já há algum tempo, o modelo estabelecido na Carta da República 

para a composição de seus membros é absolutamente respeitado ao lado cadeiras destinadas à 
livre indicação do executivo e legislativo, os assentos reservados ao MPC e aos Conselheiros-
Substitutos, cuja única via legítima de ingresso é o concurso público, estão devidamente 
ocupados por integrantes das respectivas carreiras. 

 
Outra altaneira qualidade desta casa é o inegável respeito no relacionamento com 

as demais instituições do estado, e cito em especial com o Ministério Público de Contas.  
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A atuação afinada com o Parquet especializado sempre teve por assento bases 
republicanas as prerrogativas funcionais de seus membros e sua mais absoluta autonomia 
administrativa-financeira jamais sofreram qualquer golpe, pois se que o enfraquecimento de 
um, certamente precederei a ruina de ambos. 

 
Nesse aspecto, o respeito institucional jamais foi confundido com subserviência.  
 
Deve ainda ser celebrada a maturidade institucional com que esta casa lida com 

aquilo que é o núcleo fundamental da nossa democracia, a alternância nos postos de poder, o 
que nos remete, necessariamente, à esta sessão solene. 

 
O que por vezes é construído no terreno arenoso da discórdia, aqui foi erigido no 

solo firme do interesse público. 
 
Peço licença para congratular todos os integrantes dessa casa, pois, como tive a 

honra de testemunhar na eleição para seu corpo diretivo, a unanimidade ali revelada comprova 
a harmonia de seus membros. 

 
Aqui chegado, tenho a grande honra de falar aos novos dirigentes desta augusta 

casa. 
 
Conselheira presidente Lourdes Lima não posso iniciar de outra maneira que não 

relembrando, como o faço em todas as oportunidades, o carinho com que Vossa Excelência me 
recebeu no dia de minha posse e as palavras que dirigiu à minha mãe tenha certeza que elas 
estarão sempre guardas em lugar especial do meu coração. 

 
Sua trajetória de vida revela toda a força e potencialidade que repousam serenas 

na alma feminina. Sensibilidade, capacidade de agregação e poder de realização são qualidades 
marcantes de Vossa Excelência. 

 
Formada inicialmente em pedagogia, e na inquietação constante por 

conhecimento, graduou-se recentemente em Direito. Foi prefeita de Irituia de 1988 a 1991, o 
carinho e a emoção com que sempre se refere à essa cidade demonstra a excelente gestora que 
certamente foi. 

 
Deputada estadual por 2 legislaturas, ocupou inúmeros cargos de relevo no 

parlamento. No dia 31.01.2002, há exatos 15 anos, foi empossada no cargo de Conselheira do 
TCE/PA, já tendo exercido com maestria a presidência desta casa no biênio 2009/2011. 

 
Os trilhos de sua história, nobre presidente, estarão sempre juncados com mais 

belas flores. 
Tenho certeza, Cons. Lourdes, que sua gestão será tão exitosa e grandiosa quanto 

os desafios que serão superados e como todos os presidentes que a precederam, e aqui cito os 
Cons. Nelson Chaves, Cipriano Sabino e Luis Cunha, Vossa Excelência, como todos eles, 
deixará um Tribunal mais forte e melhor do que encontrou. 
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Aqui, gostaria registrar meu reconhecimento ao Cons. Luiz Cunha pela belíssima 
atuação à frente desta casa o trabalho realizado nas áreas de tecnologia da informação,  gestão 
de pessoas e no estímulo ao controle foram fundamentais para a consolidação do TCE/PA como 
uma instituição de vanguarda na administração estadual. 

 
Aprendi muito com Vossa Excelência, leve meus parabéns e meu agradecimento 

pelos ensinamentos. 
 
Ao lado da Cons. Lourdes, nessa travessia que hoje se inicia, estará como Vice 

presidente, o Cons. André Dias. 
 
Graduado em Ciências Econômicas e em Direito, foi vereador da cidade de 

Belém, exerceu por 4 (quatro) legislaturas o mandato de deputado estadual, ocupou as cadeiras 
de presidente e vice presidente da CCJ da ALEPA, exerceu o mandato de deputado federal por 
2 (dois) anos, até ser nomeado, em 2012, Conselheiro desta Casa. 

 
Um grande homem...que dedica sua vida ao empreendedorismo e à causa 

pública, e cuja trajetória na política certamente fez do estado do Pará maior do que os limites de 
suas já grandiosas fronteiras. 

 
Conselheiro, em todas as oportunidades que temos de conversar, seja ao 

despachar um processo ou numa conversa informal na sala das becas, saio mais rico de 
conhecimento. 

 
Sua experiência e visão de Estado muitas vezes me fazem questionar, e mesmo 

descontruir, conceitos que antes pensava incontestes, fazendo-me entender, o que dizia Nitzsche 
quando escreveu, “que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as 
mentiras”. 

 
A par de toda a envergadura do seu conhecimento político, econômico e jurídico, 

agigantam-se sua grandeza, discrição e humildade como ficou evidente na sua decisão que 
acabou por balizar a escolha dos dirigentes desta casa com a formação que hoje celebramos. 

 
O desprendimento de sua atitude, Conselheiro, revela a majestade dos grandes 

homens. 
Meus parabéns. 
 
Em outro cargo fundamental na nova direção está o Cons. Odilon Inácio 

Teixeira, oriundo da carreira dos valorosos Conselheiros-Substitutos, que exercerá as funções 
de Corregedor-Geral desta Casa. 

 
Nascido em Araranguá/SC, graduado em ciência contábeis e em Direito, mestre 

em gestão pública pela UFPA, possui vasta experiência no sistema TC´s, tendo exercido por 
mais de 10 (dez) anos o cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo no TCE/SC. 

 
Sua capacidade técnica, experiência no sistema e a segurança com que 

desempenha a judicatura de contas são um grande tesouro para o controle externo paraense. 
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Mas de todos os seus predicados, nobre Odilon, o meu preferido é a 
transparência com que lida com suas emoções, definitivamente não é fácil mostrar-se sem a 
maquiagem social, pois como romantizou Shakespeare “os homens deviam ser o que parecem 
ou, pelo menos, não parecerem o que não são” 

 
Conselheira Lourdes Lima, Conselheiros André Dias e Odilon Inácio, confesso 

que antes de assumir o cargo de Procurador Geral de Contas do Estado, pensava eu conhecer a 
dificuldade que enfrenta um gestor público. 

 
Como estava enganado. 
 
Embora o conhecimento formal seja fundamental, apenas a experiência pessoal, 

vivenciada no dia-a-dia da administração, mostra a verdadeira dimensão dos problemas e das 
limitações que se apresentam. 

 
Diante de tal constatação, firmei convicção de que o que se espera do controle 

externo, em especial dos Tribunais de Contas, não é a punição do erro formal, da conduta 
irregular que não gera qualquer dano ao erário.  

 
A prática nos mostra que todos esses casos creditam-se, não na conta bancária do 

gestor, mas no desconhecimento e na falta de uma assessoria eficiente.  
 
Para isso, a atuação pedagógica desta Corte cumpre seu papel ao corrigir os 

desacertos e apontar o rumo da boa e correta gestão. 
 
Apenar os administradores nesses casos, seja com a pecha da irregularidade ou 

mesmo aplicação de multas é afastar os bons homens de espírito público das coisas do estado. 
 
O que efetivamente se espera, e a sociedade e o MPC devem cobrar das Cortes 

de Contas, é a punição exemplar àquele que malbarata, desvia, dilapida e que insiste em 
descumprir comandos legais e constitucionais edificados para proteger e garantir uma 
administração honesta, eficiente e imparcial. 

A estes, o peso da lei. 
 
E aqui, senhores, após essa breve divagação, caminho para o fim e reitero meus 

votos de uma gestão profícua de realizações ao tempo em que afianço toda a minha colaboração 
ao TCE/PA para a construção de um controle externo cada vez mais forte e sintonizado com os 
anseios da sociedade, pois como disse Aristóteles: “Quanto à virtude, não basta conhecê-la, 
devemos também possuí-la e colocá-la em prática”. 

Muito obrigado a todos e parabéns aos novos dirigentes do TCE/PA. 
 
Belém, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 
FELIPE ROSA CRUZ 

                   Procurador Geral de Contas 
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DOCUMENTO Nº. 03  

Discurso de Posse da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA na sessão 
solene do TCE/PA – realizada em 31.01.2017: 

 
É com grande respeito pela Instituição Tribunal de Contas e pela população do 

nosso Pará que saúdo: 
 
Sua Excelência Simão Robison Oliveira Jatene, Governador do Estado do Pará, 

em nome de quem saúdo as demais autoridades do Executivo Estadual; 
 
Sua Excelência Deputado Estadual Márcio Miranda, Presidente da Augusta 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados 
estaduais já nominados pelo cerimonial; 

 
Suas Excelências Desembargadores Constantino Guerreiro, Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e Ricardo Ferreira Nunes, Presidente Eleito, em 
nome dos quais saúdo todos os demais membros e servidores do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará; 

 
Sua Excelência Procurador Geral do Ministério Público do Estado do Pará, 

Marcos Antônio das Neves, em seu nome cumprimento os demais Procuradores e Promotores 
aqui presentes; 

 
Sua Excelência Conselheiro Daniel Lavareda, Presidente do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará, em seu nome saúdo todos os demais Conselheiros, 
Conselheira e Conselheiros Substitutos daquela Corte de Contas; 

 
Sua Excelência Elizabeth Salame, Procuradora-Chefe do Ministério Público de 

Contas Junto ao TCM/PA, em nome de quem saúdo as demais Procuradoras de Contas; 
 
Nobres Colegas Conselheiros e Conselheiros Substitutos desta Corte de Contas; 
 
Sua Excelência Felipe Rosa Cruz, Procurador-Chefe do Douto Ministério 

Público de Contas junto ao TCE/PA, em seu nome saúdo os demais Procuradores de Contas; 
 
Demais autoridades presentes ou representadas, amigos e todo corpo funcional 

que faz este Tribunal uma casa de excelência. 
 
Inicialmente agradeço aos meus dignos pares, pela confiança a mim depositada, 

que pela segunda vez me elegem ao honroso cargo de Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará: Conselheiro Nelson Chaves, decano da Corte, dileto amigo que muito tem me 
ajudado na minha vida pública; aos meus pares da mesa diretiva e grandes amigos; Conselheiro 
André Teixeira Dias, Vice-Presidente, e Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, Corregedor, 
igualmente eleitos comigo, que juntos, possamos fazer uma gestão que fortaleça cada vez mais 
a missão constitucional de Controle Externo perante a sociedade, contribuindo para o 
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aperfeiçoamento da administração pública e assim proporcionar aos cidadãos maiores e 
melhores oportunidades para usufruir de políticas públicas. 

 
Agradeço ao amigo e parceiro Conselheiro Luís Cunha, e digo que me sinto 

muito honrada por ter compartilhado de sua gestão como Vice-Presidente, estendo meus 
agradecimentos pela forma fraternal e transparente que Vossa Excelência conduziu o processo 
de transição; Conselheiro Cipriano Sabino, fraterno amigo e parceiro na condução desta Corte; 
Conselheira Rosa Egídia, caríssima amiga, muito me honra tê-la como parceira incondicional 
nesta Corte de Contas; Conselheiros Substitutos Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel Mello e 
Edvaldo Souza, tenho a satisfação de contar com a companhia e valiosa contribuição de cada 
um, dos senhores e da senhora. 

 
Sinto-me confortável e segura em afirmar que nossa eleição para o corpo diretivo 

ratifica ainda mais o já consolidado processo democrático implantado nesta Corte de Contas há 
quase duas décadas. Hoje, assumiria o Cargo de Presidente o Nobre Conselheiro André Dias, 
que em um gesto de grandeza, digno de destaque e honra, abriu mão desta oportunidade por 
motivos pessoais relevantes e atendendo ao seu pedido, assumi a missão de junto com Vossa 
Excelência e o Conselheiro Odilon, e os demais Conselheiros, Conselheira conduzirmos esta 
Corte pelo biênio 2017-2018. 

 
Nesta manhã em que tomo posse como Presidente, agradeço primeiramente a 

Deus, meu Criador, minha fonte de inspiração, sustentáculo da minha caminhada peço que 
continue me dando forças, sabedoria, saúde e segurança para continuar servindo com 
responsabilidade este digno cargo. Agradeço ainda, os ensinamentos dos meus queridos pais, 
Humberto e Leonília Lima, meus exemplos de vida, que estão no plano espiritual, mas 
certamente me acompanhando e me abençoando sempre. 

 
Agradeço à minha família, razão da minha vida, meu esposo José Tavares de 

Oliveira; aos meus amantíssimos filhos: Janile Kylvia, José de Anchieta e Janice Klivia, e os 
filhos do coração José Domingos e Deassis; aos meus queridos netos: Douglas Henrique, 
Vinicius José, Manuela Celina e Ana Vitória; meus amados irmãos: Leônia, Sócrates, 
Bernadete, Francisco, Humberto, Severino e em memória Domingos e João Bosco. 

 
Agradeço às autoridades, à classe política e aos meus amigos aqui presentes, 

sintam-se nominados, cuja presença dá grande relevância a esta solenidade. Agradeço ainda, 
aos servidores do meu gabinete que com competência e dedicação me assessoram no 
cumprimento dos trabalhos que o cargo de Conselheira exige. 

 
Nossa gestão terá como objetivo atuar em parceria com o Executivo, Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministérios 
Públicos de Contas junto ao TCE e ao TCM, além de outras instituições. Parcerias essas, que 
serão de grande importância para o enfrentamento dos desafios na mais difícil conjuntura por 
que passa nosso país; estimular o controle social; adotar uma postura orientadora e preventiva; 
prosseguir na modernização, aperfeiçoamento e na utilização da Tecnologia da Informação no 
Controle Externo, visando à melhoria dos níveis da eficiência e da eficácia das ações de 
fiscalização e controle, tendo como base os princípios constitucionais da legalidade, 
economicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. 
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Assumir a responsabilidade de conduzir os rumos do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, no meio de uma grave crise econômica, é um grande desafio. Com otimismo e 
consciente das medidas que precisaremos adotar assumiremos uma postura firme na condução 
desta Corte de Contas. 

 
Nossa administração se sustentará em três eixos: Controle Externo, Tecnologia 

da Informação e Planejamento, com ações conjuntas que nos levem a avançar, sobretudo, no 
desenvolvimento, produção, sustentabilidade e produtividade deste Tribunal. 

 
Desenvolveremos a plataforma de Controle, na qual criaremos e aperfeiçoaremos 

sistemas de integração, que darão apoio e sustentação às fiscalizações. Esses sistemas se 
desenvolverão de forma modular, nas quais destaco os sistemas de Planejamento Anual de 
Fiscalização, Pasta Permanente e Metodologia de Fiscalização. 

 
Ampliaremos o quadro de servidores efetivos com o ingresso gradual de 

concursados aprovados no último concurso público, e como na nossa Gestão anterior 
adotaremos ações que visem valorizar concretamente e fundamentalmente os servidores do 
quadro permanente deste Tribunal, os quais são indispensáveis para impulsionarmos e 
concretizarmos as ações que visam a transformar o Tribunal de Contas do Estado do Pará em 
um órgão público de excelência permanente no controle externo, com o aprimoramento das 
decisões da Corte, e centradas no controle externo – planejamento estratégico – tecnologia da 
informação. 

 
Com essas ações, avançaremos na Consolidação do Tribunal de Contas 

aperfeiçoando cada vez mais o Controle integrado, exercendo de forma tempestiva, preventiva, 
pedagógica e transparente. Assumimos ainda, o compromisso de dar continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos pelos Conselheiros que me antecederam na Presidência. 

 
Aos meus pares, nobres Conselheiros e Conselheira, que me confiaram este 

honroso cargo, desejo contar com o imprescindível apoio de todos para realizarmos uma 
administração participativa e unida com objetivo de prosseguir no aprimoramento e 
fortalecimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 
Desejo também, contar com o apoio e colaboração valiosa e indispensável de 

todos os nossos servidores e servidoras que com trabalho competente de cada um, fazem desta 
Corte de Contas uma instituição de excelência. 

 
Deus me proporcionou, nesta solenidade tão representativa, a oportunidade de 

afirmar às autoridades constituídas, aos amigos, aos familiares e aos servidores, que trabalharei 
com esforço e determinação, sempre pedindo as bênçãos de Deus, sabedoria, saúde e segurança 
para poder bem servir, bem como a proteção de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, e a sua 
intercessão junto ao seu amantíssimo filho pelo nosso trabalho. 

 
Encerro com trechos de uma oração de Mahatma Gandhi: 
 
“Senhor… 
Ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes 
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E a não dizer mentiras para ganhar o aplauso dos fracos. 
 
Se me dás fortuna, não me tires a razão. 
Se me dás o sucesso, não me tires a humildade. 
Se me dás humildade, não me tires a dignidade. 
 
Ajuda-me a enxergar o outro lado da moeda... 
 
Ensina-me a amar aos outros como a mim mesmo. 
 
Não deixes que me torne orgulhoso se triunfo,... 
 
Ensina-me que perdoar é um sinal de grandeza...” 
 
Muito obrigada, 
 
Belém, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 

                      Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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DOCUMENTO Nº. 04 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado SIMÃO ROBISON 
OLIVEIRA JATENE na sessão solene de posse no corpo dirigente do TCE/PA – biênio 
2017/2018: 

 
Mas amigas e amigos, minha cara Conselheira Maria de Lourdes Oliveira, 

presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, na pessoa de quem eu quero cumprimentar e 
agradecer a todos os conselheiros e a todos os membros do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará.  

Deputado Estadual Márcio Miranda, presidente da Assembleia Legislativa, na 
pessoa de quem eu quero saudar todos os deputados estaduais, desembargador Constantino, 
presidente do Tribunal de Justiça, na pessoa de quem quero saudar todos os membros do poder 
judiciário.  

Meu amigo, Marcos Ferreira das Neves, procurador-geral de justiça do Estado, 
na pessoa de quem quero saudar todos os membros do Ministério Público.  

Conselheiro Daniel Lavareda, presidente do Tribunal de Contas dos municípios, 
na pessoa de quem quero saudar todos os membros do tribunal.  

Senhor Felipe Rosa, procurador-geral do Ministério Público de Contas, na 
pessoa de quem saúdo os membros do Ministério Público de Contas, autoridades militares, 
senhores prefeitos vereadores, secretários, dirigentes de órgãos do executivo estadual, 
servidores públicos, minhas senhoras e meus senhores.  

Eu confesso que eu não pretendia fazer nenhuma fala, ainda que isso, 
protocolarmente, pudesse ser uma regra, mas eu não posso deixar de agradecer. Agradecer, 
primeiro, a honraria de falar em uma solenidade específica, típica, própria, do Tribunal de 
Contas.  

Agradecer e parabenizar os que encerram e os que assumem, hoje – e, aí, um 
agradecimento e parabéns especial ao presidente Luís Cunha. Quero lhe dizer, presidente, que 
as suas palavras, eu sempre tendo a dizer, quando alguém faz um comentário tão agradável, que 
decorre mais da bondade de quem fala do que do mérito de quem recebe esse comentário, e 
tenho certeza que, no seu caso, isso é a mais pura verdade.  

Saiba que o único esforço, a única preocupação, e, ainda há pouco, comentava 
sobre isso: me dei conta que estou com 48 anos [pausa] de serviço público. Eu não sei porque 
vocês riram. E, efetivamente, eu apenas muito jovem entendi que ser servidor público era uma 
opção de vida, mais do que um emprego, uma opção de trabalho, e confesso que, com acertos e 
erros, tropeços, enfim, tenho apenas procurado ser um servidor público.  

Mas eu quero, sobretudo, até não me alongando, certamente, sob os méritos e 
atributos de todos os que saíram e todos os que assumem, teríamos muito o que falar, mas acho 
que os que me antecederam o fizeram com muita propriedade tudo isso.  

Por isso, o que quero é agradecer, como governador, como cidadão. Quero 
festejar e registrar a minha alegria pela forma como os senhores têm conseguido reproduzir, já, 
há a mais de década, a escolha daqueles que dirigem esta casa.  

A cada ano que vejo como os senhores processam isso, tenho renovado a 
esperança de que, por maiores que sejam as diferenças entre as pessoas, se existir um bom 
princípio comum, um desejo genuíno, uma boa causa, essas diferenças terminam sendo 
superadas, e é possível, sim, mesmo nesses tempos de profunda intransigência e intolerância, 
construir consenso.  
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Essa história de que a unanimidade é burra, eu sempre tive muita dificuldade de 
aceitar isso, e acho que depende muito de como ela é construída. Até porque, parto do suposto 
que somos mais semelhantes do que diferentes; até porque, parto do princípio de que não é 
possível construir uma sociedade efetivamente moderna, se não formos capazes de respeitar as 
diferenças. Então, por que é impossível construir a unidade na diversidade? Sempre acreditei 
que a diversidade enriquece e tempera. A desigualdade, não. Ela dói, machuca, mas a 
diversidade, tempera. Que bom que sejamos diferentes.  

Eu sempre converso com a minha esposa e digo a ela que eu jamais viveria 
comigo, não casaria com o Jatene, por todas as razões, sem comentários, também.  

Mas, enfim, então, eu quero festejar essa atitude das senhoras e dos senhores. 
Quero lhes parabenizar. E não é por nada, porque, muitas vezes, a diferença, os embates 
internos nas instituições, se transferem para fora delas, e, nem sempre – ou quase sempre – isso 
não é bom. Então, tenho o meu carinho, o meu respeito pela forma como os senhores têm 
conseguido fazer isso.  

Aos que chegam, quero apenas pontuar algumas coisas. Certamente, não é por 
acaso que estamos juntos, nesses tempos. Tempos difíceis, sim. Sou daqueles que acham que 
vivemos uma das mais intensas transições que o nosso planeta experimenta. Um tempo onde as 
transformações ocorrem em uma velocidade tamanha que, muitas vezes, superam a nossa 
própria capacidade de imaginação. A única certeza que poderemos ter é que o mundo, daqui a 
20 anos, será muito diferente do mundo em que vivemos hoje.  

Quantas profissões desaparecerão, as relações de trabalho serão outras, as 
relações entre as pessoas serão outras. Recentemente, lendo um texto de um pensador que 
morreu há poucas semanas atrás, o Bauman – morreu com 90 e poucos anos. E, conversando 
com um amigo jovem, este amigo teria lhe dito que, naquele dia, apenas, ele tinha conseguido 
500 novos amigos na internet, 500 novos membros na sua comunidade. E o Bauman, com 
aquela sabedoria que só o tempo consolida, diz que lhe disse: “poxa, eu estou com 92 anos e 
não sei se eu tenho 50 amigos.  

E o que é mais estranha essa comunidade sua: eu sempre imaginei que, a uma 
comunidade, nós pertencemos a ela a partir de vários elementos”. Nesse mundo virtual tão 
cantado e decantado nos últimos tempos, não. A comunidade lhe pertence, o que significa que 
você também, com um clique, pode fazer com que ela deixe de existir. Dela, só participam 
aquele que você quer que participe, quando o mundo real – e que bom que assim o seja – não é 
assim. Você não precisa conviver com os diferentes, ali. Eu dou um clique e tiro todos aqueles 
que eu discordo, e, com isso, eu perco a capacidade de desenvolver tolerância, que é 
pressuposto para a convivência coletiva. Com isso, talvez, eu alimente uma profunda 
intransigência do: “eu só tenho direitos, não tenho deveres”, como centro do universo. Então, 
certamente, viveremos um mundo muito diferente.  

E não é por acaso que, nesse mundo em transição, acho que vivemos um 
momento em que esse país enfrenta o desafio de se rever, e, talvez, esse desafio seja maior do 
que a crise econômica. Nos revermos no sentido de nos dizermos, com mais clareza e verdade, 
que nação queremos ser. Queremos, ainda continuar festejando a transgressão, tratando-a com o 
jeito brasileiro – do qual, não raramente, nos vangloriamos. Vamos continuar apostando que a 
esperteza sempre se impõe à sabedoria.  

Bom, nesse país em revisão, certamente, os órgãos de controle têm um papel 
importante, mas lhe confesso que menos pela ação punitiva, mas mais pela cooperativa, e esse 
eu acho que é o nosso grande desafio institucional. Acho que o nosso grande desafio 
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institucional é, cada um no seu território, no seu espaço, buscar desenvolver as suas tarefas 
tendo a compreensão de que não pode perder, jamais, a condição de educador coletivo.  

 
Educador coletivo que deve exercitar, cotidianamente, aquilo que, também, 

Bauman, com muita precisão, chama de “saber cívico”, que é aquele saber que procura 
conhecer as entranhas, as mazelas da sociedade, para ajudar a superá-las a corrigi-las, e não o 
saber cínico, que é, também, uma forma de saber, que é aquele que procura conhecer as 
mazelas, as entranhas da sociedade, para tirar vantagem desses desvios. E é por isso, amigos, 
que me sinto muito feliz, porque sei que, para mim, a própria – volto ao início – forma de 
escolha dos senhores é uma demonstração de maturidade e de sabedoria que é absolutamente 
fundamental para que se construa não apenas a questão, enfim, dos mecanismos de controle, 
mas, sobretudo, da construção efetiva de uma gestão cooperativa, onde os poderes, 
absolutamente independentes, têm a humildade de reconhecer que eles emanam de um único 
lugar: de um cidadão que, muitas vezes, sequer tem a consciência de que ele é razão, natureza, 
princípio, base, origem, de todo e qualquer poder.  

Amigas e amigos, minha cara amiga e, agora, sem muito protocolo, presidente 
Lourdes, muito sucesso. André, Odilon, eu tenho certeza de que vocês vão levar adiante o 
esforço que, certamente, os que lhes antecederam também, com a melhor das intenções, com a 
maior das boas vontades, buscaram construir nessa casa. E, aqui, se repetiram, algumas vezes, 
que, ao deixarem os espaços que hoje ocupam, entregarão, e eu acho que essa é, talvez, a 
dinâmica mais bonita, é cada um e todos nós percebermos que a história não começa quando 
chegamos, e que, bom, também não termina quando saímos, e que o importante é que sejamos 
capazes de, com humildade, receber, e, com mais humildade ainda, entregar, buscando entregar 
melhor do que recebemos.  

Eu acho que essa é a razão e o desejo e toda a sociedade no seu processo 
evolutivo e civilizatório. Que aqueles que, por alguma razão, quis Deus que exercesse cargos de 
direção tivessem essa percepção. Primeiro, da sua transitoriedade; segundo, de que, ao 
receberem, tem, entre todas as suas missões, talvez, a mais importante: devolver melhor do que 
receber. E eu tenho certeza de que isso vai acontecer.  

Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela forma respeitosa, Luís, que 
sempre nos relacionamos, e tenha certeza de que isso deverá continuar, e que chegaremos a um 
tempo em que isso será tão natural e tão absolutamente entranhado nas relações institucionais, 
que eles passarão até despercebidos, porque farão parte da própria natureza das relações 
institucionais, mesmo representando as suas diferenças. Muito obrigado a todos vocês, senhoras 
e senhores. 

 
Belém, 31 de janeiro de 2017. 
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