
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1925

ATA Nº. 5.438 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) de dezembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes de Souza, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 c/c art. 14, III do 

Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se 

manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas 

e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão em conformidade ao que disciplinam os 

artigos 13 e seguintes do Regimento Interno, cuja finalidade é a eleição dos cargos de 

presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para o 

mandato relativo ao biênio 2017/2018. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste 

Tribunal a ata da sessão ordinária do dia seis (06) de dezembro de 2016, na forma do disposto 

no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela 

qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA  
 

Secretário  Presidente 1926

Teixeira: Aprovo-a. Senhores Conselheiros, esclareço que a eleição é secreta, será realizada 

mediante um único escrutínio e com a utilização de cédulas distintas, para cada um dos cargos 

citados anteriormente, conforme a previsão expressa no inciso IV do artigo 14 do Regimento 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com exceção do Conselheiro André Dias, que não 

pode ser votado para corregedor, considerando que ele já foi reeleito para o cargo, quanto aos 

demais, todos estão aptos, poderão ser candidatos. Então, eu solicito ao senhor secretário que 

promova a distribuição das cédulas de votação para que os senhores conselheiros possam 

votar. O Secretário-Geral distribui as cédulas e em breve interstício faz o recolhimento através 

da urna eleitoral. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Encerrada a votação, votos recolhidos, passemos à apuração. Convido sua 

Excelência, senhor Procurador Geral de Contas do MPC, doutor Felipe Rosa Cruz, e sua 

Excelência, a Conselheira Rosa Egídia, para fazerem a apuração, a contagem dos votos. 

Atenção, vou passar às mãos da mesa apuradora o mapa para registrar, aqui, os votos. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Bom dia a todos, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, servidores, 

advogados, cidadãos aqui presentes. É uma grande satisfação e honra participar de mais este 

momento histórico do tribunal, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Gostaria que ficasse consignado se todos os 

conselheiros estão presentes e votaram. Acho que a primeira questão é essa. Eu queria pedir 

para o doutor Felipe, se os 7 conselheiros estão presentes, se votaram. Só uma contribuição 

minha, doutor Felipe, para não ter falta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Sim, bem observado, conselheiro 

Cipriano. Os 7 conselheiros estão presentes, todos votaram nas respectivas cédulas, e aqui 

constam as 7 cédulas. Foram então abertos os envelopes e procedida a contagem dos votos, 

sendo devidamente registrado no boletim de apuração respectivo. [pausa] Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Senhor presidente, conferidas e apuradas todas as cédulas, declaro eleitos à unanimidade dos 

membros dessa Casa: para presidente, Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira; para 

vice-presidente, Conselheiro André Teixeira; e para corregedor, Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. [aplausos].  Devolvo a direção dos trabalhos ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Presidente Luis da Cunha Teixeira. Muito Obrigado! Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado, doutor Felipe, doutora Rosa. 

Senhoras e senhores, de acordo com o inciso VIII do artigo 16 do Regimento Interno do TCE, 

proclamo eleitos: Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

para o cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, biênio 2017/2018; 

Conselheiro André Teixeira Dias para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, biênio 2017/2018; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira para o cargo de 

corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, biênio 2017/2018. Eu vou franquear a 

palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público. Meus amigos conselheiros e 

conselheiras, senhor procurador, servidores da Casa, do TCE, eu estou muito feliz de presidir 

esta sessão e poder, democraticamente, exercer o meu direito de voto e, na condição de 

Presidente, poder proclamar um resultado extremamente favorável para uma instituição como 

a nossa. Isso mostra nosso nível de maturidade, de discernimento, de crescimento institucional. 

Acho que, uma Corte que se preza, faz o rodízio para dar oportunidade a todos. Nós sabemos 

que, hoje, seria eleito Presidente, à unanimidade, o nosso amigo Conselheiro André Dias, mas, 

por decisão própria, argumentos convincentes, o Conselheiro André desistiu de concorrer à 

presidência. O entendimento da Corte era que a gente deveria seguir o rodízio. E foi o que 

aconteceu. Então, isso mostra o nosso comprometimento com a instituição, a nossa 

maturidade. Eu acho isso saudável, em um colegiado de 7 não ter disputa, a gente já poder 

pensar no futuro, saber quem vai dirigir a Corte daqui a 2, 4, 6 anos. Isso sim, no meu 

entendimento, é um pleno, é uma Corte que merece respeito. Então, eu quero agradecer aos 

senhores conselheiros por isso. A gente, mais uma vez vai confirmar, consolidar, na nossa 

Casa o rodízio. E, por fim, da minha parte, eu quero dizer à eleita, Conselheira Lourdes Lima, 

que, a partir de agora, estou à disposição de Vossa Excelência para fazer a transição. Incrível. 

Mesmo sem oficialmente poder declarar isso, eu já vinha fazendo a transição com o 

Conselheiro André Dias há algum tempo. Fiz ele sentar em uma mesa, por várias horas, com 

meus secretários, para a gente mostrar o tribunal, detalhe a detalhe, mas, infelizmente, a gente 

não pode prosseguir, por uma razão óbvia, que não cabe mais aqui falar. Então, Conselheira 

Lourdes, estou à disposição de vossa Excelência. Já tenho uma reunião marcada para sexta-

feira, reunião administrativa de transição, para passar tudo que for necessário para que Vossa 
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Excelência reúna as condições de montar a equipe e tocar a gestão. Da mesma forma, eu 

cumprimento nosso vice-presidente, Conselheiro André Dias, que teve um gesto de grandeza. 

Merece respeito, porque vossa Excelência pensou em tudo: na sua saúde, na família, mas na 

instituição. E uma frase de Vossa Excelência me marcou, profundamente, dizendo que não 

desejaria ser presidente pela metade, e, já que não reunia condição de saúde para ser um 

presidente completo, abriria mão da oportunidade, da vaga. Merece registro e fica marcado na 

nossa história. Aproveito essa oportunidade para desejar feliz aniversário a Vossa Excelência, 

com um dia de atraso. Ontem, tentei lhe abraçar pessoalmente: não foi possível, tive que 

cumprir uma agenda no Ministério Público, e, quando procurei por vossa Excelência, já tinha 

saído. Passei uma mensagem para Vossa Excelência e, ontem, eu fiz um pedido a Deus: pela 

saúde de Vossa Excelência. É só o que precisa, neste momento, para Vossa Excelência 

continuar conosco, trabalhando e contribuindo com a nossa instituição. Conselheiro Odilon 

Teixeira, parabéns. É o segundo cargo importante que Vossa Excelência ocupa, depois que se 

tornou conselheiro. Eu acho isso muito importante para um conselheiro com 4 anos na Corte. 

Já está há 4 anos na Casa e pouco mais de dois anos como conselheiro. Uma pessoa com 2 

anos na casa, foi ouvidor, e deixa uma contribuição enorme para o futuro ouvidor. Deixa uma 

ouvidoria funcionando, organizada, e eu falo dela com orgulho, porque eu acompanho o que 

acontece no resto do Brasil, e vejo, nos outros tribunais, as ouvidorias. A nossa é top. 

Parabéns a Vossa Excelência e toda a equipe. E eu desejo que Vossa Excelência faça um 

trabalho grandioso em nossa corregedoria. Ela vem evoluindo. Pena que o Conselheiro André 

não reuniu condições de poder tocar um trabalho maior. Essa missão é para Vossa Excelência, 

para que a gente também tenha uma corregedoria top. Se Vossa Excelência quiser iniciar a 

correição pelo meu gabinete, já está autorizado. E dizer o seguinte, senhores: eu vou combinar 

com a nossa presidente, seguindo o regimento, para a gente marcar a posse, desde que seja 

compatível com a posse do presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do 

Estado. A posse do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios é antecipada, será dia 17 

de janeiro, mas a posse do TCE, ALEPA e TJE coincidem no mesmo dia. Vamos combinar, de 

forma que a gente possa fazer os três eventos e permitir aos conselheiros, assim como o 

presidente da ALEPA e do TJ, se desejarem, prestigiar a nossa posse. Eu já quero passar à 

Conselheira Lourdes Lima essa bola para cuidar, detalhes da posse, para ver o que é mais 
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adequado. Então, neste momento, vou franquear a palavra. Muitíssimo obrigado pelo 

comparecimento aqui. Nós estamos completos: os 7 conselheiros e os 4 conselheiros 

substitutos, Ministério Público presente, e agradeço o carinho, aqui, dos nossos servidores que 

vieram à sessão. É um prestígio. É sempre bom a gente poder olhar para as pessoas que nos 

ajudam no dia a dia. Esta água, hoje, da nossa cascata, tem um valor simbólico: começou a 

chover em Belém. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade em nosso país, e todos 

acompanham as notícias. A situação de alguns estados é bastante crítica. Aqui, no estado do 

Pará, chegou a crise. O impacto não foi maior porque o estado está organizado, mas sentiu a 

crise, inclusive, no nosso TCE. A dificuldade maior que eu tive foi lidar com a crise, porque eu 

tive que mudar os rumos da administração que eu tinha pensado, mas eu, no mês de janeiro, 

pedi aos nossos secretários que, de uma forma bem agradável, que não seja enfadonho, a gente 

possa prestar contas aos conselheiros, a cada sessão de janeiro, para que os conselheiros e os 

servidores saibam o que foi que nós fizemos em dois anos, mesmo com a crise. Nós temos muito 

a festejar, resultados maravilhosos que alcançamos em todas as áreas. Obrigado pela 

compreensão. Hoje, eu posso dizer: a gente dá início ao processo de despedida da minha parte. 

Nossa equipe se abraçando, apoiando a nova, que será formada pela Conselheira Lourdes 

Lima. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor presidente, eu estava me reservando, até, para só dar as felicitações à chapa, como se 

diz, eleita, mas, pela generosa menção do Conselheiro Cipriano, e todos nós vivemos um 

momento de alegria, de felicidade, neste plenário, eu não vou me furtar, então, a dirigir-me a 

todos, saudando, inicialmente, o presidente Luís Cunha, a Conselheira Lourdes, Conselheiro 

Cipriano, André, Odilon, Rosa; ilustre procurador, doutor Felipe Rosa Cruz, que presidiu 

vosso processo; conselheiros substitutos, Julival, Milene, Daniel, Edvaldo; servidores da Casa. 

Eu acho que há momentos na vida que merecem reflexão. O presidente diz que este processo 

haverá de se consolidar. Me permite uma generosa discordância, porque é um processo que 

completa 18 anos e já está consolidado. Vai precisar de outros 18 anos para consolidar uma 

coisa que já está implantada há 18 anos nesta Casa. Eu, quando fui presidente aqui, não tinha 

dois anos de Casa, e existia, de fato, os mais antigos sabem, uma divisão no plenário, e fui 

instado a assumir a presidência por um grupo e, depois, pelo outro. Eu disse que a minha 

missão, aqui, era ser conselheiro, não presidente. Poderia ser, eventualmente, presidente, 
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porque o cargo é muito honroso, mas a minha missão, aqui, era ser um conselheiro. Fui o 

primeiro que cheguei aqui, encaminhado pelo poder Legislativo do estado do Pará, 

modificação da Constituição Paraense de 89, pelas mãos do Cipriano, da Lourdes, do André e 

de Vossa Excelência, presidente, que tive a honra de merecer o apoio de todas as bancadas, 

naquele momento, sendo, para minha honra, o primeiro integrante do Tribunal de Contas do 

Estado, representando, de fato, a Assembleia Legislativa. E, sem nenhuma vaidade, mas com 

muita honra para mim, que já estou praticamente concluindo uma vida pública, de poder olhar 

nos olhos dos 41 que para cá me indicaram e achar que, se não fui a competência que eles 

sonhavam, por outro lado, não desfigurei a indicação, porque penso que não tenho a tisna da 

corrupção e dos malfeitos em todos os atos, neste tribunal ou na vida pública fora dele. É um 

momento que gosto de festejar, porque, a partir do ano de 1999, quando deixei a presidência, 

esta transição fez-se, de fato, automaticamente, porque o próprio processo de sucessão, onde o 

vice será o presidente e o corregedor era coordenador de processos, será o corregedor e o 

outro conselheiro que estiver sem o cargo, eventualmente, subirá na chapa, se não houver uma 

administração autoritária, desvinculada dos processos democráticos, praticamente não haverá 

necessidade de se fazer transição, porque o objetivo, exatamente, desta sequência, era para 

que o compartilhamento democrático, não só com os outros conselheiros, mas, principalmente, 

com aqueles que integram a administração, quase fosse dispensado do processo da 

administração, que deve ser, e o cerne desta pregação é que as administrações sejam 

transparentes e democráticas, onde todos nós possamos ter, a cada momento, as informações 

necessárias da administração da instituição e de qualquer órgão público. Eu acho que isso foi 

conquistado. Então, eu penso que somos, talvez, um raro exemplo, porque em nenhuma 

sucessão nossa, de lá para cá, nós tivemos expostos às trovoadas do poder. Aqui, ali, disse que, 

na troca de administrações de algumas instituições, há muitas influências externas, e, para a 

honra daqueles que, eventualmente, pudessem influenciar nas nossas sucessões. Nós nunca 

sentimos essa trovoada, porque nós sempre tivemos a responsabilidade de gerenciar o nosso 

destino sem precisar ou impedindo qualquer tipo de influência externa para que nós 

decidíssemos o caminho que essa Casa deveria tomar. Então, é, sim, um momento de festejo, de 

alegria. Nós fomos capazes. Mas é todo mundo igual? Não! Não é todo mundo igual, mas nós 

fomos capazes de subordinar as nossas divergências pessoais em nome de uma paz duradoura 
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da instituição, porque aqui, ali, há discordância, divergências, mas elas não podem, nunca, 

interferir naquilo que se pretende para a segurança dos nossos servidores, que são peças 

fundamentais nesse desenvolvimento, para que não haja o tremelique da sucessão disputada, 

onde, muitas vezes, os princípios republicanos não são observados. Então, isso é uma coisa 

para a gente festejar. Conselheira Lourdes já teve a oportunidade de ser presidente. Eu, depois 

que passei pela presidência, achava que era meu dever, e não me arrependo dele, a cada 

momento que chegava um novo companheiro, embora, para honra minha, instado pelos outros 

conselheiros. “É a tua vez”. Não é a minha vez, eu não sou o dono da verdade, do mundo. 

Todos os 7 que tem aqui têm condições de exercer com dignidade, com decência, com 

competência, a presidência da Casa, e eu me sinto extremamente feliz em não ocupar, na mesa 

diretora, cargo algum, e me sentir, no momento em que sou requisitado por algum 

companheiro, útil para a instituição, para tentar fazer alguma coisa que possa justificar para 

esse povo. E, no momento extraordinariamente difícil que essa pátria atravessa, é momento, 

como diz o ministro Ayres Britto, em uma frase atribuída a Thomas Jefferson: “Para uma boa 

administração, a honestidade é fundamental”. Então, ela deve presidir a todos nós, em todos os 

níveis, porque a forma desastrada do exercício da função pública não é só na tomada do 

dinheiro, como está essa lava-jato mostrando para o Brasil todo, mas nos atos insensatos, às 

vezes irresponsáveis, que as administrações públicas praticam. Isso vai em desacordo aos 

interesses maiores do povo, da nação. Então, eu quero desejar, Conselheira Lourdes, já com 

experiência bastante da sua vida pública, que vai ter assessoria do Conselheiro André Dias, 

também com tantas funções já exercidas. Quero dirigir uma palavra ao Conselheiro Odilon. 

Esse aí é duplamente Alviazul, André, porque ele já traz a camisa do Avaí, agora, ainda vestiu 

outra em cima, que é igual, mostrando que, pela primeira vez, surge logo o representante da 

carreira dos auditores, como se dizia, acolhido fraternalmente entre o grupo. Poderia dizer: 

“Não, mas o Odilon vem de fora, é dos auditores”. Não. Ele sempre foi acolhido, desde o 

primeiro momento, para que participasse. É um de nós, nós temos orgulho disso, e eu tenho 

certeza que este plenário, juntamente com a briosa colaboração, que nunca faltou, do ilustre 

procurador-geral e seus diletos integrantes da composição do Ministério Público de Contas, eu 

acho que nós temos que conjugar os nossos melhores esforços para, eventualmente, superar 

divergências que possam aparecer, internamente. É natural, mas que a gente coloque, acima 
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de tudo, o dever de servir este estado, este país, com o melhor dos nossos esforços, como o 

Brasil tanto precisa, daqueles que têm a responsabilidade do gerenciamento da coisa pública. 

Conselheira Lourdes, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, modestamente, estarei à 

disposição de Vossas Excelências, na medida em que acharem necessário e conveniente, para 

que possa me sentir parte disso e de uma administração que eu tenho certeza que vai orgulhar 

e será festejada, daqui a dois anos, como uma grande administração que será feita em nome 

dos interesses maiores do estado do Pará. Abraço, e que Deus abençoe o trabalho de Vossas 

Excelências, para que ele possa, realmente, ser dirigido aos interesses maiores de nossa 

população. Felicidade a todos, muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acho que, presidente, a gente já podia até 

encerrar, depois do discurso do nosso decano. Por isso que, às vezes, ele é convocado para 

falar em nosso nome, porque ele fala muito bem, consegue dar uma explicação. Enfim, 

parabéns pelas palavras, Conselheiro Nelson. Eu queria iniciar cumprimentando o presidente, 

Conselheiro Luís Cunha. Talvez, em um momento mais na frente, nós vamos ter a oportunidade 

de falar mais sobre isso, mas eu queria já iniciar porque quando a gente realiza a eleição, 

automaticamente, começa o processo de transição, cumprimentando e parabenizando Vossa 

Excelência, à frente do tribunal nesses dois anos, em que pese todas as dificuldades que nós 

sabemos que o Brasil passa, que o estado, governador Simão Jatene, que tem uma 

competência, uma capacidade extraordinária, inclusive, é especialista nessa área, conseguiu e 

consegue, até hoje, manter o equilíbrio das contas. Daí o nosso destaque: o Pará, mesmo com 

muita dificuldade, é um dos estados mais bem equilibrados do país. Em que pese todas essas 

considerações, Vossa Excelência, com certeza, merece nossos cumprimentos, nossos parabéns. 

Em um momento oportuno, vamos, obviamente, falar mais sobre essa questão, mas, a partir da 

eleição que se inicia a transição, eu já registro, aqui, o cumprimento à Vossa Excelência pela 

missão que está cumprindo. Já cumpriu boa parte, falta uma coisa, mas se dedicou, fez todo o 

esforço, se empenhou o máximo e, com sua equipe toda, obviamente, fez o máximo que podia, 

e, por isso, merece os nossos parabéns, os nossos cumprimentos pela sua gestão. Eu digo que, 

falando um pouco da navegação, quando a gente navega em um mar tranquilo, sereno, até uma 

criança pega o timão e conduz, mas quando, realmente, o mar está com dificuldade, com 

tempestades, é que a gente percebe a grandeza, a experiência, a capacidade de um grande 
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comandante estar à frente da embarcação comandando aquele timão, em um momento difícil. 

Vossa Excelência ultrapassa isto, está ultrapassando, em que pese toda a dificuldade, muito 

bem, com êxito, cumprindo a sua missão. Então, cumprimento Vossa Excelência e, obviamente, 

o nosso decano presidente, Conselheiro Nelson Chaves, sempre presidente; Conselheira 

Lourdes Lima, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa; cumprimentar os 

nossos auditores, também, doutor Julival, que está de volta. Seja bem-vindo, sempre. Saudade. 

Faz falta aqui no plenário, Vossa Excelência; doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edivaldo; 

e todos os servidores ou pessoas de fora que estão aqui, também recebam nosso carinho, nosso 

abraço fraterno. É um momento importante. Acho que todos os servidores que pudessem estar 

aqui, seria importante, como vocês estão, para presenciar esse momento importante do 

tribunal. Senhor Presidente, doutor Felipe Rosa Cruz, eu quero, também, cumprimentar Vossa 

Excelência. Há pouco mais de 9 anos, tive o prazer e a satisfação de conviver ao lado, como 

Vossa Excelência está, do presidente Luís Cunha, com a doutora Helena, em seguida, com o 

doutor Antônio Maria e, agora, Vossa Excelência. Eu falo o nome dos três, mas eu queria 

deixar, aqui, um registro de um abraço a todos do Ministério Público de Contas, em nome de 

vocês, dessa parceria que ajuda muito o nosso papel de controle. O Ministério Público de 

Contas, em todas as oportunidades, não posso dizer em muitas, mas em todas, sempre foi 

parceiro, leal, e, agora mesmo, Vossa Excelência fez a apuração de uma eleição importante 

para o tribunal. E, por tudo que o Brasil passa, com certeza, como o Conselheiro Nelson falou 

muito bem vários aspectos, a nossa integração se consagra, se comprova, mais uma vez, na 

condução feita pelo presidente Luís Cunha e secretariado, com a apuração de Vossa 

Excelência e da Conselheira Rosa Egídia. Parabéns e obrigado por esta parceria. Presidente, 

quando Vossa Excelência falou do Conselheiro André reunido com a sua equipe de transição 

para fazê-la efetivamente, só mostra para todos que a coisa conduzia, tranquilamente, para a 

presidência do Conselheiro André, porque todos os conselheiros queriam, Conselheira Loures 

também, que é a presidente eleita, o próprio Conselheiro André estava se preparando para ser 

o presidente. Então, mostra que não teve nenhum tipo de outra situação, a não ser este 

importante assunto que o Conselheiro André, por impossibilidade, já estava trabalhando, até, 

para ser o presidente, quando foi obrigado, por força maior, efetivamente, a ter essa decisão e 

posição. Nobre atitude do conselheiro, uma vez que, como Vossa Excelência disse, por 
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palavras dele, não queria ser um presidente pela metade. Conselheira Lourdes, Conselheiro 

Nelson, como Vossa Excelência sabe, também, que não existe presidente pela metade no 

Tribunal de Contas, e eu acho que em nenhum órgão que esteja à frente. Conselheiro Nelson, 

pelo seu estilo de trabalhar, como a Conselheira Lourdes Também, foi eleito presidente, como 

Vossa Excelência também, e eu posso, em humildade, dizer, também: vestimos a camisa e 

vamos trabalhar todos os dias assumindo, vamos dizer assim, essa responsabilidade, com o 

objetivo de fortalecer e engrandecer a nossa instituição. E o Conselheiro André, obviamente, ia 

conseguir fazer isso, tranquilamente, mas, preocupado, não por culpa dele, mas por outras 

razões, em não poder fazer isso, teve essa atitude de deixar o nosso rodízio normal andar, com 

o objetivo de ajudar, inclusive, o tribunal com essa decisão dele. Então, quando Vossa 

Excelência falou: “A transição estava ocorrendo”. Isso demonstra que estava tudo certo para 

que acontecesse isso, e por motivo, obviamente, de força maior, não foi possível. Um ato 

importante, um gesto de grandeza do Conselheiro André, que, confirmado por ele e por tudo, 

está sendo impedido, neste momento, não por culpa nossa, nem dele, mas por força maior, de 

assumir essa função tão importante. Senhor presidente, eu queria parabenizar, desejar sucesso 

e êxito, colocando o meu apoio modesto e humilde. Também estou à inteira disposição da 

presidente eleita, Conselheiras Lourdes Lima. Todo sucesso do mundo. Acredito que Vossa 

Excelência, como já foi dito, terá o apoio de todos os conselheiros. Também, da mesma forma, 

desejar sucesso e êxito total na missão do conselheiro André Dias, na condição de vice-

presidente. Tenho certeza, também, como já foi dito por todos, terá o apoio de todos os 

conselheiros ao seu lado, ao lado da Conselheira Lourdes. E, da mesma forma, desejar sucesso 

e êxito total na missão do nobre Conselheiro Odilon Teixeira, também me colocando 

humildemente à disposição no que for possível contribuir. Em um colegiado, muitas vezes, a 

gente precisa, efetivamente, do apoio dos colegas para avançar em determinadas situações. 

Então, parabenizar a chapa eleita, que obteve os 7 votos, de todos os conselheiros, desejando 

sucesso total. Eu acredito, presidente, que foi uma eleição, uma reunião, uma transição 

tranquila, o que, como Vossa Excelência disse, nos deixa em posição de destaque, de 

maturidade, e que, como disse o Conselheiro Nelson, há 18 anos vem ocorrendo essas 

mudanças. Então, de forma que eu queria cumprimentar a mesa nova, que a gente chama de 

mesa, mas não é mesa, a conselheira, desejando parabéns e sucesso total. Em um momento 
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oportuno vamos fazer, obviamente, todas as observações necessárias e, no final, senhor 

Presidente, me colocar à disposição tanto de Vossa Excelência, como da mesa diretora, em que 

um conselheiro pode contribuir e pode nos ajudar. Eu quero me colocar à disposição, como 

sempre fiz, e quero ajudar da maneira que for possível, de forma que eu fico feliz. É um bom 

exemplo que se dá para todos. E desejar sucesso. Muito obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos. 

Inicio saudando os presentes neste plenário: senhor presidente, senhores conselheiros, senhor 

procurador-geral de contas, substitutos, servidores, todos presentes. Parabenizo a Conselheira 

Lourdes Lima, Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon Teixeira, pela escolha unânime de 

seus pares para dirigir este tribunal, no próximo biênio. Rogo a Deus por bênçãos, para que 

ele ilumine o caminho, conduza os passos de Vossa Excelências no desempenho dessa nobre 

missão em tempos difíceis, mas que a experiência administrativa de Vossas Excelências 

certamente terá um impacto positivo para o êxito desse importante encargo. Desejo sucesso na 

empreitada, confio na competência de Vossas Excelências e me coloco à disposição da minha 

força de trabalho para, de alguma maneira, contribuir humildemente e participar da 

administração de Vossas Excelências. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia, senhor presidente, bom dia Conselheiros Nelson 

Chaves, Conselheira Lourdes Lima, Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro André Dias, 

Conselheira Rosa Egídia; procurador geral de contas, Felipe Rosa Cruz; substitutos, Julival, é 

bom vê-lo novamente aqui, querido amigo, Milene, Daniel, Edivaldo; senhoras e senhores. 

Primeiramente, presidente, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar Vossa Excelência pela 

forma como vem conduzindo a Casa, até então, e tenho certeza que Vossa Excelência, até 31 de 

janeiro, com toda a sua vontade de fazer o que é melhor e o que é possível, diante das 

circunstâncias que a sociedade, a política, a economia nos impõe, tenho certeza que Vossa 

Excelência queria fazer muito mais coisas, teria vontade de fazer muitas outras realizações, 

mas, dentro daquilo que lhe coube, procurou fazer da melhor forma. Então, desde já, o 

parabenizo, publicamente. Quero felicitar a conselheira Lourdes Lima. É a segunda vez que 

Vossa Excelência será presidente. Como todos disseram, experiência não falta a Vossa 

Excelência, não é? E terá a confiança de todos, principalmente a minha. Quero dizer ao 

Conselheiro André Dias, antes de mais nada, meu nobre colega: feliz aniversário. Como 
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lembrara, aqui, os colegas anteriores, Vossa Excelência é grande, possui uma grandeza 

imensa, o que aumenta muito mais a minha admiração por Vossa Excelência. Já lhe disse isso. 

Meus colegas, que terão essa nobre função de comandar esta Casa, quero dizer-lhes que apoio 

de mim não faltará, contem comigo. Quero agradecer, presidente, a todos, como bem lembrou 

a Conselheira Rosa, a confiança depositada de forma unânime. É uma honra para mim. Estou 

conselheiro há pouco mais de dois anos, e ter essa confiança depositada dos senhores e 

senhoras é muito honroso. Conto sempre com a experiência de todos. Há, aqui, corregedores 

anteriores, depois eu vou ter uma conversa de transição, também, e o apoio de todos vocês. 

Conselheiro Nelson lembrou que há 18 anos essa Casa já vem adotando essa passagem de 

administrações de gestões de forma natural. Chegamos à maioridade, Conselheiro Nelson. Que 

bom que chegamos com maturidade, podemos dizer assim, como bem lembraram os outros 

Conselheiros. Isso revela que, além de alguns interesses e divergências eventuais que possamos 

ter, a instituição é muito maior que nós, a sociedade espera e deseja muito mais de nós. 

Encerro, presidente, agradecendo e cumprimentando a todos. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Muito obrigado, Conselheiro Luís 

Cunha. Bom dia, Conselheiro Nelson, Conselheira Lourdes, Conselheiro Cipriano, Conselheiro 

Odilon, Conselheira Rosa Egídia; senhores auditores, Julival Rocha, Milene Cunha, Edvaldo 

Souza e Daniel Mello; senhor procurador, Felipe Rosa Cruz; seus secretários; minhas 

senhoras e meus senhores. Presidente Luís, chegando aqui, no crepúsculo da sua 

administração, gostou dessa palavra? Foi tirada do fundo do baú, não foi? À alvorada da 

administração da Conselheira Lourdes, na verdade, não são nem crepúsculo, nem alvorada, 

porque não se põe, continua. E essa foi, talvez, a intenção preconizada, àquela época, pelo 

Conselheiro Nelson, até porque ele disse: “Vamos instituir uma sequência onde todos tenham 

não apenas a oportunidade, mas a responsabilidade de administrar uma coisa que não é nossa, 

mas é pública”. É como um condomínio de um prédio. Acredito que todos os moradores 

deveriam, um dia, ser os síndicos, para que possam sentir e participar da responsabilidade, da 

manutenção, do fluxo e do funcionamento do condomínio ou dessa instituição. Conselheiro 

Luís, eu sou muito bem impressionado com a sua administração. Eu acompanhei as surpresas 

que ocorreram ao longo de todo esse tempo, porque vivemos coisas que até tínhamos nos 

esquecido que existiam, como a inflação. Nelson, Lourdes, eu, vivemos inflação grande, mas, 
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depois do FHC, a gente já tinha até esquecido o que era isso. Não me recordo de ter vivido um 

período tão grande de PIB negativo, ou seja, não crescer, diminuir. Tudo isso também foi uma 

surpresa. São coisas inusitadas, e Vossa Excelência, com muita coragem, enfrentou estas 

situações e nos trouxe, até o dia de hoje, não sem perdas para cada servidor, porque, alguns de 

nós, tivemos seus salários diminuídos, mas a instituição esteve preservada. E aí eu pego a 

alegoria, a imagem trazida pelo conselheiro Cipriano que, realmente, os grandes capitães se 

mostram nos dias de tormenta, e não nos de mar plácido. Tens a minha admiração, meu amigo 

Luís Cunha, porque, sobretudo, tu és um homem de muito bom coração, humano demais, e eu 

não canso de me dizer que muito aprendi contigo durante a minha vida pública, onde fomos 

colegas na Assembleia Legislativa, como também aprendi contigo agora, como presidente 

desta instituição, onde tentaste sempre, com um olhar bastante humano, mediar todos os 

conflitos os quais um presidente é obrigado a estar mediando. Muito obrigado por estes dois 

anos, Luís Cunha. Conselheira Lourdes, a senhora é uma mulher de fibra diferente, e fico feliz 

de a Assembleia ter identificado isso há bastante tempo atrás e ter a trazido para cá. Vossa 

Excelência foi surpreendida com uma situação para qual a senhora não havia se planejado, se 

programado, e nem tinha a intenção, naquele momento, e eu agradeço muito a senhora ter 

atendido o nosso pedido de socorro. Me sinto comprometido com a senhora para, no que eu 

tiver de forças, disposição, inteligência, dedicação e, sobretudo, lealdade para com a senhora, 

me dedicar para fazer deste período em que a senhora estiver à frente do tribunal, um período 

de efetivo sucesso para a instituição. Muito obrigado por aceitar o desafio que nós todos 

levamos à senhora, neste momento, onde o que nós havíamos programado, Conselheiro Nelson, 

Conselheiro Cipriano, Conselheiro Odilon, Conselheira Rosa, Conselheiro Luís, e que venha a 

transcorrer de maneira absolutamente pacífica, harmônica, natural, teve que ser interrompido. 

Muito obrigado, conselheira Lourdes. Minha família toda está hipotecada com a senhora. 

Amigo Odilon, eu digo que sempre o ouço. Então ele diz: “André, eu penso diferente”. E eu 

tenho essa sorte de ter ele aqui ao lado. Às vezes a gente diverge. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Odilon, é provável a gente ver que 

não é a antiguidade que é posto, mas a dedicação. Se estás há pouco tempo no tribunal, o 

tamanho da dedicação que tu fazes a este tribunal tem te credenciado a te trazer para 

colocações tão importantes e nevrálgicas. Então, eu, realmente, enalteço a tua inteligência, o 
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teu preparo, a tua experiência, mas, principalmente, a tua dedicação. Minha mãe me falava 

que ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe dela, que, a vida é 2, 3 por cento do 

talento; 98, 97 por cento, trabalho, dedicação. Eu, durante muito tempo, pensei que não. Eu 

achava que com o talento iria trabalhar menos, Cipriano, vai mostrando para a gente que a 

pertinência, a insistência, a dedicação, o trabalho, levantar toda vez que cai é que faz a gente 

alcançar os objetivos. Então, Odilon, nós todos aqui temos muita expectativa, sempre, de ti, 

quando tu assumes uma função, porque nós sabemos que o background para aquilo, Vossa 

Excelência dispõe, mas sabemos, também, que a dedicação você nunca se furtou a oferecer. 

Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Conselheira Rosa, Vossa Excelências é que deram 

este tom da estabilidade, porque, no momento de substituição, de troca, é um momento onde as 

pessoas poderiam dizer: “Eu”. Não. Vossas Excelência disseram: “Não, existe uma ideia, um 

valor, uma visão que está estabelecida. Sigamos a visão”. Em nenhum momento, nenhum dos 

senhores arguiu outra que não fosse: “Mantenhamos a lógica que está preconizada, que esta é 

a melhor para o tribunal”. Muito obrigado, Rosa, Cipriano, amigo Nelson. Senhores auditores, 

Vossas Excelências têm assistido e contribuído para cada um desses passos. Ficamos felizes 

com a dedicação e participação dos senhores. Vossas Excelências confirmam a ideia de que 

quando o Conselheiro Cipriano disse: “Está na hora de fazer o concurso”, e que, mais tarde, o 

Conselheiro Luís Cunha o fez. Edvaldo e Daniel, confirmam a tese de que uma Corte é 

composta por um grupo não pequeno de pessoas, mas sim por 7 conselheiros, 4 auditores e 1 

representante do Ministério Público. Esta lógica que foi elaborada pelo constituinte e é boa 

para a instituição. Por isso, amigos, esta manhã de hoje é gloriosa. Comum para nós, 

Conselheiro Nelson, como Vossa Excelência mesmo tentou fazê-lo. Não extraordinária, mas 

gloriosa, como tem que ser todos os dias em uma instituição, não excepcional. Quase que 

ordinária, normal, para não permitir que tenha a variação de humores, mas a estabilidade 

necessária que as instituições têm que ter. Gloriosa, porque ela confirma o grau ordinário que 

ela é, de um processo de transição harmônico, decente, correto e estável. Eram essas as 

minhas palavras na manhã de hoje, cumprimentando, mais uma vez o presidente Luís Cunha 

pela sua liderança em todo este caminho. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Bom dia a todos. Da mesma forma, 

Conselheiro Luís Cunha, eu quero parabenizá-lo pela sua direção à Casa. Todos nós sabemos 
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os momentos difíceis que estamos passando, de turbulência, mas Vossa Excelência consegue 

ultrapassar sorridente cada obstáculo. No ambiente apropriado para alguém se estressar, 

entrar em depressão, o senhor tem tirado de letra. Isso nos dá segurança, tranquilidade, e 

sabemos que temos a semelhança da alegoria do Conselheiro Cipriano, enfatizada pelo 

Conselheiro André, de um capitão de navio. Mesmo aliviando a carga, ou seja, jogando carga 

preciosa ao mar, no intuito de salvar vidas, Vossa Excelência tem conduzido bem a nossa 

Casa. Parabéns. Senhores, Conselheira Lourdes, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, o 

novo corpo dirigente, a partir do ano que vem, de fevereiro de 2017, essa eleição revela a 

harmonia que há no apoio para cada um dos senhores. Se houvesse previsão no regimento, na 

nossa legislação, bem poderia ser por aclamação, porque reflete uma grande harmonia, e 

quando há harmonia em um órgão, em uma casa, em um país, onde quer que seja, quem está de 

fora percebe fortaleza, confiança, sabe que pode acreditar, e é isso que a sociedade paraense 

vê, nesse instante, ou seja, uma Casa forte, harmônica. E que essa harmonia possa continuar, 

porque nós sabemos que a tempestade ainda não passou. Estamos vivendo, ainda, uma procela. 

Talvez, ela se prolongue mais do que pensamos, e o navio tenha que continuar apenas com 

pessoas, talvez. A carga tem que ser aliviada. Que possamos, então, permanecer nesse intuito 

de harmonia e de paz. Nós, os conselheiros substitutos, estamos aqui sempre à disposição. Nós 

comparamos e pensamos no tribunal à semelhança de um time de vôlei: quando o titular sai, o 

reserva entra com uma qualidade semelhante, pelo menos nos esforçamos para tanto. Podem 

contar conosco. Que Deus conceda aos senhores sabedoria, paz e felicidade. Que, à 

semelhança do Conselheiro Luís Cunha, possam sorrir nos momentos de dificuldade e tirar de 

letra, que não possam se estressar. Muito obrigado. Parabéns. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia a todos. Bem, eu estou nesse 

tribunal há 4 anos e meio. Já tive a oportunidade de passar por 2 gestões. Iniciamos, aqui, com 

a gestão do Conselheiro Cipriano, e eu sempre tinha a oportunidade e dizia isso para ele, que 

eu o achava um administrador nato, com habilidade de conduzir os conflitos, as mudanças, 

inclusive, quando elas eram difíceis de ser implementadas e, nem sempre, havia o apoio da 

maioria, o que era totalmente natural em uma Casa, um colegiado, um órgão que tem tantos 

servidores e agentes. Mas, quando eu entrei aqui, o conselheiro Cipriano já estava criando 

algumas bases importantes, e o conselheiro Luís cunha deu sequência e continuidade a isso. 
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Então, vou ter a honra de iniciar uma terceira gestão, agora, com a Conselheira Lourdes lima, 

e a gente tem fé acredita muito que ela, com a sua sensibilidade, vai conduzir essa Casa, 

realmente, para aquilo que todos nós queremos e acreditamos. Como disse o meu colega 

Julival, vivemos tempo de tempestades e não sabemos quando irão passar. Eu penso que, 

quando estamos nesse momento de turbulência, todos precisamos nos unir para que possamos 

tirar o máximo proveito dos nossos esforços individuais e coletivos para passar por isso. Nesse 

momento, que iniciou com a gestão de Vossa Excelência, conselheiro Luís Cunha, eu não 

poderia deixar de dizer aqui, porque Vossa Excelência é um ser humano gigante, já lhe disse o 

tanto que eu lhe admiro e lhe considero especial. Além de toda a generosidade, o coração 

grande que Vossa Excelência tem para acolher a todos e buscar, realmente, dentro de um 

critério razoável, fazer justiça – se é que assim podemos dizer, já que esse termo “justiça”, às 

vezes, é tão relativo e tão difícil de ser alcançado, porque cada um de nós temos um conceito 

diferente do que consideramos justo e correto, Vossa Excelência tenta, realmente, fazer, e nós 

somos testemunhas disso todos os dias. Agora, uma nova gestão irá se iniciar, com a 

Conselheira Lourdes à frente do barco, Conselheiro André, Conselheiro Odilon, e o que nós 

desejamos é isso: que a gente possa continuar acreditando na nossa instituição, pois o que a 

sociedade busca é, realmente, uma instituição que seja forte e exerça o seu mister 

constitucional realmente com força, sabedoria e com a visão voltada para o bem comum. 

Ontem, enquanto eu estava na palestra do Ministério Público, eu até trouxe um dado realizado 

pela Vox Populi, feita em 2012, que disse que, das pessoas entrevistadas, apenas 4 por cento 

afirmaram que podem confiar umas nas outras. Ou seja, é um número muito limitado. Quando 

as pessoas não podem confiar umas nas outras, o resultado disso é a descrença, a 

desesperança, é cada um buscando os seus próprios privilégios, suas próprias realizações, seus 

próprios objetivos individuais, esquecendo, totalmente, do bem comum. Então, que possamos 

confiar uns nos outros, acreditar, realmente, na pureza de alma, nos bons propósitos, nas 

virtudes uns dos outros, porque todos nós estamos aqui, penso eu, para fazer o nosso melhor, e 

para fazer da nossa instituição, realmente, um espelho e exemplo para toda a sociedade. Vossa 

Excelência, Conselheiro Luís Cunha, tem esse dom de fazer com que a gente confie, que a 

gente possa continuar acreditando, e tenho certeza que a conselheira Lourdes Lima, o 

conselheiro André, o Conselheiro Odilon, agora, à frente dessa nova gestão, também têm essa 
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capacidade, pois eu penso que a confiança é a base de tudo, para que a gente possa, realmente, 

avançar em novas mudanças, novos propósitos, novas realizações para o nosso órgão. Nesse 

desiderato, nessa missão, eu desejo que Vossas Excelências tenham aquilo que todos os 

grandes líderes precisam ter: força, coragem e sabedoria. Força para mudar o que precisa ser 

mudado, coragem para mover o que precisa ser movido e sabedoria para saber distinguir 

aquilo que pode e o que não pode ser mudado. Eu quero, também, aproveitar, nesse momento, 

já que eu estou com o poder do microfone, para deixar, aqui, relatado, publicamente: 

Conselheiro André, ontem foi seu aniversário e eu já lhe disse isso, ontem te liguei, o meu 

carinho e afeto por ti. Há algumas pessoas que despertam o nosso carinho e têm a capacidade 

de mantê-lo, e Vossa Excelência é essa pessoa. Como bem-dito pelo Conselheiro Odilon, é uma 

pessoa serena, calma, sensata, e por quem eu tenho uma profunda admiração, e tenho buscado, 

realmente, aprender muito contigo. Então, que Vossa Excelência continue assim, uma pessoa 

iluminada, a resplandecer as nossas vidas. Parabéns. E, Conselheiro Odilon, o que dizer para 

Vossa Excelência? É um exemplo para todos nós, uma fonte de inspiração para mim, pela sua 

determinação, seu comprometimento, dedicação ao seu trabalho, e nos dá, realmente, uma 

esperança de que é possível mudar. Então, a gente tem certeza de que esse time, formado pela 

sensibilidade de Conselheira Lourdes, pela sensatez e bom senso do Conselheiro André e pela 

força e dedicação de Vossa Excelência, tem tudo para fazer do nosso tribunal, realmente, 

aquilo para se orgulhar, para que a gente possa se orgulhar da toga que vestimos, da cadeira 

que sentamos e do tribunal que temos a honra de compor. Parabéns a todos vocês. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhor 

presidente, douto membro representante do Ministério Público de Contas, senhores 

conselheiros, servidores aqui presentes e aqueles que nos ouvem. A todos, bom dia. Gostaria, 

assim como o Conselheiro Nelson, o Conselheiro Cipriano Sabino, o Conselheiro André Dias, 

Conselheiro Odilon e Conselheira Rosa, bem como o Conselheiro Substituto Julival e Milene, 

iniciaram a fala sobre o crepúsculo, sobre o término da gestão do Presidente conselheiro Luís 

Cunha, também gostaria de assim fazer, e dizer que estou há quase 5 meses no Tribunal de 

Contas, mas tive uma oportunidade de um convívio e de conhecer muito bem, além do 

presidente Luís Cunha, a pessoa do Luís, e quero estabelecer, aqui, algumas características de 

Vossa Excelência, presidente. Gostaria de usar esse espaço para falar, e diria que o senhor é o 
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presidente das características “H”, porque é um homem honesto e honrado. Essas duas 

características, além de outras que eu já vou mencionar, na verdade, nós não deveríamos 

ressaltar em um agente público, porque deveriam ser intrínsecas, inerentes, mas, em tempos de 

lava-jato, de delação premiada, de condução coercitiva de presidente de Tribunal de Contas, 

fazendo menção, aqui, ao fato ocorrido ainda hoje, no Rio de Janeiro, são características, sim, 

a serem destacadas na espécie humana, porque elas são raras. Sobretudo, mais nos momentos 

atuais, modernos. Então, eu ressalto elas, ainda, como características presentes em Vossa 

Excelência, e isso ajuda a contribuir para a boa imagem da instituição e do serviço público. O 

senhor é um homem honrado, honesto, e isso deve ser ressaltado. Coloco outras características 

“H”, ainda, senhor presidente: o senhor é um homem extremamente humilde e humano. O 

senhor assume um posto que é um dos cargos mais importantes do estado. Aliás, eu diria, da 

república. Presidente do Tribunal de Contas é um cargo extremamente importante, mas o 

senhor continua com a mesma humildade de sempre, que sempre lhe marcou, como pessoa, e 

eu sei disso, porque o senhor sempre nos ouviu, nos recebeu, sem maiores problemas. Tem uma 

vida social que demonstra essa característica muito forte em Vossa Excelência, que é a da 

humildade. E humano, inclusive, foi aqui ressaltado, e eu gostaria de ressaltar ainda mais: é 

uma pessoa extremamente humana. A sua postura, a sua preocupação com o próximo, com o 

outro, demonstra essa sua humanidade. E administrar, em tempos de crise, eu sei que não 

foram fáceis os seus dois anos de administração, porque nós temos uma crise econômica e 

financeira profunda e o tribunal sofre isso, também, mas o senhor demonstrou capacidade 

administrativa. Eu colocaria, aqui, uma última característica do “H”, porque administrar 

nessas condições é coisa para herói. Meus parabéns, e me sinto extremamente orgulhoso e 

honrado de ter sido presidido pelo senhor. Excelência receba, aqui, a minha humilde, mas 

extremamente verdadeira, homenagem. Em relação ao Conselheiro André Dias, eu gostaria, 

aqui, de ressaltar: o senhor, Excelência, Conselheiro André Dias, seria, naturalmente, pelo 

rodízio, o próximo presidente, e esse cargo que eu coloquei, que é um dos mais importantes da 

república, é lógico que, para qualquer um, é almejado, mas o senhor teve um gesto, 

conselheiro, da maior grandeza humana. Eu colocaria, aqui, um gesto extremamente gentil, 

magnânimo, eu diria, de abrir mão dessa presidência em prol, obviamente, de outras questões 

colocadas aqui, como questão pessoal, familiar, mas, especialmente, eu sei que o senhor 
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pensou na instituição Tribunal de Contas. O senhor pensou nisso, e isso é de uma 

grandiosidade a ser ressaltada e, como bem colocou o presidente Luís Cunha, isso vai ficar 

para a história, Conselheiro André Dias. Meus parabéns pelo seu gesto de grandeza, pelo seu 

gesto magnânimo. Conselheiro Odilon, ao mesmo tempo que parabenizo pela sua condução a 

corregedor dessa Casa, reforço, também, a fala do presidente Luís Cunha, que ressaltou o 

trabalho feito junto à ouvidoria, e que ele também possa ser replicado na corregedoria. Desejo 

sucesso nesta empreitada, e, sabendo da sua competência e capacidade, não é outra coisa que 

esperamos dessa condução. Meus parabéns. A Conselheira Lourdes Lima, pela segunda vez vai 

ocupar a condição de presidente dessa Corte. Não vou lhe desejar sorte, conselheira, por uma 

razão bem simples: a sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. A oportunidade 

está aí, e a capacidade eu sei que Vossa Excelência tem, então, não é necessário desejar sorte, 

mas sucesso e as bênçãos de Deus, eu lhe desejo de todo o coração. Que o onipotente, 

onipresente e onisciente Deus possa iluminar a sua presidência, possa lhe conduzir pelos 

caminhos corretos, já abertos e bem lembrados pela Conselheira Substituta Milene, pelos 

antecessores, e eu vou iniciar, aqui, porque é o convívio que eu tenho, desde a presidência do 

Conselheiro Cipriano Sabino, que teve a ousadia, eu diria, de lançar o edital e abrir o 

concurso para que nós pudéssemos aqui estar, eu diria que em uma decisão ousada e 

visionária, caro Cipriano e Excelência, e com uma direção na presidência que ajudou e muito 

a impulsionar o Tribunal de Contas do Estado na condição que hoje está, e de cumprimento, 

inclusive, dos preceitos constitucionais, de composição e tudo mais, e muito bem continuados 

pelo presidente Luís Cunha. Desejo, Conselheira Lourdes Lima, que a sua gestão seja de igual 

sorte e que continue esse trabalho já muito bem conduzido, até então. Para finalizar, 

presidente Luís Cunha, a sua foto vai ficar muito bem postada na galeria dos ex-presidentes, e, 

de forma muito honrosa, vai ocupar um espaço para a história. Finalizo a minha fala, 

desejando a todos um feliz dia. Obrigado a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Existe, na galeria dos presidentes, depois eu 

vou agradecer, obviamente, as palavras generosas do doutor Daniel, 4 lugares já preparados. 

A equipe, na época da presidência, até Conselheiro Nelson, que conversou comigo, acabava o 

painel exatamente ao lado das fotos finais. Aí a equipe do cerimonial, doutora Dione e outros, 

fizeram outro painel, na época, já expandindo, para que não houvesse alteração. Então, o 
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doutor Daniel tem razão: o lugar de Vossa Excelência já está reservado lá, para colocar a 

placa dos presidentes do tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Muito obrigado, Conselheiro Cipriano. É que, 

de repente, eu olhei e parece que eu não vi um espaço para mim. Brincadeira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado, 

presidente. Bom dia conselheiros, Nelson Chaves, Lourdes Lima, Cipriano Sabino, André Dias, 

Odilon, Rosa Egídia, procurador Felipe rosa Cruz, servidores da Casa, todos presentes. Bom 

dia. Vejo com muito louvor a transição, de forma tranquila como ocorreu. Isso, como foi 

colocado aqui, demonstra o fortalecimento do nosso órgão. Já faz alguns anos, conforme 

doutor Nelson, 18 anos, vejo esse novo corpo, também, com muita expectativa da continuidade, 

como ocorreu a atual gestão. Por isso, realmente, me coloco à disposição, futura presidente 

Lourdes Lima, André Dias, vice, corregedor Odilon. Como foi colocado aqui, todos nós, 

conselheiros substitutos, reforçamos a nossa disponibilidade, sempre em benefício da 

sociedade e do órgão. Ainda não acabou a gestão, presidente, mas é um momento de reflexão. 

Também parabenizo sob 2 óticas: enquanto gestor e enquanto pessoa. Enquanto gestor, 

realmente, bom. Muitas vezes, é difícil verificar quando está tudo bem, mas, em situações onde 

o ambiente externo, principalmente, não nos favorece, é que, realmente, é reforçada a nossa 

perseverança enquanto gestor, de saber manusear com as ferramentas que tem. Nem sempre 

são todas possíveis. Por isso, parabéns presidente pela gestão, apesar de não ter acompanhado 

ela toda, apenas os 4 últimos meses. Enquanto pessoa, muita admiração. Como foi colocado 

pelo Conselheiro substituto Daniel, reforço e valido, com certeza, mas o que eu posso validar 

aqui, também, é a sua confiança. Muitas coisas se conquistam, e, uma delas, é a confiança. O 

senhor tem a minha, presidente. Bem como a visão de justiça, também, e de esperança, sempre, 

de que as coisas podem melhorar. Essa é a minha admiração, presidente. Também vejo com 

muita expectativa o novo corpo dirigente, principalmente quando eu uno com a visão de futuro 

da instituição, que é ser instrução de referência no controle externo. E que não sejam palavras 

vazias, como eu sei que não são, mas que sejam cada vez mais reforçadas. Estamos aqui, mais 

uma vez, para deixar disponível para que a sociedade seja sempre beneficiada. São essas 

palavras, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros 
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substitutos e demais presentes, enquanto todos falavam, aqui, eu estava pensando como eu sou 

um cara de sorte por ter vindo para aqui, nessa terra abençoada. Há pouco mais de 3 anos 

aqui, tive a satisfação de ser recebido pelos colegas do Ministério Público, de ter reconhecido, 

ali, amigos, e tenho a grata satisfação diária de oficiar, perante a este tribunal, de conviver 

com Vossas Excelências. Antes de me dirigir, especificamente, aos membros eleitos do nosso 

corpo diretivo da Casa, eu gostaria de fazer um relato pessoal da minha experiência, aqui, em 

dividir essa bancada com o Conselheiro Luís Cunha. Vossa Excelência, já foi dito aqui, tem 

uma leveza de ser admirar e uma grandeza e capacidade que são inversamente proporcionais a 

sua estatura física. O senhor é um homem grande e eu aprendo diariamente com o senhor. Eu 

me aconselho muito com o senhor, a gente conversa muito. Ele me orienta bastante, eu 

exponho meus receios, minhas dúvidas, minhas inquietações, de modo que tem sido um 

aprendizado muito prazeroso para mim, ombrear com Vossa Excelência ao longo desse ano e, 

ainda, no início de 2017. Parabéns. O senhor é um grande homem e lhe admiro muito. Aos 

eleitos à unanimidade de hoje, começando pela Conselheira Lourdes Lima, que, desde o 

primeiro momento em que eu cheguei, que eu pus os pés aqui, nessa terra, já na primeira 

ocasião, aqui nesse plenário, a senhora, com o espírito materno que lhe aflora, que lhe 

caracteriza, se dirigiu à minha mãe e disse: “Não se preocupe, que eu vou cuidar do seu filho, 

aqui”. A sua trajetória de vida e pública, são admiráveis. A senhora não chegou aqui à toa, a 

senhora é uma grande mulher que orgulha a todas as mulheres, à toda a classe política, a 

todos os servidores públicos. Eu tenho certeza que essa corte de contas vai continuar em boas 

mãos, como já esteve, enquanto tive a oportunidade de aqui me encontrar com o Conselheiro 

Cipriano, que conduziu isso com toda sobriedade e maestria que lhe é peculiar. Agora, 

dividindo a bancada com o Conselheiro Luís Cunha, eu não tenho a menor dúvida de que a 

senhora dará continuidade, dará seu toque especial e vai conduzir essa Casa por esse mar 

bravio que temos à frente, mas eu tenho certeza que o timão está em boas mãos. Parabéns, 

Conselheira Lourdes. Estou ansioso para dividir a bancada com a senhora. Conselheiro André 

Dias, vice-presidente eleito, todos à unanimidade aqui, nessa Casa. Já nutria uma admiração 

pessoal por Vossa Excelência, e todo esse processo, toda a forma como se deu essa sucessão, 

essa eleição, me fazem lhe admirar ainda mais. Já foi bem pontuado aqui, pelo conselheiro 

Daniel, o que caracteriza essa sua atitude: toda a grandeza, a sobriedade e o despendimento 
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que esse seu ato revela. Eu espero que isso reverbere nos anais dessa Casa e sirva de exemplo 

para todos aqueles que relutam em se desprender, em pensar mais em si do que nos outros, e, 

no nosso caso, na instituição Tribunal de Contas. Parabéns. Rogo que Vossa Excelência tenha 

uma vida longa, saudável, e que a gente possa desfrutar, diariamente, da sua sensatez, 

sobriedade e conhecimento que brinda esse Tribunal de Contas. Conselheiro Odilon, já falei 

aqui, em outras oportunidades: quando o senhor fala, fala o coração, a sensibilidade, e isso é 

uma característica muito rara e admirável nos homens, principalmente. Mulher é mais 

emotiva, mais sensitiva, se desprende e não se amarra tanto, consegue externar seus 

sentimentos sem a vergonha, sem aquele ranço de vulnerabilidade que os homens têm. Vossa 

Excelência, não. Além de toda a capacidade e maestria que Vossa Excelência já demonstrou 

aqui, no plenário dessa Casa, desde que ocupou a cadeira de conselheiro substituto e que, 

hoje, agora, como corregedor eleito, eu não tenho a menor dúvida de que a sua grandiosidade, 

a sua capacidade técnica e essa sensibilidade venha a somar, e vão tornar essa Casa ainda 

maior. E, por fim, os parabéns não só aos membros eleitos, mas, principalmente, a todos os 

membros que compõe essa Casa. A harmonia e a coesão demonstradas aqui, hoje, são 

fundamentais para qualquer entidade que se pretenda grande, e a gente sabe que a autofagia é 

a maneira mais rápida e eficaz de destruir o pilar de qualquer entidade, e isso não se encontra, 

não se percebe aqui. Que a harmonia, a coesão e o entendimento demonstrados aqui, hoje, 

sirvam de exemplos para todas as casas colegiadas do Brasil, de todas as esferas e de todos os 

poderes. Parabéns a todos vocês, Vossas Excelências. O Tribunal de Contas está no caminho 

certo e é muito gratificante e prazeroso ombrear com vocês, aqui no controle externo. 

Parabéns a todos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhor presidente, Conselheiro Luís Cunha, a quem eu quero agradecer por 

toda a confiança, amizade e o carinho que Vossa Excelência, durante esses 2 anos, teve. 

Quero, nesse momento, reafirmar a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, ao nosso 

Procurador Geral do Ministério Público, aos servidores e servidoras dessa instituição, os que 

estão presentes, os que estão nos ouvindo pela rádio, que estão nos assistindo pela internet, a 

população do nosso estado. Presidente, esse é o momento de agradecer à Vossa Excelência, ao 

Conselheiro Nelson Chaves, ao Conselheiro Cipriano, Conselheiro André, Conselheiro Odilon 

e Conselheira Rosa, pela consideração, pela confiança que, neste momento, Vossas Excelência 
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nos depositaram, unanimemente, aqui para mim, Conselheiro André e Conselheiro Odilon. 

Quero, também, agradecer, porque, com certeza, se tivesse uma oportunidade, eles estariam na 

mesma linha conosco, os conselheiros substitutos, doutor Julival, Milene, Daniel, Edvaldo e o 

nosso procurador. Nós também agradecemos, temos certeza de que Vossa Excelência já se 

manifestou, todos já se manifestaram, em apoio ao Conselheiro Cipriano e ao Conselheiro 

Nelson, que dividem essa bancada comigo, aqui. Vamos separar de bancada para o ano, 

temporariamente. Conselheiro André, quero te parabenizar por ontem, deixar registrado, aqui, 

nos anais desta sessão, meus votos de felicidade, muita saúde, longa vida para Vossa 

Excelência, para que possa me suceder, porque, hoje, o que aconteceu aqui, Vossa Excelência 

já falou, foi um pedido, um convite seu, do Conselheiro Nelson, de todos os outros 

conselheiros. E Vossa Excelência, com certeza, já estava se preparando para, justamente, 

assumir. Todos nós sabemos disso. Mas eu tenho certeza de que eu vou poder contar com 

Vossa Excelência como eu sempre me coloquei, dizendo que eu estaria à disposição, 

diuturnamente, para lhe ajudar na sua gestão, mas Vossa Excelência foi de uma grandeza, e 

todos aqui já se manifestaram em dizer que Vossa Excelência pensou mais alto pela nossa 

instituição e declinou, nos pediu para que nós pudéssemos, com responsabilidade assumir, e, 

veja só, a grande responsabilidade que Vossas Excelências estão depositando. Eu quero dividir 

com Vossas Excelências, eu preciso que Vossas Excelências estejam ombreados comigo, todos 

os conselheiros, conselheiros substitutos, Ministério Público, todos os servidores e servidoras 

desta corte de contas. Vossa Excelência declinou pela instituição, e, em sua homenagem, com 

certeza, a melhoria da qualidade da sua longa vida, nós aqui estamos para, neste momento, 

agradecer a todos que nos deram esta responsabilidade, a mim, a Vossa Excelência e ao 

doutor Odilon, mas a responsabilidade é de todos os conselheiros. Conselheiro Nelson, que já 

vem trazendo, para esta corte de contas muitas ideias que vem sendo aplicadas desde sua 

gestão, inclusive, desse momento, do rodízio, da transição, já vem exercitando para que, hoje, 

há 18 anos, nós pudéssemos estar aqui, como disse o conselheiro, já na maturidade. O que 

acontece hoje, aqui, realmente, só confirma, doutor Felipe, a maturidade da nossa instituição, 

dos conselheiros, dos conselheiros substitutos e dos servidores que, ao longo desses anos, vem 

acompanhando. Alguns tiveram a oportunidade, como o Conselheiro Nelson e o Conselheiro 

Cipriano, de acompanhar a nossa gestão. Vossa Excelência, Conselheiro Luís, quero lhe 
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parabenizar pela sua gestão, desejando a Vossa Excelência tudo de bom na sua vida, o que já 

foi decantado aqui, declamado pelos nossos antecessores, qualidades, e a gente já se conhece 

desde a Assembleia Legislativa. Mas eu tive a oportunidade de dar posse a Vossa Excelência, 

como conselheiro, e, a partir daquele momento, Vossa Excelência teve oportunidade de 

também partilhar da nossa gestão. Eu tenho certeza, Conselheiro Nelson, de que as suas ideias, 

as suas sugestões, Vossa Excelência, com a sua experiência como decano, vão continua 

contribuindo não especificamente conosco, como mesa diretora, eu, Conselheiro André, 

conselheiro Odilon, mas, principalmente, porque Vossa Excelência tem um amor muito grande 

pela nossa instituição, e vem dando exemplos, ao longo do tempo que é o nosso decano, de 

ações que a nossa instituição vem se beneficiando e demonstrando em favor da sociedade. 

Conselheiro Cipriano, vossa Excelência teve, também, experiência como gestor, administrador, 

por isso nós queremos também contar com Vossa Excelência. Conselheiro Luís, eu sei que 

Vossa Excelência já falou que vai continuar conosco, nos dando apoio. Quando o Conselheiro 

André tomou a decisão, Vossa Excelência me chamou e disse: “As portas estão abertas a hora 

que você quiser, para reunirmos, para conhecer melhor a instituição”, o que vem ocorrendo. 

Eu sei que é um desafio muito grande, que não vai ser fácil, mas eu já tive um pouco de 

experiência na gestão municipal, e, também, aqui, na gestão da instituição. E, no momento, 

também, da nossa gestão, eu sei que não era um processo igual ao que vem acontecendo hoje. 

À época, o presidente da república chegou a comentar que não era uma crise, mas uma 

marolinha, mas, realmente, nós tivemos a oportunidade de ter essa experiência, naquele 

momento, e conseguimos superá-la, tanto que, ao passar para o Conselheiro Cipriano, nós 

fizemos a prestação de contas e deixamos um saldo muito positivo, não só financeiro, àquela 

época, mas, ao menos, uma folha e meia e todas as nossas dívidas pagas. Conselheiro Cipriano 

é testemunha. Deixamos, também, algumas obras em andamento, outras ações já executadas, 

porque assim também aconteceu quando nós recebemos do doutor Fernando, porque não 

tivemos muito tempo, porque ele aposentou, mas ele teve a oportunidade de nos passar e a 

gente continuar o processo, o plano estratégico, inclusive, construímos o plano estratégico que 

já estava, naquele momento, sendo pensado, traçado para o nosso Tribunal de Contas. E tantas 

outras. Deixamos algumas ações programadas, como a questão do concurso público para 

auditor, servidor, quando o Conselheiro Cipriano assumiu e deu continuidade nessas ações e 
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tantas outras que nós podemos realizar. Eu espero em Deus que ele possa nos iluminar e 

que Vossas Excelências nos apoiem, que ombreiem conosco. Tenho certeza. Conselheiro 

André, que nossos colegas vão estar ombreados conosco, nos dando toda a condição. 

Nosso presidente, que está com todo conhecimento do que vem ocorrendo, vai ter a 

oportunidade de nos ajudar, e todos os servidores e servidoras desta corte de contas. Eu 

peço a compreensão para que os servidores tenham toda a paciência e possam ter o 

diálogo conosco, da mesma forma como tem dialogado com a atual gestão: que eles 

possam dialogar, sempre, antes de qualquer tomada de decisão. Nós, com certeza, estamos 

abertos para o diálogo, para a conversa, para a harmonia e para o bem, porque, assim, o 

que aconteceu hoje, aqui, na decisão dos conselheiros, foi um gesto de harmonia, uma 

demonstração de paz, e assim, também, nós queremos que os servidores possam ter esse 

gesto para com a instituição. Não é para a diretoria, mas, principalmente, para a nossa 

instituição, que vem dando uma demonstração de trabalho, vem buscando diálogo interno e 

com a própria sociedade. Eu quero contar, tenho certeza que vou, com a parceria dos 

conselheiros, dos conselheiros substitutos, dos servidores e do Ministério Público, porque, 

a época em que estivemos aqui, sempre fomos muito parceiros. À época, a doutora Maria 

Helena, mas sempre tivemos o apoio do doutor Antônio Maria e de todos, da doutora 

Maria Iracema, da doutora Rosa, que era, ainda, procuradora, mas temos certeza que 

vamos poder contar com o nosso Ministério Público em toda a sua totalidade, com seus 

procuradores e servidores. Mais uma vez, obrigada, de todo o coração. Que Deus nos 

abençoe, nos proteja, esteja ao lado de todos nós e nos dê uma feliz gestão. Que 

encerremos este ano com muita paz e que possamos, também, no próximo ano, ter paz e 

tranquilidade em nossas vidas e, principalmente, a nossa instituição. Muito obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, antes de encerrar, a gente planeja uma coisa, 

acontece outra. Eu confesso que achava que apenas ia cumprir, nesta presidência, no dia 

de hoje, a questão protocolar. Apenas presidir a sessão e eleger o presidente, no caso, 

aqui, a presidente, vice-presidente e o corregedor. Acabou sendo diferente. Eu vou, depois, 

pedir a cópia da ata desta sessão, que eu quero guardar na minha casa. Eu fiz, aqui, um 
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esforço muito grande, Conselheiro Daniel, para não chorar, mas eu acho que o coração 

chorou. Então, cada palavra proferida por cada conselheiro, aqui, cada conselheiro 

substituto, senhor procurador, eu quero guardar, porque nós não planejamos isso. Eu 

ainda tenho um mês e meio de administração e acabei sendo surpreendido com esses 

pronunciamentos maravilhosos, que me tocaram profundamente. É uma ata que eu quero 

mostrar para minha família. Muito obrigado a todos pelas palavras carinhosas que 

proferiram. Eu estou feliz. Carrego um pouquinho de frustração de não ter realizado a 

administração que eu pensei, e não tem como eliminar essa frustração, mas eu não estou 

triste. A frustração tem uma justificativa. Eu falei, há pouco, da cascata, água caindo. A 

gente se reporta à tempestade, que muitos falaram. É uma tempestade que o Brasil vive. Eu 

gosto muito de apreciar um bom pão, e eu ando, às vezes, essa cidade, de carro, atrás de 

uma padaria para comprá-lo. Eu já fui comprar até em Ananindeua, no Marex, e na 

estrada, aqui, eu já sei quais as padarias que tem o tipo e a qualidade do pão. É uma coisa 

que eu próprio vou comprar. E, no último sábado, eu fui a uma padaria do grupo Yamada, 

que fica na Conselheiro, em frente a sorveteria Cairu. Eu morei ali perto por um tempo, e 

eu costumava comprar um pão de altíssima qualidade da padaria da Yamada. Quando eu 

entrei na Yamada me deu uma vontade tão grande de chorar. Eu fiquei parado e não 

queria sair dali. Eu olhei para as prateleiras e disse: “Jesus, o que está acontecendo com o 

grupo que foi orgulho dos paraenses?” Eu lembro que a propaganda do cartão Yamada, 

dizia: “É gente boa, tem cartão Yamada”. Vocês lembram? Um grupo que apresenta 

dificuldades. Não tem mais como esconder, e, como eu sei que, ali, tem mais de 5 mil 

trabalhadores dependendo do sucesso daquela empresa. E ontem aconteceu manifestação 

em uma das lojas do grupo. A minha tristeza aumentou. Tomei conhecimento que o grupo 

Visão, que é outro orgulho do Estado do Pará, também apresenta dificuldades enormes, e, 

ontem, soube de um outro que já caminha para a dificuldade, que é o grupo Big-Ben. O 

grupo Visão está, neste momento, trabalhando a recuperação judicial. É por isso que eu 

disse há pouco: a crise chegou no Pará. Não está pior porque temos um governador, 

graças a Deus, organizado, com conhecimento técnico, firme, que conseguiu equilibrar as 

finanças do nosso estado. Vocês vão assistir televisão até o final do mês e vão tomar 
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conhecimento do que vai acontecer na maioria dos estados brasileiros, principalmente a 

respeito do pagamento do salário de dezembro e décimo terceiro. Desastroso. Então, 

quando a crise chegou no Estado do Pará, chegou na gente, aqui, e o presidente tem que 

ser responsável. Às vezes, para conduzir com responsabilidade, nem sempre a gente 

consegue ser simpático, mas eu estou seguro de que eu dirigi esse tribunal de forma 

honesta, montei uma equipe boa. Eu tenho orgulho da minha equipe. Fizemos um trabalho 

que a gente vai mostrar, em janeiro, para os conselheiros. O que conheceu, com maior 

profundidade, foi o Conselheiro André. E pelas suas palavras e pelo que já me disse, ele se 

surpreendeu com algumas coisas que ele não sabia, porque muita coisa eu fiz 

silenciosamente, não quis dar publicidade. Eu estou certo de que houve um crescimento 

institucional, isto é, um período em que a gente colaborou, dentro do possível. Eu sempre 

digo que o tribunal é uma somatória do trabalho de cada um. Em uma história de 64 anos, 

todos que passaram por aqui fizeram a sua parte, cada um do seu jeito. Nós elegemos uma 

presidente experiente. Ela já passou na cadeira, ela também já enfrentou tempestade. Foi 

pequena, comparada com a atual, mas ela enfrentou. O nosso papel, agora, é apoiar a 

Conselheira Lourdes Lima totalmente. Eu, a partir de fevereiro, vou estar no meu cantinho, 

no meu gabinete, mas à disposição dela. Eu não quero ser sombra, mas eu vou estar lá 

como soldado, contribuindo naquilo que for necessário para que ela possa fazer fluir uma 

boa administração. Eu acho que nós temos, aqui, mesmo divergindo um do outro, ou de um 

ponto de vista, mas nós somos uma família e nós mostramos, hoje, que somos. A nossa 

grandeza de consolidar um rodízio, uma decisão que não teve polêmica. Eu acho que as 

pessoas, aqui, estavam observando que não teve uma conversa com nenhum conselheiro: 

“E aí, está tudo certo? Em quem vai votar?” Ninguém falou disso. Eu fiquei observando, 

aqui. Distribuí as chapas sem precisar dizer: “Tudo certo?” Não precisou nada disso. O 

que nós conversamos na semana passada, todos os conselheiros honraram. Isso que é bom, 

a gente dá uma demonstração para a sociedade, Conselheiro André, do que fizemos hoje. 

Então, Conselheira Lourdes Lima, conte comigo. E eu queria pedir aos nossos servidores 

que fizessem o mesmo. É momento de calmaria, reflexão, paciência, compreensão. De 12 

meses para cá, o maior tormento que eu vivi na presidência foi construir, a cada dia, a 
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solução para pagar o décimo terceiro de vocês. Em alguns momentos, eu ficava aqui, 

custando dormir, falando com a nossa equipe, porque ainda faltava fechar a equação. Eu 

queria pagar o décimo sexta-feira, dia 9, mas não consegui. Foi uma frustração. Como eu 

disse, eu estou feliz, mas com algumas frustrações, mas nós vamos pagar na próxima sexta-

feira, dia 16. Conseguimos resolver a equação. Então, é assim que a gente caminha. E 

espero pagar o salário de dezembro antes do Natal, com certeza. Então a gente salvou o 

ano. Eu tenho que agradecer, porque é a compreensão do conselheiro, que recua em 

alguma coisa, entende que não pode avançar em alguns projetos, do servidor, 

principalmente, do controle externo, nas auditorias que tivemos que travar, porque não 

tinha como pagar as diárias. Então, eu tenho que agradecer por isso, mas a minha equipe, 

até o final da gestão, ainda vai apresentar aos senhores conselheiros vários trabalhos que 

concluímos, algumas instruções normativas que vamos votar, que foi um trabalho pensado 

e feito durante os 2 anos. Hoje, Conselheira Lourdes Lima, é um dia de glória para vossa 

Excelência, não somente porque foi eleita à unanimidade para presidente da casa. Vossa 

Excelência, hoje, conclui um trabalho maravilho, também faz história na Casa, e, hoje, foi 

concluído o concurso público que Vossa Excelência esteve à frente. Saiu hoje o resultado 

oficial. Parabéns a Vossa Excelência e a toda a equipe coordenada por Vossa Excelência. 

A gente conclui o resultado do concurso público sem nenhum arranhão, sem nenhum 

comentário desagradável. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência e o 

futuro presidente, que, pelo rodízio, será o Conselheiro Odilon, terão 4 anos para recorrer 

a um banco de reserva de servidores públicos concursados de altíssimo nível. Aliás, 

Conselheiro André ou Odilon. Seguindo o acordo, é o Conselheiro André. Se não for ele, 

novamente, Conselheiro Odilon. Rodízio. E, do que eu já pude ver, várias pessoas 

aprovadas tem mestrado ou doutorado. Pós-graduação, quase todas as pessoas. Significa 

dizer que nós vamos ter um timaço nos esperando para que a gente possa recorrer, isso 

quando houver a possibilidade de nomear. Já estamos dando os primeiros passos para as 

primeiras nomeações, mas um timaço vamos ter. Isso me faz crer, Conselheiro Nelson, que 

vamos ter, sim, um tribunal maravilhoso nos esperando pela frente. A gente tem que 

continuar a caminhada. Eu sempre digo que uma mudança não pode ser abrupta, tem que 
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ir acontecendo, gradativamente. Eu tenho um conforto, Conselheiro André, de, nesse 

momento de crise, eu não ter exonerado ninguém, nem da terceirizada. Tecnicamente, eu 

teria que fazer isso. Eu não devolvi um cedido, eu segurei, porque eu interpretei o contexto: 

momento de crise, todo mundo sofrendo aí fora. Colocar um ser humano, hoje, na rua, sem 

salário, é uma coisa, na minha cabeça, muito pesada, muito difícil de aceitar. Neste, ou 

nestes casos, eu preferi seguir meu coração, e eu falei isso ao governador, quando 

conversei com ele sobre o tribunal. Ter um pai ou uma mãe de família na rua, 

desempregados, é mais um problema para a sociedade, e a gente conseguiu administrar 

isso. Eu espero que a Conselheira Lourdes tenha a oportunidade de fazer algo mais, algo 

melhor. Uma vez eu disse ao Conselheiro Cipriano, quando eu era vice dele: “Eu acho, 

Cipriano, que eu não vou fazer nada, já está tudo feito”. Lembra que eu disse isso para 

Vossa Excelência? E, quando a gente senta na cadeira, a gente se dá conta de que tem 

tanta coisa para fazer. Eu estou encerrando e não consegui fazer tudo, e vai acontecer o 

mesmo com a Conselheira Lourdes Lima. Então, a gente encerra esta sessão penúltima do 

ano, a última vai ser quinta, uma sessão carregada de processos. Hoje, foi uma sessão 

ordinária, com cara de especial, e é, em que elegemos as pessoas que vão dirigir a nossa 

instituição. Eu os convido, eu serei parte disso, para que a gente seja uma família. Isso vale 

para o servidor, também. A família TCE. Uma família, mesmo pequena, pai, mãe e o filho, 

tem problemas. O Papa Francisco tem falado tanta coisa sobre família, até mesmo sobre 

relacionamentos. Ele fala da imperfeição. A gente sempre quer a coisa perfeita e não é 

assim, a realidade é outra. A gente tem que saber lidar com a imperfeição, com a tristeza, 

com a decepção, mas a gente é uma família, porque, na hora em que mexe na nossa 

família, a gente sente a dor, mesmo quando a gente diverge de um outro membro, mas 

mexeu com aquele, a gente sente. É para isso que eu os convido, para que a gente seja uma 

grande família. É importante estarmos agora unidos. Isso vale para os conselheiros e 

servidores. Total apoio a Conselheira Lourdes Lima, ela precisa da gente. Total apoio para 

que ela possa conduzir esse barco na tempestade que ela ainda vai encontrar. Não vai 

passar em janeiro. Então, Conselheira Lourdes lima, conte comigo. E, realmente, agora, 

para finalizar, muito obrigado, Conselheiro Nelson, Lourdes, Cipriano, André, Odilon, 
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Rosa Egídia, Ministério Público, substitutos, por ter realizado uma sessão tão bonita para 

mim, é emocionante demais, exercendo o nosso direito, seguindo a nossa Constituição, o 

regimento interno, a lei orgânica, e a gente poder deixar isso como legado para as outras 

instituições. Mas, se parar para pensar, a gente está pelo menos em consonância com a 

maioria delas. Olha o que o legislativo fez: elegeu, com tranquilidade, Márcio Miranda, em 

um clima de paz. O TJE não teve disputa. E que bom que a gente está nesse grupo de elite 

que conseguiu o entendimento, demonstrando à sociedade que nós estamos em paz. Muito 

obrigado por isso. Nada mais havendo a tratar, a Presidência novamente agradeceu a 

presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze 

horas e vinte e cinco minutos (11h25min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário Geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

                                                    Belém, 13 de dezembro de 2016. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 15 de dezembro de 2016. 

 
 
 
 

    JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

 
 
V I S T O: 
 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente  


