
TCE-PE 2014
DISCURSO DO CONSELHEIRO CARLOS PORTO
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A palavra inicial é de reverência a Teresa Duere, pela lúcida, produtiva e eficiente 

administração que elevou o Tribunal de Contas. Viveremos uma nova fase, pela 

primeira vez um nome oriundo da Casa assume a sua Presidência. Um pouco de 

telurismo não faz mal, pois  é alimento da alma. Comecemos por São Miguel tão vivo 

e tão presente na vida de Pascoal. Falando do Engenho São Miguel temos que chegar 

a Luiz Gomes, cidade do Rio Grande do Norte, idêntica a tantas outras comunidades 

interioranas, mas, quando é descrita pelos seus filhos é vista com uma visão de amor, 

e os olhos são diferentes. “Começo pela paisagem toda especial daquele rincão. 

Uma serra de clima agradável, de terra fértil e povo trabalhador. De cada recanto da 

cidade, uma paisagem de emocionar. 

De um lado da Serra, vê-se o Rio Grande do Norte, onde a olho nú se avista as 

cidades do Paraná e Major Sales e as fazendas mais próximas com seus açudes. 

De outro, também bem próxima, está a Paraíba e a querida Uirauna. Num outro, 

com um pouco mais de léguas à frente, veem-se as montanhas cearenses estando 

a mais de 600 metros de altitude, não havia, e ainda há (OH gente, OH não!), lua 

cheia mais prateada e próxima dos nossos olhos”. Com tantos detalhes esta definição 

não poderia ser minha. Ela é de Cidinha, genitora de Pascoal, tirada de seu livro de 

memórias “GUARDANDO AS RECORDAÇÕES”.

 Seguindo sua trajetória o caçula da família tem a vida normal das sortudas crianças 

nascidas no interior, tão bem descrita na música do cancioneiro Augusto Calheiros: 

“GAROTO DA RUA”. Enfrentando a cidade maior, desbrava e conclui dois cursos 

universitários na generosa João Pessoa, onde veio conhecer sua companheira e esposa 

Dalva, e consequentemente a alegria futura de suas filhas: Bárbara e Beatriz.

 Aqui sem ser modesto, quer Pascoal realizar o sonho de todo nordestino, ancorar no 

Recife. E, esta parada na Veneza Brasileira selava o destino deste norteriograndense, 

com sede de conhecimento, vai completar seus estudos universitários graduando-se 

em Direito na Tradicional Casa de Tobias. Mesmo diante do precoce sucesso alcançado 



não perde as suas origens, o amor pela sua terra, a admiração pelos irmãos, o culto à 

imagem de seu avô Primo Fernandes, a veneração pelos seus pais, tão bem expressa 

no cartão enviado por ocasião do aniversário de Cidinha: “Mas falando em legados, 

não poderia esquecer a “herança”,  não menos importante, de Papai. A senhora, 

liberdade; ele, ordem e disciplina. A senhora, empreendedora; Papai, segurança e 

austeridade. A senhora, espontaneidade; ele circunspecção. A senhora de muitas 

amizades; Papai de alguns amigos fiéis. A senhora, modernidade; ele, tradição. A 

senhora, poesia; ele, prosa. A senhora, conversa; Papai, remédios. Para a senhora, 

a prioridade eram os filhos; para ele, os filhos eram a prioridade. Este é o Pascoal 

família.

 Chega a esta Casa em 1991, no Cargo de Auditor das Contas Públicas, ainda através 

de concurso público no ano de 1993 ascende ao Cargo de Auditor Substituto de 

Conselheiro, credenciando-se aí, através de seus conhecimentos, de sua maneira 

ponderada, a ter seu nome incluído em lista tríplice por este Tribunal, e seria indicado 

Conselheiro pelo então Governador Jarbas Vasconcelos ao Referendum da Assembleia 

Legislativa, que o aprovou por unanimidade. Depois de 08 anos como brilhante 

Conselheiro, chega tão jovem, e tão Presidente a nos Comandar. Nós que convivemos 

no dia a dia, sabemos que inteiramente maduro para realizar uma administração que 

deixará marcas transformadoras, que consolidarão a instituição Tribunal de Contas. Só 

isto não bastando, tem o Conselheiro Pascoal a missão de nacionalmente representar 

os Tribunais de Contas Brasileiros, com a sua recente eleição de forma brilhante como 

Presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas – ATRICON.

 Vamos falar de Pascoal o homem, que me perdoem os nascidos nas capitais, acho 

a saga do menino do interior, vencendo os desafios da cidade grande, aprendendo 

a solucionar os seus problemas, enfrentando preconceitos, hoje com esta palavra 

moderna, BULLYING, antigamente não sabíamos o que era isto, pois o mais importante 

era a vitória final. Pascoal herdou ainda o nome do Pai Valdecir, fala de Luiz Gomes como 

se fosse Paris ou Canhotinho, cultiva nomes tão comuns nos nossos vilarejos. Lembra as 

festas tradicionais: Padroeiro, Carnaval, Semana Santa, São João, Natal, Ano Novo, data 

do encontro daqueles que residem fora, e só quem é do interior sabe disto. 

Pascoal o profissional já foi descrito, mas temos o Pascoal da convivência, do bom 

papo, do amigo solidário, do alvirubro, o que nos identifica mais, enfim o Pascoal 

que por méritos próprios soube conquistar o seu espaço. Quero agradecer a escolha 

do meu nome para esta Saudação, não vão as palavras do intelectual, que não 

sou, melhor me definiu um velho companheiro de adolescência, rotulou-me: “É um 

homem lido”. Desculpe-me você e a família se faltaram-me os termos apropriados 

para o momento.



Aqui tem você edificado o seu caminho, vencendo percalços, sabendo relevar as 

adversidades, e construindo muito sólida a sua estrada de Damasco, cito o poeta que 

você também gosta: “eu vou sobrevivendo sem um arranhão”. CAZUZA. A saudação 

foi minha, mas a festa é sua, concluo que todos querem ouvi-lo, e eu acredito sem 

choro, termino aqui, citando um sertanejo igual a você, que tem uma grande obra 

pouco divulgada, pernambucano de São José do Egito: Rogaciano Leite.

“Se a liberdade é rainha

O Progresso é grande Rei;

Quando o código abre as folhas

O Direito abraça a Lei;

Na vastidão dos espaços;

A Nação levanta os braços

Procurando a Liberdade...

Avante, moço valente!

Que a descrença é uma serpente

Que envenena a humanidade!”


