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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA de PLENÁRIO 

ATA DA 22ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO TRIBUNAL  DE 
CONTAS DO ESTADO DO 
PARÁ. 

Às dezoito horas (18:00) do dia vinte e quatro (24) do mês de 

abril do ano de mil novecentos e noventa e cinco (1995), sob a Presidência 

da Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros: SEBASTIÃO 

SANTOS DE SANTANA, ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, JOSÉ 

MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, LAURO DE BELÉM SABBÁ e LUCIVAL 

DE BARROS BARBALHO, também presentes os Doutores: ANTÔNIO 

ERLINDO BRAGA, EDILSON OLIVEIRA E SILVA e JAYME FERREIRA 

BASTOS - Auditores; e os seguintes representantes do Ministério Público 

junto a este Tribunal: ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

IVAN BARBOSA DA CUNHA, MARIA HELENA BORGES LOUREIRO e 

PEDRO ROSÁRIO CRISPINO - Procuradores e IRACEMA TEIXEIRA 

BRAGA - Subprocuradora. Estiveram presentes, ainda, à Sessão, as mais 

altas autoridades civis e militares, dentre elas: o Doutor ALMIR JOSÉ DE 

OLIVEIRA GABRIEL - Governador do Estado; Deputado ZENALDO 

RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR - Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado; Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO - Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado; Conselheiro PEDRO PAULO DE LIMA 

DOURADO - Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios; Conselheiros 

MANUEL AYRES e CLÓVIS SILVA DE MORAES REGO - Ex-Governador do 

Estado; Doutores: JORGE ALEX NUNES ATHIAS - Procurador Geral do 

Estado, OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE - Consultor Geral do Estado, 
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ELIZABETH MASSOUD SALAME DA SILVA - Procuradora-Chefe do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, EDITH MARÍLIA MAIA 

CRESPO - Procuradora Geral de Justiça, PAULO ROBERTO CHAVES 

FERNANDES - Secretário de Estado da Cultura e ELISA VIANNA DE SÁ - 

Secretária de Estado de Saúde Pública; Cel. PM FABIANO JOSÉ DINIZ 

LOPES - Comandante Geral da Polícia Militar; Deputada Estadual MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA; Doutores: MÁRIO TEIXEIRA - representante 

do Prefeito Municipal de Belém, PAULO ROBERTO DE CAMPOS RIBEIRO - 

representante da Delegacia Regional do Trabalho, JOSÉ ANANIAS 

FERNANDES - Presidente do Conselho Regional de Desportos; General de 

Brigada MÁRIO LUIZ MONTEIRO MUZZI - representante da 8ª Região 

Militar; Sr. ARMANDO BORGERTH - representante do 1º COMAR; Doutor 

JOSÉ CLÁUDIO ARAGÃO - Diretor da Caixa Econômica Federal; Doutor 

FREDERICO ANDRADE - representante do Superintendente da SUDAM; 

Vereadores ORLANDO REIS e MARIA DAS NEVES SEIXAS; Doutor 

GEORGENOR DE SOUZA FRANCO FILHO - Juiz do Trabalho, representando, 

neste ato, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; Doutor ALFREDO 

RIBEIRO - representante do Vice-Governador do Estado; Doutores 

EMANUEL MAIA LIMA, FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO, SÔNIA LIMA 

e OSWALDO NASSER TUMA; LUTFALLA BITAR - Cônsul do Chile; Deputado 

Estadual MARINHO DE OLIVEIRA GÓES; Doutor MAURO BONNA - Presidente 

da Companhia Paraense de Turismo-PARATUR; Doutor CÂNDIDO 

BORDALLO; Doutor JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES - Diretor-

Superintendente do DETRAN; Doutor ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS 

SOBRINHO; Professora MARIA DA GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO - Presidente 

da Fundação Carlos Gomes; Doutor SABATTO GIOVANI MEGALI ROSSETI - 

Secretário Municipal de Administração; Doutora MARIA AVELINA IMBIRIBA 

HESKETH - Vice-Presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, 

no exercício da Presidência; Doutor EDMILSON BRITO RODRIGUES - ex-

Deputado Estadual, Doutor AURÉLIO DO CARMO - ex-Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado; Doutor LUIZ FARIAS - ex-Secretário do TJE-

PA; representante do 4º Distrito Naval; representante do Presidente do 

ITERPA; Presidente da Caixa Econômica Federal; e outras autoridades 
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federais, estaduais e municipais que estiveram presentes ou se fizeram 

representar; reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

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

artigo 173 do Regimento Interno deste Tribunal, com a finalidade específica 

de dar posse ao mais novo integrante deste Colegiado - Doutor NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES, nomeado através do Decreto Governamental de 

6 de abril do corrente, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da 

Constituição Estadual. Com os Conselheiros já ocupando suas bancadas, 

inclusive a Presidenta, ao centro da mesa, que presidiu a Sessão, dando 

início ao Programa de Posse, convidou os Excelentíssimos Senhores: Doutor 

ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL - Governador do Estado; o Deputado 

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR - Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado; o Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES 

FILHO - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e o Conselheiro 

PEDRO PAULO DE LIMA DOURADO - Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios para compor a mesa. (Pausa). Com a palavra, a Excelentíssima 

Senhora Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, após declarar aberta a 

Sessão Solene, convidou a todos para, de pé, ouvirem o Hino do Pará, 

executado sob a regência do Maestro João Bosco Castro. (Pausa). 

Encerrada a apresentação, Sua Excelência designou os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros LAURO DE BELÉM SABBÁ e LUCIVAL DE 

BARROS BARBALHO, os mais novos integrantes do Colegiado, para que 

fizessem introduzir, no Plenário Conselheiro EMÍLIO MARTINS, o Doutor 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES. A seguir, a Presidência fez um 

pronunciamento que ficou fazendo parte integrante desta Ata 

(DOCUMENTO Nº. 01). (Pausa). Atendendo ao convite da Presidência, o 

Doutor NELSON CHAVES leu, na íntegra, o seu “Compromisso de Posse” 

para conhecimento dos presentes, oportunidade em que todos, por 

solicitação da Presidência, ficaram de pé a fim de ouvirem Sua Excelência, 

cujo teor vai a seguir transcrito: 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. Feita a leitura, Sua Excelência, a Conselheira Presidenta, tendo 
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em vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e pelo 

Regimento Interno deste Tribunal, declarou investido no cargo de 

Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ o Doutor 

NELSON CHAVES, oportunidade em que Sua Excelência foi amplamente 

aplaudido por todos os presentes. Neste momento o Mestre de Cerimônias 

convidou a Senhora Secretária para que procedesse a leitura do “Termo de 

Posse” do Conselheiro nomeado para a respectiva assinatura. (Pausa). Após 

a leitura, foi o mesmo firmado pela Presidente e pelo empossado. A seguir, 

a Presidência convidou a Senhorita SIMONE BRAGA CHAVES, filha do 

recém-empossado, a fim de fazer a entrega da beca de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado a seu genitor, que lhe foi ofertada por um 

grupo de amigos, tendo a mesma sido vestida com o auxílio das Senhoras 

SELMA CHAVES e MARIINHA CHAVES, respectivamente, esposa e mãe 

do empossado. (Pausa). Assim sendo, Sua Excelência foi amplamente 

aplaudido por todos os presentes. Conforme dispõe o Regimento desta 

Corte, Mestre de Cerimônias anunciou o pronunciamento. da Procuradora 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas - Doutora MARIA 

HELENA BORGES LOUREIRO, para saudar o novo Conselheiro em nome 

daquele Órgão. (Pausa). Com a palavra, Sua Excelência proferiu seu 

discurso, que fica, ao final, fazendo parte integrante desta Ata 

(DOCUMENTO Nº 02). (Pausa). Concluído o mesmo, Sua Excelência foi 

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

Cerimônias concedeu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE (Coordenador) para fazer a oração de 

saudação ao novo Conselheiro, em nome do Plenário, na forma do disposto 

na parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno deste Tribunal. Após, 

Sua Excelência com a palavra, procedeu ao seu discurso que fica, ao final, 

fazendo parte desta Ata (DOCUMENTO Nº 03), oportunidade em Sua 

Excelência foi amplamente aplaudido por todos os presentes. 

Seqüencialmente, o Mestre de Cerimônias anunciou o discurso do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro recém-empossado que, após saudar 

todos os presentes, o leu para conhecimento de todos, ficando o mesmo, ao 

final, complementando esta Ata (DOCUMENTO Nº 04), momento em que 
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foi amplamente aplaudido por todos. A seguir, a Presidência se manifestou 

conforme Anexo a esta Ata (DOCUMENTO Nº. 05). Após, o Mestre de 

Cerimônias enunciou um Poema em homenagem à Serzedello Corrêa. 

(Pausa). Encerrada a declamação, a Conselheira Presidente anunciou a 

entrega de flores à esposa do Conselheiro NELSON CHAVES - Senhora 

SELMA CHAVES, pela esposa do Conselheiro Vice-Presidente - Senhora 

TEREZA HELENA NASCIMENTO BARBOSA (Pausa). Após, Sua Excelência 

agradeceu a especial deferência das autoridades, dos Senhores Membros do 

Ministério Público, dos dignos Auditores e de todos os servidores e demais 

pessoas que vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta Solenidade de 

Posse de seu mais novo integrante. Finalizando, a Presidência convidou a 

todos para, de pé, ouvirem o Hino Nacional, executado sob a regência do 

Maestro João Bosco Castro. (Pausa). Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência a Conselheira Presidente declarou encerrada a presente Sessão 

às 19:20 (dezenove horas e vinte minutos), e mandou que eu, ANNA 

MARIA CAVALCANTE DOMINGUES, Secretária, providenciasse a confecção 

da presente Ata, que comporá os Anais desta Corte, juntamente com os 

originais de todos os discursos proferidos nesta Sessão, cujas folhas estão 

devidamente rubricadas pelos respectivos oradores.  

Belém, 24 de janeiro de 1995. 
 
 

ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES 
Secretária 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 30 de maio de 1995. 

 
 

EVA ANDERSEN PINHEIRO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
PSNC/ 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 22ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 24.04.95, 
PARA DAR POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRO DESTE TRIBUNAL AO 

DOUTOR NELSON CHAVES: 
 
 
DOCUMENTO Nº 01 - Exma. Sra. Conselheira Presidenta EVA ANDERSEN 

PINHEIRO; 
 
DOCUMENTO Nº 02 - Exmo Sr. Procurador MARIA HELENA BORGES 

LOUREIRO, para falar em nome do Ministério Público  
junto ao Tribunal; 

 
DOCUMENTO Nº 03 - Exmº Sr. Consº ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, 

para fazer a saudação ao novo Conselheiro em 
nome do Plenário deste Tribunal; 

 
DOCUMENTO Nº 04 - Exmo. Sr. Conselheiro Presidente NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES.  
 
DOCUMENTO Nº 05 - Exma. Sra. Conselheira Presidenta EVA ANDERSEN 

PINHEIRO; 
 

 

Belém, 24 de abril de 1995. 

 

PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA 
Assessora Técnica de Plenário 

V I S T O: 

 

ANA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES 
         Secretária 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 
 

 

 

PRONUNCIAMENTO DA EXMª SRª. CONSª EVA ANDERSEN PINHEIRO 

(PRESIDENTE), AO CONVIDAR O DR. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 

PARA FAZER A LEITURA DE SEU COMPROMISSO DE POSSE NO CARGO DE 

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM 24 DE 

ABRIL DE 1995: 

Há pouco mais de um mês reunia-se solenemente este 

Tribunal para homenagear o Conselheiro MANUEL AYRES, que se 

aposentava pela compulsória. Foi uma Sessão em que se mesclavam a 

ufania de ressaltar as virtudes do homenageado, a insatisfação de ver o 

Tribunal privado da atuação de um Conselheiro tão capaz e qualificado e a 

saudade do convívio com um colega tão afável e humano. 

Hoje, o Tribunal se engalana para receber o novo Conselheiro 

que virá suprir tão grande lacuna. 

A escolha da Egrégia ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO não 

poderia atender de melhor maneira às aspirações deste Colegiado. 

O Tribunal de Contas, além de ser o guardião da legalidade e da 

moralidade da administração do Estado, deve zelar pela operacionalidade dos 

atos pertinentes, verificando a sua eficiência, eficácia e economicidade. Avaliar 

resultados e aferir efeitos, fazem parte da moderna conceituação deste Órgão. 

Paralelamente a essa importante ação, cabe, ainda, a esta Corte a missão 

pedagógica de colaborar e orientar, não ficando indiferente à consumação de 

erros e falhas, para depois puni-los, mas agindo a tempo de evitá-los. Exerce, 

DOCUMENTO Nº 01 
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ainda, o Tribunal ação judicante, pois no limite e na esfera de sua competência 

específica e privativa, suas decisões tem foro de sentença. 

Esta é, em síntese, a importante tarefa que executam os 

Conselheiros deste Tribunal. 

A integridade moral, a honradez de caráter, a capacidade 

intelectual, a ética de procedimentos do decursos de sua vida pública, 

credenciam o Doutor NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para e exercício do cargo 

de Conselheiro deste Tribunal, e o tornam credor da fé que depositamos na sua 

atuação nesta Casa. 

Com esta saudação, convido o Doutor NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES a fazer a leitura do seu Compromisso de Posse. 

Belém, 24 de abril de 1995. 

 

Consª. EVA ANDERSEN PINHEIRO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 

 

 

SAUDAÇÃO EFETUADA PELA DOUTORA MARIA HELENA BORGES 

LOUREIRO, PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 

TRIBUNAL DE CONTAS, POR OCASIÃO DA POSSE DO DR. NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES COMO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARA, EM 24.04.95: 

 

Nossos ilustres pares deste Ministério Público, nos agraciaram 

com a honrosa incumbência de representar o órgão nesta sessão que marca a 

sua chegada a esta Egrégia Corte. Disse que a incumbência é honrosa - e de 

fato o é, não só pelo que de solene envolve esta cerimônia, mas também, 

porque, sem dúvida, representa um marco importante na história desta Casa, e, 

indubitavelmente, na história de sua brilhante carreira de homem público. 

Acresce porém, que para nós, particularmente, é também 

extremamente gratificante e isto porque sua chegada a esta Casa, 

naturalmente, reiniciará um convívio que já tivemos nos albores de nossa 

juventude, desde nosso curso médio quando fomos contemporâneos na mesma 

instituição. Não podendo aqui deixar de lembrar a amizade fraterna de uma 

pessoa cativante e exemplar, por sua grande envergadura moral que é sua 

genitora Sra. Mariinha Chaves, criatura humana que condensa uma fórmula 

DOCUMENTO Nº 02 
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mágica de tratar e entender seus semelhantes, e assim o foi, participando de 

momentos especiais em nossa vida. 

 

Reencontramo-nos agora, V. Exa. ainda jovem e com cabelos 

encanecidos não por força de idade, temos certeza, mas pela forma séria e 

responsável com que se houve no exercício de suas profissões de engenheiro 

civil e sanitarista, de administrador de empresas, atuando em órgãos como a 

COSANPA/ BNH/ Caixa Econômica Federal, tendo sido Diretor Regional Norte do 

DNOS, exemplo de dinamismo e operosidade, qualidades que muito lhe 

serviram quando lançou-se na área política. Inicialmente, como Vereador, 

presidindo inclusive a Câmara Municipal de Belém, reestruturou seu quadro 

funcional, saneando suas finanças e desta forma restaurando a imagem da Casa 

a qual presidia. 

Em seu mandato de deputado à Assembléia Legislativa deste 

Estado, teve sua atenção voltada principalmente, para os interesses da saúde, 

educação e moradia do nosso povo. 

Desta vivência política como V. Exa. mesmo salientou em recente 

visita com que dignou nosso órgão, retirou uma experiência de vida que ampliou 

grandemente sua visão do mundo. Quer dizer, chega agora a esta Casa, ainda 

moço, porém com conhecimento suficiente para enfrentar um novo desafio com 

grande capacitação. 

Nesta Casa, Dr. Nelson, V. Exa. viverá uma nova experiência. Por 

certo, se verá diante de situações de grande complexidade como acontece com 

todos os que exercem a difícil tarefa de julgar. Temos certeza porém, por 

conhecer o alcance de sua inteligência, a retidão de seu caráter, e a calma e a 

sobriedade com que costuma enfrentar desafios; ao fim, V. Exa. há de se sair 

airosamente desses confrontos. 

Os Tribunais de Contas tiveram com o advento da Constituição 

vigente, grandemente ampliadas as suas atribuições, e este Ministério Público, 

sem falsa modéstia, tem desenvolvido ingentes esforços para corresponder ao 

que lhe é reclamado, exercendo atentamente suas funções de fiscal da aplicação 
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da lei no que tange aos gastos públicos. E, V. Exa. pode ter certeza de que, este 

órgão, que sempre esteve disposto a colaborar com os ilustres membros desta 

Corte, vai manter o mesmo procedimento para consigo.  

E é com sincera satisfação que concluímos, falando por todos os 

membros deste Ministério Público, auguramos-lhe pleno êxito no desempenho 

de mais este “munus” que assume para com a coletividade. 

Sucesso e felicidades, Conselheiro Nelson Chaves. 

Belém, 24 de abril de 1995. 

 

MARIA HELENA BORGES LOUREIRO 
  Procuradora 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
 
 
 
DISCURSO PROFERIDO PELO EXMº CONSELHEIRO ELIAS NAIF DAIBES 

HAMOUCHE, EM NOME DOS DEMAIS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO, SAUDANDO O NOVO CONSELHEIRO: 

Egrégio Plenário, 

Ilustrada Procuradora, 

Exmº Sr. Consº NELSON CHAVES, 

Na história das pessoas, como na das Instituições, os eventos 

melancólicos quase sempre prenunciam e se prolongam em acontecimentos 

alegres e alvissareiros. A Bíblia fala da erva silvestre que, de manhã, encanta os 

olhos com a sua cor verde de esperança, atravessa o dia no esplendor de seu 

vicejamento, até que, pelo fim da tarde, ela começa a decair e secar, 

aguardando ser cortada e levada pelo vento. Na lei inflexível do ciclo vital, 

porém, temos novamente a certeza que, na manhã seguinte, o prado tornará a 

reverdecer e recomeçar o trecho que lhe toca de vitalidade ininterrupta. 

Entre nós, que encarnamos o órgão Colegiado desta Corte de 

Contas, sabemos que, quando ocorre uma vaga na composição do Plenário, por 

mais sentimento de ausência que deixe em nós o companheiro que se retira, 

não nos podemos furtar à consoladora certeza de que, em breve, a vaga será 

preenchida, e nova árvore brotará neste horto de força e de vigilância, sobre o 

erário do Estado, trazendo por certo consigo o anúncio de seiva nova, de 

implementação da missão constitucional, que nos compete, e a mensagem de 

que nada será descontinuado, mas a Instituição prosseguirá fiel a seu roteiro. 

DOCUMENTO Nº 03 
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Desta vez, entretanto, Conselheiro NELSON CHAVES, um 

pormenor singular se impõe a este ritual de renovação e continuidade, pois o 

nome de Vossa Excelência vem carregado de unanimidade nos aplausos e nas 

esperanças de todos. Poucos, antes de Vossa Excelência, na plenitude e na 

maturidade de sua vida pública, representaram em todos os setores por onde 

imprimem o fundo rastro de fecunda e gloriosa passagem, e também nas 

espontânea expressão da opinião pública, a satisfação de uma expectativa de 

quantos desejam ver, nesta Casa, as pessoas mais capazes de produzir um 

trabalho honrado e criativo, em favor do bem comum. 

A manifestação inequívoca dos representantes do povo, na 

Egrégia Assembléia Legislativa, sem nenhuma concessão a divergências 

partidárias e a conotações ideológicas, dão bem a extensão de sua capacidade 

de estabelecer diálogo com todos os níveis de uma comunidade pluriforme, 

sempre visando os entendimentos pacíficos e preservando a verdade em meio 

da diversidade e atingindo os objetivos mais altos, quando o que se deseja é 

favorecer os superiores interesses da sociedade. 

No nosso caso, a qualidade que mais se impõe aos que são 

incumbidos de zelar pelo bem oriundo do esforço de todos, e a mais exigente 

meta, é a conservação, sem deslizes, nem interesses espúrios, da coisa pública. 

A indicação mais eloqüente que acompanha Vossa Excelência é o seu passado 

ilibado, limpo e transparente e que representa, na vida de um homem público, 

repetidamente observada com olhos críticos, não apenas por correligionários 

mas por adversários, a consagração de uma virtude rara e preciosa. 

Além do lauto e reluzente currículo que dignifica a apresentação 

de suas atividades como administrador, parlamentar e professor universitário, 

revelando, de maneira admirável, o notório saber exigido para o cargo que 

passa a exercer, todos sabemos que, acima de tudo, paira o prêmio que sempre 

lhe ofereceu a sua própria consciência. E é por isso que se pode afirmar que, 

mesmo ficando à margem de uma vitória eleitoral, foi Vossa Excelência sempre 

vitorioso. E assim é que a sua posse, neste Plenário, representa, um prêmio que 

recebe das mãos do próprio povo, o qual se sente em segurança, tendo a seu 

favor a palavra, a lucidez, a competência e a honestidade de Vossa Excelência. 
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O longo percurso que fez, a partir dos primeiros passos, até 

atingir as cumeadas que são agora o seu habitat natural, trouxeram-lhe, com 

as lições da experiência, a coragem e a intrepidez, que sempre lhe serviram de 

arma, para enfrentar os grandes problemas que o desafiaram, tanto no 

cumprimento de suas obrigações funcionais, quanto no esgrimir o discurso 

político, do alto de sua tribuna parlamentar, sem jamais ter conhecido a 

agressividade, nem a odiosidade, na defesa de suas idéias e das mais justas 

causas, que assumiu como suas. 

Conselheiro NELSON CHAVES, sinto-me honrado em saudá-lo, 

interpretando o sentimento do Tribunal que o recebe, certo de que Vossa 

Excelência estará sempre, como até hoje esteve, a serviço da Verdade e da 

Justiça, princípios fundamentais que emanam de DEUS e aos quais todos 

estamos obrigados, especialmente os que exercem a sublime função de julgar. 

O compromisso maior de um Juiz não é com o direito, mas com a Justiça, da 

qual aquele, nas suas mais diversas manifestações, é um instrumento de 

realização. Ao Estado democrático não assiste o poder de promulgar leis 

arbitrárias e injustas. A anti-lei de que falava o saudoso ULYSSES GUIMARÃES 

não é apenas aquela produzida nos regimes autocráticos, mas também à 

originária dos sistemas democráticos, quando descompromissada com a Justiça 

e afrontosa aos Direitos Fundamentais do Homem. Nunca é demais afirmar que 

o Estado não é o criador do homem, mas este, criado pelo SENHOR, é o criador 

do Estado e, como tal, seja qual for a sua condição, é titular de direitos 

fundamentais, que ao Estado não cabe conferir, mas, tão somente, reconhecer, 

pois superiores e antecedentes àqueles que o Estado confere. Esta Corte de 

Contas, em toda a sua existência, tem primado por traduzir, nos seus julgados, 

o seu compromisso com a causa da Democracia e da Justiça. Poder Legislativo, 

de onde Vossa Excelência vem, e Tribunal de Contas, onde Vossa Excelência 

chega, são organismos indispensáveis ao regime representativo, ao qual 

servem, em atividades harmônicas, no sistema de controle externo, instituído 

pela Constituição de 1891, mantido e aprimorado, no curso de nossa vida 

constitucional. 
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Por ser este um dia de júbilo e de satisfação para os que 

trabalham neste Tribunal, que se sentem felizes com sua vinda para compor 

este Colegiado, formalizamos nosso agradecimento à Egrégia Assembléia 

Legislativa, pela escolha efetuada, o que fazemos também, ao eminente 

Governador ALMIR GABRIEL, que abriu mão do nome de Vossa Excelência, para 

ser um dos colaboradores de seu governo, permitindo e incentivando a 

investidura que agora se concretiza. 

Diz o Livro dos Provérbios que o homem faz planos em seu 

coração, mas é o SENHOR que conduz os seus caminhos. Rendamos, graças ao 

SENHOR, que é o condutor dos nossos passos e o detentor da vontade suprema, 

que realiza através de seus filhos. No passado, Ele o conduziu às Casas 

Legislativas, como era a pretensão de Vossas Excelência, hoje Ele o traz para a 

Magistratura de Contas. 

Que o SENHOR ilumine suas decisões como Magistrado e lhe 

conceda Sua indispensável proteção. Seja feliz Conselheiro NELSON CHAVES. 

Belém, 24 de abril de 1995. 

 

Consº. ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE 

 
 



80 
 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
 
 
 
DISCURSO PROFERIDO PELO DR. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, POR 

OCASIÃO DA SUA POSSE COMO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARÁ. EM 24.04.95: 

 

Ao assumir o cargo de Conselheiro neste Tribunal, inicialmente 

registro meu agradecimento ao Exmº Sr. Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES 

HAMOUCHE e à ilustre representante do Ministério Público junto a este Tribunal, 

Procuradora Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO pelos generosos 

pronunciamentos com que me saudaram neste momento. 

Sinto-me extremamente honrado em integrar esta Corte de tão 

significativas tradições, que se credenciou ao respeito da população pela 

maneira correta com que tem se conduzido ao longo dos anos, como 

preconizava para os Tribunais de Contas nosso ilustre conterrâneo, Ministro 

SERZEDELLO CORRÊA. 

Não é tarefa fácil substituir, neste Colegiado, o ilustre Conselheiro 

MANUEL AYRES, cujos méritos são reconhecidos por toda a sociedade paraense. 

Médico e professor da mais alta competência, tem relevante serviços prestados 

ao nosso Estado e a sua gente, tanto como profissional liberal, como também, 

nas inúmeras funções públicas que desempenhou, deixando sempre marcada 

sua passagem, pelo brilho de sua inteligência e pela honradez de seu 

comportamento, especialmente quando ocupou a Secretaria de Estado de Saúde 

no profícuo governo do Professor ALOYSIO DA COSTA CHAVES. Aqui, neste 

Tribunal, o Doutor MANUEL AYRES foi um dos mais competentes e estimados 

DOCUMENTO Nº 04 



81 
 

Conselheiros e, no exercício da Presidência, sua administração foi de grandes 

realizações. 

Chego a este Tribunal com a enorme responsabilidade de ocupar 

a vaga que, por determinação constitucional, coube à Assembléia Legislativa do 

Estado preencher. Mercê da generosidade dos quarenta e hum (41) deputados, 

foi indicado pela unanimidade dos nossos parlamentares, em gesto 

extremamente lisonjeado. 

Quero registrar que essa expressiva demonstração de confiança e 

apreço dos representantes do povo de nosso Estado, deixam-me imensamente 

honrado, mas, sem dúvida, aumentam-me a responsabilidade de corresponder 

integralmente a esse testemunho de consideração que, indelevelmente, ficará 

marcado na minha vida. 

Integrei este tribunal com a firme disposição de, ao lado dos 

eminentes Conselheiros, dos Auditores e de todos os servidores desta Casa, 

contando, ainda, com o indispensável e importante apoio do Ministério Público 

junto ao Tribunal, desempenhar a contento minhas obrigações. 

Espero, também, contribuir para o relacionamento cada vez 

melhor entre este Tribunal e o Tribunal de Contas dos Municípios, sempre no 

sentido de aprimorar nossos serviços. 

A partir da Constituição de 1988 os Tribunais de Contas tiveram 

suas obrigações ampliadas, pois além dos tradicionais aspectos de regularidades 

e legalidade que sempre balizaram suas atuações na apreciação das contas 

públicas, a atual Constituição impõe sejam analisados os critérios de 

economicidade e legitimidade das despesas. 

No aprimoramento da participação popular no processo 

democrático foi permitido que qualquer cidadão, sindicato, associação ou 

partidos políticos possam denunciar, aos Tribunais, irregularidades ou 

ilegalidades nos negócios públicos. 

Cabe ao Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais o controle 

externo da administração. Entretanto, na medida em que cada Poder solidificar e 

aperfeiçoar suas estruturas internas de controle, cada, vez mais teremos a 
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oportunidade de melhor aplicar os recursos. Cresce, assim, a importância da 

atuação dos Tribunais de Contas no sentido de auxiliar os administradores na 

aplicação correta e eficaz das verbas públicas. 

A situação em nosso pais, onde desgraçadamente cerca de 20% 

da população é atingida pela fome e miséria, não se pode tolerar que o dinheiro 

público possa ser desperdiçado pelos maus gastos, pela incompetência, omissão 

e corrupção, deixando milhões de pessoas impedidas de ter acesso à educação, 

à saúde, à moradia e à alimentação. 

Como profissional, atuei em atividades específica de minha 

formação como engenheiro civil e administrador. Especializei-me em saúde 

pública, ocupei funções na área do saneamento em entidades como COSANPA, 

DNOS, BNH e Caixa Econômica Federal, instalando serviços, elaborando projetos 

e executando obras em vários municípios do Estado do Pará, especialmente 

nesta Capital, onde, transformamos em área urbana 47 ha, antes inteiramente 

alagados, que permitiram a construção de, aproximadamente, 1.300 habitações 

beneficiando cerca de 7.000 pessoas, onde situa-se, hoje, o Conjunto Promorar. 

Dirigi os trabalhos de interligação de dois (2) dos maiores canais 

desta cidade, o São Joaquim e o Galo, bem como o do alargamento do Canal do 

Una, essas indispensáveis para a execução do tão sonhado projeto de 

macrodrenagem de nossa Capital. 

Há vinte e dois (22) anos desempenho o magistério superior no 

Centro de Ciência da Saúde da UFPa., onde ingressei através de concurso 

público, contribuindo, assim, ao longo desses anos, para a formação profissional 

de centenas de jovem universitários. 

Tive, portanto, o privilégio de atuar ao longo de minha vida 

profissional nessas duas (2) áreas objeto do discurso de muitos, mas, 

infelizmente, do trabalho de poucos: a educação e a saúde. 

Depois ingressei na atividade política, tendo sido Vereador de 

Belém, Presidente da Câmara Municipal e Deputado Estadual. Atuei no 

Parlamento de maneira a possibilitar que, através de sugestões, 
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pronunciamentos e projetos, a educação e a saúde fossem tratadas de maneira 

prioritária. 

Quero dizer que a política, para mim, constitui-se em 

enriquecedora experiência e um dos períodos mais gratificantes de minha vida. 

Nada mais honroso do que, através do voto, receber da população a credencial 

para representá-la. Na política, quando se tem o compromisso de servir, é que 

se pode conhecer, em maior profundidade e com bastante clareza, os maiores 

problemas e os principais anseios da população, especialmente dos mais pobres. 

Com o objetivo de manter e aperfeiçoar os mecanismos de 

controle já existente, é meu propósito trabalhar sempre no sentido de estreitar 

ainda mais o relacionamento entre a Assembléia Legislativa e o Tribunal de 

Contas do Estado. 

Honrado com oportunidade de ter, mesmo modestamente, 

participado da vida política do meu Estado, quero, nesta ocasião, homenagear 

os Deputados que integram o Poder Legislativo do Pará e manifestar o meu 

profundo reconhecimento pela confiança traduzida no processo de minha 

indicação, lembrando o pensamento de Otávio Mangabeira: 

A atividade política é, quando honradamente confessada ou 

exercida com sinceridade, uma forma entre as mais altas, quem sabe a mais 

expressiva, porquanto a mais onerosa e a menos reconhecida forma de amar e 

servir à Pátria. 

Agradeço ao Exmº Sr. Governador Almir Gabriel a ratificação de 

minha escolha, pela Assembléia Legislativa, através da nomeação para integrar 

este Tribunal. 

Agradeço aos Exmos. Srs. Conselheiros e, particularmente, à 

nossa digna e ilustre Presidenta, Doutora EVA ANDERSEN PINHEIRO, pela 

afetuosa acolhida e pela gentileza com que me receberam. 

Agradeço aos meus pais, a quem tudo devo. A minha mulher, 

meus filhos e meus irmãos pelo apoio e solidariedade em todos os momentos de 

minha vida. 
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Quero expressar o meu reconhecimento a todas as autoridades e 

aos amigos que, com suas presenças, abrilhantaram esta Sessão, que marca o 

meu ingresso neste Tribunal. 

Finalmente, relembro as sábias palavras do grande Ruy Barbosa 

que foi o principal responsável pela implantação dos Tribunais de Contas do 

Brasil. 

O governo da Nação tem por suprema esta norma: Para a Nação 

não há segredos, na sua administração não se toleram escaninhos, no 

procedimento dos seus servidores não cabe mistério. 

Que DEUS me conceda a oportunidade de colaborar com todos 

aqueles que, no serviço público, não toleram escaninhos na administração e não 

admitem mistérios no procedimento dos seus servidores. 

Belém, 24 de abril de 1995. 
 
 
Consº. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
 
 
 
 

DISCURSO PROFERIDO PELA EXMª CONSELHEIRA EVA ANDERSEN 

PINHEIRO AO ENCERRAR A SESSÃO DE POSSE DO NOVO CONSELHEIRO, 

MOMENTO EM QUE FOI SOLICITADO PELA MESMA, A LEITURA DO POEMA 

DE AUTORIA DE EUCLYDES FARIAS, PUBLICADO NO LIVRO “POLYANTHÉA”: 

 

A figura do doutor INOCÊNCIO SERZEDELLO CORRÊA está 

intimamente ligada à própria criação do Tribunal de Contas como 

instituição. Para manter a independência do Tribunal como Órgão 

fiscalizador, SERZEDELLO CORRÊA sacrificou o seu próprio cargo de 

Ministro de Estado. 

 

Esta Corte de Contas, reconhecendo a importância desse 

insigne paraense, tem a honra de ser guardiã de seus restos mortais e, 

para homenageá-lo, denominou sua sede com seu ilustre nome. 

A “POLYANTHÉA” foi obra literária editada, no Pará, em 1893, 

para exaltar SERZEDELLO CORRÊA; a sua reedição por esta Corte de 

Contas, em 15 de novembro de 1989, foi fruto da estreita colaboração 

entre o Governo do Estado através do Ex-Governador Doutor HÉLIO MOTA 

GUEIROS e este Tribunal de Contas, na pessoa do Conselheiro MANUEL 

AYRES, Presidente à época. 
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Nada mais oportuno, portanto, encerrando esta Solene 

Sessão, que ofereçamos ao novo Conselheiro a leitura do poema de autoria 

de EUCLYDES FARIA, inserido na referida “POLYANTHÉA”, que realça, como 

modelo aos mais novos, as virtudes de SERZEDELLO CORRÊA, que 

idealizamos como realidade na atuação de quantos exerçam qualquer tipo 

de atividade pública. 

 

Em 24 de abril de 1995 
 

 
 
Consª EVA ANDERSEN PINHEIRO 
  Presidenta 


