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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA de PLENÁRIO 

ATA DA 23ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às dez horas (10:00) do dia trinta e hum (31) do mês de janeiro do 

ano de mil novecentos e noventa e sete (1997), 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, 

LUCIVAL DE BARROS BARBALHO e NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, também 

presentes os Auditores Doutores: ANTONIO ERLINDO BRAGA, EDILSON OLIVEIRA 

E SILVA e JAYME FERREIRA BASTOS, e os seguintes representantes do Ministério 

Público: Procuradores ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, HILDEBERTO 

MENDES BITAR, IVAN BARBOSA DA CUNHA e PEDRO ROSÁRIO CRISPINO; 

Subprocuradoras: IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA BASSALO 

CRISPINO. 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 ROMÃO AMOEDO NETTO - 

Presidente eleito e representante do Tribunal de Justiça do Estado; Doutor ALFREDO 

RIBEIRO - Representante do Vice-Governador do Estado; Conselheiro CLÓVIS 

SILVA DE MORAES REGO - Ex-Governador do Estado do Pará e ex-Conselheiro 

deste Tribunal; Conselheiro MANUEL AYRES; Conselheiro LAÉRCIO FRANCO - 

Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios; 

Doutora ELIZABETH MASSOUD SALAME - Procuradora do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas dos Municípios; Doutor MANOEL SANTINO NASCIMENTO 

JÚNIOR - Procurador Geral de Justiça; Doutor JOÃO DE MIRANDA LEÃO FILHO - 
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Procurador Geral do Estado; Doutor OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE - Consultor 

Geral do Estado; Doutor ANTONIO MARIA FONSECA PEREIRA - Secretário de 

Estado de Administração em exercício; Doutor JORGE ALEX NUNES ATHIAS - 

Secretário de Estado da Fazenda; Cel. PM FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES - 

Comandante Geral da Polícia Militar, representando o Secretário de Estado de 

Segurança Pública; Doutor JOSÉ AUGUSTO SOARES AFFONSO - Secretário de 

Estado de Obras Públicas; Doutora SULEIMA PEGADO - Representante da 

Secretária de Trabalho e Promoção Social; Doutor NILSON PINTO DE OLIVEIRA - 

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; Doutora ROSINELI 

GUERREIRO SALAME - Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Educação; 

Doutor PAULO ELCÍDIO CHAVES NOGUEIRA - Chefe da Casa Civil da Governadoria 

do Estado; Deputados Estaduais: ALOÍSIO AUGUSTO LOPES CHAVES, DUCIOMAR 

GOMES DA COSTA, HAROLDO HERÁCLITO TAVARES DA SILVA, MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA; 

Doutor EDMILSON BRITO RODRIGUES - Prefeito Municipal de Belém; Doutora ANA 

JÚLIA CAREPA - Vice-Prefeita de Belém; Vereador JOSÉ CARLOS ARAÚJO - 

Presidente da Câmara Municipal de Belém; Vereadores: ANTONIO SOBRINHO, 

CARLOS AUGUSTO, CLETO JOSÉ BASTOS DA FONSECA, EDITH MARÍLIA MAIA 

CRESPO, JOAQUIM PASSARINHO DE SOUZA PORTO, MÁRIO CORREA, 

NAZARENO RIBEIRO DA SILVA e TENNYSON RAPOSO; Doutor AMBIRE GLUCK 

PAUL - Presidente da TELEPARÁ; Doutor GUIDO IBERÊ PEREIRA RENNÓ - 

Presidente da CELPA; Doutor JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES - Diretor-

Superintendente do DETRAN, Doutor MAURÍCIO ALMEIDA - Representante da 

Presidência da COSANPA; Doutor WILSON MODESTO FIGUEIREDO JÚNIOR - 

Diretor-Presidente do PARAMINÉRIOS; Doutor ANTÔNIO MORAES DA SILVEIRA - 

Presidente do PRODEPA; Doutor MANOEL FERNANDES DA COSTA - 

Representante do Presidente do IDESP; Doutora TEREZINHA RIBEIRO - 

Representante da Ação Social; Doutor PAULO JOSÉ CAMPOS DE MELO - 

Superintendente da Fundação Carlos Gomes; Doutora LAÍS ZUMERO - 

Representante do Museu Emílio Goeldi; Doutor ARTHUR GUEDES TOURINHO - 

Superintendente da SUDAM; Doutor GUILHERME BACELLAR CRUZ - 

Superintendente Geral da Caixa Econômica Federal; Doutor JOSÉ MARIA DE 

ALENCAR - Representante do Tribunal Regional do Trabalho; Capitão de Fragata 

ANTÔNIO ROBERTO SMITH - Representante do Comando do 4º Distrito Naval; 
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Capitão PERASSOLO - Representante do Comando Geral da 8ª Região; Doutor 

OPHIR CAVALCANTE JÚNIOR - Assessor Especial do Governador; Doutora 

RAIMUNDA IONE GOBIISTSCH DE ALMEIDA - Assessora Especial do Governador; 

Doutor PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - Assessor Especial do Governador; 

Doutor LUIZ HELENO VALLE - Representante da Defensoria Pública; Professora 

MARIA IZABEL CASTRO AMAZONAS - Reitora da Universidade Estadual do Pará; 

Doutor MÁRIO DE ANDRADE CARDOSO - Secretário Municipal de Administração; 

Doutor EGÍDIO MACHADO SALLES FILHO - Secretário Municipal de Assuntos 

Jurídicos; Professora EDILZA FONTES - Presidente da FUMBEL; Doutor SÉRGIO 

FRAZÃO DO COUTO - Presidente da OAB-PA; Doutor FERNANDO DE SOUZA 

FLEXA RIBEIRA - Presidente da FIEPA; Vereador JOSÉ AMÉRICO ALVES 

SARMENTO - Presidente da Câmara Municipal de Bragança; Doutor ELIAS 

ALBUQUERQUE CHAMMA - Assessor da Secretaria de Estado de Educação; Doutor 

AUGUSTO A. GAMBOA - Presidente da Associação do Funcionários da Assembléia 

Legislativa; Doutor MADSON ANTONIO COSTA - Presidente da ADESG e Chefe de 

Gabinete da SUDAM; Doutor ÉDSON DE SOUZA FRANCO - Reitor da Universidade 

da Amazônia-UNAMA e Acadêmico da Academia Paraense de Letras; Auditor Doutor 

JOSÉ TADEU SILVA LEÃO DE SALES; Doutora GRAÇA RIBEIRO - Representante 

do Conselho Regional de Contabilidade Pará; Doutor LUTFALLA DE CASTRO 

BITAR; Doutora DELFINA GONÇALVES - Assessora do Tribunal de Contas dos 

Municípios; Doutora GUILHERMINA ALMEIDA - Consultora Jurídica da CELPA; 

Professor CLÁUDIO NORONHA - Diretor Geral do Olimpus; Doutora MARIA DA 

GLÓRIA BOULHOSA CAPUTO - Presidente do Conselho de Administração do 

CCBEU; Doutores: CARLOS ALBERTO DE ARAGÃO VINAGRE, JACYNTHO 

CASTRO - Tabelião, JOSÉ DE VASCONCELOS CHAVES, LUIZ GUILHERME 

CHAVES e MAURÍCIO CHAVES, NATALINO BRITO, OSSIAN DA SILVEIRA BRITO, 

OTÁVIO GOMES DE SOUZA, OTÁVIO MOREIRA DA CUNHA, SÁBATTO ROSSET, 

reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 

Sessão Solene, realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do Ato nº 24, de 08 de 

março de 1994 (Regimento Interno do TCE-PA), com a finalidade específica de dar 

posse ao novo Corpo Dirigente deste Tribunal: Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES - Presidente, e Conselheiros JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA - 

Vice-Presidente e LAURO DE BELÉM SABBÁ - Coordenador, todos com mandato 
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para o biênio que hoje se inicia e prossegue até o último dia útil do mês de janeiro de 

1999. Com os Conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive a Presidente, ao 

centro da Mesa que vai presidir a Sessão, dando início ao Programa de Posse, o 

Mestre de Cerimônia 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 e o 

Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO - Presidente eleito do Tribunal de Justiça 

do Estado, para compor a Mesa. (Pausa). Com a palavra, a Excelentíssima Senhora 

Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO declarou aberta a presente Sessão Solene, 

em que o Tribunal se reúne visando dar posse aos seus novos dirigentes eleitos. Em 

seguida, o Mestre de Cerimônia anunciou a execução do Hino do Pará, cuja 

apresentação será realizada pelo Coral do Tribunal. (Pausa). Dando seguimento à 

Solenidade, o Mestre de Cerimônia deu início ao discurso da Presidência, que fica 

fazendo parte integrante desta Ata (DOCUMENTO Nº 01). Imediatamente, Sua 

Excelência foi amplamente aplaudida por todos os presentes. A seguir, o Mestre de 

Cerimônia convidou a todos para que, de pé, assistam a leitura do Compromisso de 

Posse do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES na 

Presidência desta Corte. Desta forma, Sua Excelência leu o referido Compromisso, 

do seguinte teor: PROMETO DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO 

OS DEVERES DO MEU CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A 

CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Neste momento, o 

Mestre de Cerimônia convidou a Senhora Secretária para que procedesse a leitura do 

Termo de Posse do Presidente eleito, para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a 

leitura, foram apostas as assinaturas da Presidente e do empossado, oportunidade 

em que Sua  Excelência foi novamente amplamente aplaudido por todos os 

presentes. (Pausa). Após, a Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO declarou 

investido no cargo de Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, para o 

qual foi conduzido por deliberação do Plenário em Sessão Ordinária de 03 de 

dezembro de l996 e, assim, convidou-o para tomar assento à Mesa e receber a 

transmissão do cargo para o qual foi eleito. Assim, Sua Excelência se dirigiu à Mesa e 

a Presidência foi-lhe transmitida pela Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO e, em 

seguida, o Conselheiro NELSON CHAVES convidou-a a permanecer compondo a 



91 
 

Mesa, quando Sua Excelência aquiesceu. Posteriormente, o Mestre de Cerimônia 

convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO  

BARBOSA - Vice-Presidente, para a leitura do seu Compromisso de Posse, razão 

pela qual também convidou a todos os presentes a, de pé, assistirem ao referido ato. 

Desta forma, Sua Excelência leu o referido Compromisso, do seguinte teor: 

PROMETO DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES 

DO MEU CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS 

LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ - Coordenador 

para a leitura do seu Compromisso de Posse, razão pela qual também convidou a 

todos os presentes a, de pé, assistirem ao referido ato. Desta forma, Sua Excelência 

leu o Compromisso supra. Neste momento o Mestre de Cerimônia convidou a 

Senhora Secretária para que procedesse a leitura dos Termos de Posse do Vice-

Presidente e Coordenador eleitos, para as respectivas assinaturas. (Pausa). Com a 

palavra, a Senhora Secretária fez a leitura dos referidos Termos. (Pausa). Em 

seguida, os mesmos foram firmados pelo Conselheiro Presidente e os empossados, 

respectivamente, ocasião em que Suas Excelências foram amplamente aplaudidos 

por todos os presentes. (Pausa) A seguir, o Presidente declarou investidos nos cargos 

de Vice-Presidente e Coordenador, respectivamente, os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA e LAURO DE BELÉM SABBÁ. 

Após, Suas Excelências foram amplamente aplaudidos por todos os presentes. 

Ulteriormente, o Mestre de Cerimônia anunciou o pronunciamento do Procurador do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e Presidente da Associação Nacional 

do Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Doutor ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE, para a saudação dos empossados em nome daqueles 

Órgãos. Com a palavra, Sua Excelência proferiu seu discurso, que fica fazendo parte 

integrante desta Ata (DOCUMENTO Nº 02). (Pausa). Concluído o mesmo, foi 

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

anunciou o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUCIVAL DE 

BARROS BARBALHO para saudação do novo Corpo Diretivo em nome do Plenário. 

Após, Sua Excelência com a palavra, procedeu ao seu discurso, que fica fazendo parte 

desta Ata (DOCUMENTO Nº 03). (Pausa). Logo após, foi amplamente aplaudido pelos 

convidados presentes. Imediatamente, o Mestre de Cerimônias anunciou homenagem a 
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ser feita pelo Coral deste Tribunal aos novos dirigentes da Casa. (Pausa). Em seguida, 

anunciou o discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES - Presidente recém-empossado, momento em que Sua Excelência leu o seu 

pronunciamento, que fica fazendo parte integrante dos Anais desta Corte e também desta 

Ata (DOCUMENTO Nº 04). (Pausa). Em seguida, Sua Excelência foi amplamente 

aplaudido por todos. Antes de encerrar a Sessão, o Conselheiro Presidente agradeceu a 

especial deferência das autoridades, dos Senhores Membros do Ministério Público, dos 

dignos Auditores, dos servidores e demais pessoas que vieram se confraternizar com o 

Tribunal de Contas nesta Solenidade de Posse de seus novos dirigentes, quando assim 

se manifestou: É motivo de grande satisfação para nós, também, anunciar a presença de 

vários Chefes de Repartições Federais, sediadas aqui no Estado do Pará e -- na pessoa 

do Superintendente da SUDAM, Doutor José Arthur Guedes Tourinho - cumprimento 

todas estas autoridades que tiveram a honra de participar desta Solenidade, agradecendo 

a todos que abrilhantaram, com suas presenças, esta Solenidade. Muito obrigado. 

Finalizando, o Mestre de Cerimônias anunciou a execução do Hino Nacional, pelo Coral 

deste Tribunal. (Pausa). Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência o Conselheiro 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão às onze horas e trinta minutos (11:30), 

e mandou que eu, PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA, Assessora Técnica de 

Plenário, Secretária, providenciasse a confecção da presente ata.  

Belém, 31 de janeiro de 1997. 
 
 

PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA 
Assessora Técnica de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 13 de fevereiro de 1997. 

 
 
 

ANA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES 
Secretária 

 
 

V I S T O: 
 
NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 
  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 Á ATA DA 22ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 31.01.97: 
 
 
DOCUMENTO Nº 01 - Exma. Sra. Conselheira Presidenta EVA ANDERSEN 

PINHEIRO HAMOUCHE; 
 
DOCUMENTO Nº 02 - Exmo Sr. Procurador ANTONIO MARIA CAVALCANTE 

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

 
DOCUMENTO Nº 03 - Exmº Sr. Consº LUCIVAL DE BARROS BARBALHO BRAGA, 

para fazer a saudação em nome do Plenário desta Corte; 
 

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

 

Belém, 31 de janeiro de 1997. 

 

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 

 
DOCUMENTO Nº 01 

 
DISCURSO PROFERIDO PELA CONSª. EVA ANDERSEN PINHEIRO NA 

SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM 31 DE JANEIRO DE 1997: 

A solenidade que marca a transmissão do cargo de Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, demonstra a importância do evento, dando realce às 

responsabilidades que o ato simboliza, pois os compromissos assumidos se 

estendem ao próprio povo. 

Para quem transmite o cargo, impõe o dever de fazer uma avaliação 

sucinta das atividades desenvolvidas, no fiel cumprimento da missão assumida. Para 

quem assume, a expectativa e a ansiedade que marcam o início de uma caminhada, 

na certeza de que, mais que um galardão honroso, o cargo é de muita luta e variados 

desafios. 

No discurso proferido na solenidade da minha posse, no cargo que 

hoje estou transmitindo, destaquei a responsabilidade, de quantos detêm a gestão 

das instituições públicas, para a reconstrução nacional, renovando a consciência da 

importância da sua própria atuação, para conduzir a nação ao desenvolvimento social 

e ao progresso.  

Como diretriz norteadora dessa saga renovadora, defendi que 

somente a primazia do interesse público e a adoção de padrões permanentes de 

austeridade, transparência e eficiência nos procedimentos públicos, seriam capazes 

de reconquistar a confiança da coletividade e inaugurar “novos tempos”. 

Realcei a importância da atuação dos Tribunais de Contas nesses 

“novos tempos”, agindo como protetor da sociedade e do próprio Estado, 

apresentando como escopo principal da minha gestão, a excelência do controle. 
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Nesse sentido, as ações prioritárias executadas neste biênio, que hoje 

se encerra, repousaram, basicamente, nas seguintes metas: agilizar e aprimorar o 

controle externo; apoiar a orientação pedagógica aos jurisdicionados, colaborando 

para melhorar suas gestões administrativas; reformular os instrumentos legais e 

regimentais, eliminando a burocracia ineficiente e aperfeiçoando os procedimentos do 

controle; reformular o planejamento das ações fiscalizadoras, reorientando 

prioridades e estratégias; modernizar a metodologia das auditorias, imprimindo-lhes 

maior dinamismo e efetividade; incentivar a implantação definitiva do Controle Interno 

no âmbito dos jurisdicionados. 

O Relatório de Atividades executadas no biênio, apresentado ao 

Douto Plenário desta Corte e a Egrégia Assembléia Legislativa, demonstra que essas 

metas foram atingidas. O ritmo e a velocidade em que foram processadas as medidas 

adotadas, permitiram a atualização dos processos em tramitação e das auditorias 

pendentes de execução, propiciando, ainda, que a fiscalização se realizasse em 

maior profundidade e abrangência, buscando acompanhar a execução das despesas 

desde a sua origem (licitações, contratos e empenhos) até a sua efetivação e 

concretização. 

Foi definitivamente implantado o acompanhamento da arrecadação e 

renúncia das receitas públicas estaduais, que agora recebem avaliação trimestral do 

nosso Departamento de Controle Externo. 

Foi dada maior ênfase à ação pedagógica do Tribunal, coordenando-

se as ações fiscalizadoras com o esclarecimento de dúvidas dos jurisdicionados, 

orientando-os no sentido de corrigir falhas formais e irregularidades que não 

importassem em dano para o Tesouro Estadual. 

Para minimizar as dificuldades de controle externo, ocasionadas pela 

inexistência, na maioria dos órgãos públicos, do controle interno, estimulou-se a 

definitiva implantação do mesmo, subsidiando-se os jurisdicionados com orientação 

pedagógica, acrescida com a realização de cursos referentes à matéria, organizados 

por esta Corte de Contas. 

Os convênios celebrados com o Tribunal de Contas da União e o 

Tribunal de Contas dos Municípios, viabilizaram estreito entrosamento com esses 
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órgãos, assegurando a cooperação necessária nas atividades fiscalizadoras relativas 

a convênios firmados pelo Governo do Estado com os municípios. 

Implantou-se, no âmbito da Assessoria de Engenharia, o Banco de 

Dados de custos e preços de obras e serviços, com a finalidade de melhor avaliar os 

custos das despesas públicas pertinentes,  melhorando, via de conseqüência, a ação 

fiscalizadora deste Tribunal. 

Complementando as metas objetivadas para o Controle Externo, o 

Tribunal de Contas do Estado filiou-se ao SIAFEM - Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Estado e dos Municípios, que considero um dos passos 

mais importantes para agilização e aperfeiçoamento do controle externo. Através do 

SIAFEM, este Tribunal, além de atuar como usuário, dando total transparência à sua 

própria gestão administrativa, terá acesso direto à gestão econômico-financeira de 

todos os órgãos públicos jurisdicionados filiados ao Sistema, possibilitando o 

acompanhamento permanente e imediato do processamento das Receitas e 

Despesas, através do seu próprio sistema informatizado. Com o acesso  das contas 

públicas pelo SIAFEM, o Tribunal poderá ainda colher os elementos necessários à 

avaliação da prestação de contas do Governo do Estado, aperfeiçoando com novos 

dados o seu parecer prévio. 

Quero aqui ressaltar, o meu aplauso ao Exmo. Sr. Governador do 

Estado, pela implantação do SIAFEM, dando total transparência e controle à gestão 

econômica-financeira dos recursos públicos. Toda administração séria, correta e 

legal, não teme a transparência e faz dela um baluarte que traduz a honestidade dos 

seus princípios. 

Outra meta prioritária alcançada foi o desenvolvimento e atualização 

do Departamento de Informática, dando ênfase às atividades de suporte ao controle 

interno e ao controle externo, e integrando definitivamente todas as unidades do 

Tribunal, através da comunicação “on-line”, que interliga os usuários na Rede de 

Teleprocessamento. A expansão da nossa rede em fibra ótica viabilizou a instalação 

do SIAFEM em nosso processador central e permite que qualquer usuário de terminal 

de computação dentro do Tribunal, devidamente credenciado, mediante senha, tenha 

acesso às informações necessárias daquele Sistema. 
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A capacitação de recursos humanos, especialmente os voltados para 

a área fim, mereceu permanente atenção, dando-se destaque aos diversos cursos e 

eventos realizados para treinamento e aperfeiçoamento técnicos dos servidores, 

atingindo 1308 participações. Paralelamente, realizou-se a implantação do Programa 

de Qualidade Total, que veio aprimorar a gestão administrativa através da 

racionalização dos processos de trabalho e do desempenho funcional. Quero 

agradecer, nesta oportunidade, a permanente colaboração recebida da Associação 

dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, que, em parceria com nosso 

Departamento de Administração, viabilizou a realização dos cursos planejados. 

Somente o dinamismo e a criatividade da Diretoria de Administração, 

permitiram uma contenção de gastos capaz de otimizar  a  utilização dos recursos  

financeiros  disponíveis, propiciando a eficiência e a eficácia das ações encetadas, 

sem descurar das atividades-meio. 

Como principais medidas voltadas para as atividades-meio, 

destacamos: 

1. informatização dos assentamentos funcionais e da legislação pertinente às 

vantagens auferidas pelos servidores; 

2. implantação definitiva do Plano de Cargos e Salários; 

3. cadastro da nossa frota de veículos, permitindo o controle e a avaliação 

permanente dos custos com manutenção e combustível, que hoje não ultrapassa 

a média mensal de R$ 110,00 por veículo; 

4. informatização do acervo patrimonial do Tribunal, ensejando o conhecimento de 

todos os bens patrimoniais, sua avaliação permanente e as mutações ocorrida. 

Todas as ações aqui citadas, resultaram da co-participação de uma 

equipe eficiente, capaz e coesa, que ensejou, de maneira eficaz, a execução das 

metas planejadas. A essa equipe de auxiliares mais diretos presto um agradecimento 

especial pela dedicação e desprendimento com que se lançaram no cumprimento dos 

seus deveres, demonstrando um idealismo que possibilitou a superação das 

dificuldades financeiras enfrentadas e o êxito alcançado. De cada um, e de todos, 

colhemos as mais belas lições de amor e devotamento ao Tribunal, e o maior 

incentivo nos instantes mais atribulados. Quero prestar, ainda, uma homenagem 

especial ao Conselheiro Manoel Ayres e a Dra. Maria José Naif Daibes, que mesmo 

aposentados e sem ônus para o Tribunal, deram inestimável e eficiente colaboração 
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nas áreas do Planejamento e na Supervisão dos serviços de conservação da sede, 

respectivamente. 

Com a consciência tranqüila, tenho a convicção de que fiz o melhor, 

respeitando, sempre, a legalidade e a legitimidade em todas as ações administrativas 

executadas com a máxima seriedade, transparência, equilíbrio e sensatez, tendo, 

sempre em mente, o Tribunal, e honrando, dessa forma, a confiança em mim 

depositada. 

A certeza inabalável da minha postura administrativa, me dá a 

serenidade indispensável para aguardar, tranqüilamente, o pronunciamento final da 

Egrégia Assembléia Legislativa pela aprovação da prestação de contas deste 

Tribunal. 

Ao Plenário, que me prestou integral apoio, na execução do programa 

de ação sucintamente relatado, credito o êxito alcançado. Expresso os meus 

agradecimentos aos Colegas Conselheiros e aos Srs. Auditores, que sempre 

colaboraram na apreciação e decisão das matérias administrativas, e, em especial, 

aos Conselheiros José Maria Barbosa e Elias Naif Daibes, que comigo participaram 

desta gestão, como Vice-Presidente e Coordenador, respectivamente, compartilhando 

tarefas e obrigações, com a máxima dedicação. 

Desejo, ainda, fazer uma menção especial a todo o corpo funcional 

deste Tribunal, de cujo trabalho depende o exercício pleno das atividades fim e de 

apoio administrativo. Todos se dedicaram num trabalho coeso e eficiente, procurando 

dar tudo de si, para a melhor qualidade do seu desempenho. 

Estendo meus agradecimentos ao Ministério Público junto a este 

Tribunal, pela cordialidade e bom entendimento mantidos ao longo deste biênio, e 

aproveito a oportunidade para felicitar o Órgão, cuja atuação foi prestigiada 

nacionalmente, quando da eleição do ilustre Procurador Dr. Antônio Maria Cavalcante 

como Presidente da Associação Nacional dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais 

de Contas dos Estados. 

Sejam minha últimas palavras dirigidas ao Conselheiro Nelson 

Chaves, a quem, com muita alegria, transmito a posse do cargo. Tive o privilégio de 

empossá-lo Conselheiro, há menos de 2 anos. A sua escolha unânime para suceder-

me na Presidência do Tribunal de Contas do Pará, bem demonstra o prestígio e o 
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respeito granjeado junto aos seus pares, em tão pouco tempo de atuação, prestígio 

esse que é fruto de seu passado fecundo em realizações e serviços prestados em 

benefício da nossa Terra e nosso Povo e da convivência harmoniosa e afetiva com 

todos os que aqui labutam. 

Tenho a certeza de que a sua gestão será de muito sucesso e 

variadas realizações, e que as dificuldades representarão mero desafio a impulsionar 

o seu desejo de vencer e alcançar as metas colimadas. Os Conselheiros José Maria 

Barbosa, na Vice-Presidência, e Lauro de Belém Sabbá, na Coordenadoria, pela 

atuação marcante que têm tido neste Tribunal e ao longo de toda atividade pública, 

serão valiosos companheiros na caminhada que hoje se inicia. 

Quebrando o protocolo, desejo fazer uma saudação muito afetiva e 

especial ao amigo Conselheiro José Maria Barbosa. Em primeiro lugar, pela 

recuperação da sua saúde e o seu retorno ao nosso convívio, que está carente da 

sua lucidez e perspicácia, e, em segundo lugar, pelo transcurso, hoje, do seu 

aniversário natalício. Peço permissão para felicitá-lo pela data, muito importante para 

todos nós, que gozamos do privilégio de sua amizade.  

Belém, 31 de janeiro de 1997. 

 

Consª. EVA ANDERSEN PINHEIRO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 

DOCUMENTO Nº 02 
 

SAUDAÇÃO EFETUADA PELO DR. ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, 

POR OCASIÃO DA POSSE DO CONSELHEIRO DR. NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES, NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, 

EM 31.01.97: 

Inicialmente desejamos saudar a Dra. Eva Andersen Pinheiro, 

Presidenta que hoje encerra seu mandato e pela terceira vez cumpre a difícil missão 

de presidir a Corte de Contas do Estado do Para, ressaltando o profícuo trabalho 

desenvolvido na administração que ora encerra, após enfrentar e vencer os desafios e 

dificuldades inerentes ao cargo, sem jamais se afastar dos princípios de honradez e 

honestidade que devem nortear aqueles que tratam da coisa pública.  A Dra.  Eva 

Pinheiro deixa a Presidência de cabeça erguida pois jamais se afastou dos limites da 

legalidade, honestidade e justiça, pelo que é merecedora da consideração e respeito 

de todos nós. À Presidenta que hoje encerra seu mandato, o Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas deseja agradecer o grande incentivo à materialização do sonho 

de sua sede própria, o que esta bem próximo de acontecer, agradecimento este 

extensivo aos demais Conselheiros desta Corte de Contas. 

Ao Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que hoje assume a 

Presidência desta Augusta Casa, com as nossas homenagens, faremos uma tríplice 

saudação: em nosso nome pessoal, em nome do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas como um dos integrantes do parques especial que funciona junto a esta 

Corte, e finalmente em nome da Associação Nacional do Ministério Público junto aos 

Tribunais de Contas, entidade de âmbito nacional que congrega os membros do 
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Ministério Público que atuam junto aos Tribunais de Contas do Brasil, que temos a 

honra de presidir no próximo biênio. 

Volvendo ao passado, saudosos tempos do Colégio Moderno de 

nossa juventude, relembramos as figuras do Prof.  Serra, Professora Anunciada 

Chaves que até hoje honra nossa terra com sua dignidade e sabedoria, do saudoso 

Prof.  Virgínio Ferreira, professor Mênio. Prof. Eidorfe Moreira, Prof.  Barroso e tantos 

outros mestres a quem devemos o início da formação escolar que posteriormente nos 

tornaria possível alcançar a universidade e ingressar por concurso no Ministério 

Público Junto esta Corte de Contas.  Relembramos a famosa sala 6 onde os alunos 

menos comportados iam se explicar com o temível mas sempre justo Prof.  Serra. É 

dessa época que recordamos o Conselheiro Nelson Chaves, jovem de tratamento 

ameno sempre pronto a atuar como mediador e conciliador nos acertos de contas 

que, rotineiramente, alunos do Colégio Moderno realizavam no Largo da Memória, 

atual Praça Infante D. Henrique, frente a este Tribunal. 

Nossa primeira saudação é para o jovem de então que soube se 

transformar em cidadão ilustre e merecedor do respeito da comunidade a ponto de, 

jovem ainda, galgar a Presidência da Câmara Municipal de Belém em 1989, e agora a 

Presidência da Corte de Contas do Estado do Pará. 

Acompanhamos o progresso profissional e trajetória política de nosso 

homenageado, que dentre outras exerceu as funções de Diretor do Departamento 

Nacional de Obras e Saneamentos, engenheiro e membro do Conselho de 

Administração da COSANPA, e é Professor com pós graduação da UFPa.  Em sua 

brilhante carreira política exerceu a Presidência da Câmara Municipal de Belém, e por 

várias vezes foi Prefeito em exercício desta Capital.  Uma vez nomeado Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Pará voltamos a conviver com o Conselheiro Nelson 

Chaves agora no Plenário do Tribunal de Contas, desempenhando a difícil missão de 

julgar prestações de contas e a correta aplicação do dinheiro público Hoje, admiramos 

o novo Conselheiro pela independência de opinião e postura sempre firme e coerente, 

espelhada nos votos que profere. Receba, portanto, nossa saudação como membro 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, almejando sucesso na sua nova e 

difícil missão que hoje inicia, esperando do novo Presidente a mesma cordialidade, 

amizade e respeito que tem sido a tônica de outros Presidentes no relacionamento 

Presidência I Procuradoria ao longo dos tempos. 
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Finalmente saudamos o novo Presidente em nome da Associação 

Nacional do Ministério Público, entidade que temos a honra de presidir como 

decorrência de pertencermos a uma instituição nacionalmente reconhecida como 

paradigma dos Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas, 

galardão que em parte se deve a esta Corte de Contas que sempre reconheceu a 

independência orçamentária, financeira e funcional do Ministério Público que junto a 

ela atua, entendimento que lamentavelmente não encontramos em todos os Estados 

da Federação, em flagrante violação a norma insculpida no art. 130 da Constituição 

Federal. 

Entre outras distorções que a Associação Nacional do Ministério 

Público junto aos Tribunais de Contas se empenha em corrigir em todo o Brasil , 

encontra-se o fato de Procuradores de Justiça, Procuradores da Fazenda, 

Procuradores do Estado ou mesmo Advogados dos Tribunais de Contas exercerem 

função do Ministério Público Especializado. 

Tal fato, inclusive, levou o Procurador Geral da República, Chefe do 

Ministério Público Nacional, em tácito reconhecimento da existência autônoma do 

Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas, a propor, recentemente, por 

solicitação da Associação Nacional do Ministério Público Junto aos Tribunais de 

Contas, Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, que 

tomou o nº 1545-1, questionando a impropriedade da atuação de membros do 

Ministério Público Comum no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. 

Como se não bastassem tais irregularidades, constatamos, ainda, por 

incrível que possa parecer, Ministério Público que atua junto aos Tribunais de Contas 

em que sua Chefia é exercida por pessoas estranhas ao Quadro de seus membros, 

ou Chefes exercendo a função ad eternum, em estilo monárquico, sem a salutar, 

democrática e legal alternância de Chefia como ocorre nesta solenidade que temos a 

honra de participar. 

Na oportunidade, por dever de justiça, queremos também ressaltar o 

trabalho dos Conselheiros Elias Naif Daibes Hamouche e José Maria de Azevedo 

Barbosa, que na qualidade de Vice Presidente e Coordenador, muito contribuíram 

para o brilhantismo e êxito da administração da Presidenta Eva Pinheiro que ora se 

encerra. 

Finalizando expressamos nossa satisfação com a posse do novo Vice 

Presidente Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa, o qual, graças a Deus, esta 
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gozando de plena saúde para enfrentar mais este desafio que inclusive pode ser 

considerado como um presente, não de grego evidentemente, pois hoje é data de seu 

natalício, bem como com a posse do novo Coordenador, Conselheiro Lauro de Belém 

Sabbá, eleitos para a gestão que hoje inicia o Presidente Nelson Chaves. O Vice 

Presidente e o Coordenador eleitos e ora empossados, já exerceram a Presidência do 

órgão, possuindo portanto o necessário cabedal para bem cumprirem a honrosa 

missão, levando o barco a bom termo. 

Ao Presidente, Vice Presidente e Coordenador eleitos e recém 

empossados, os votos de pleno êxito e a certeza de que o Ministério Público que ora 

representamos, estará sempre pronto a prestar a colaboração necessária e 

imprescindível ao desempenho da nobre missão de guardião da boa e correta 

aplicação da lei, do dinheiro público e a fiscalização financeira e orçamentária dos 

gastos públicos. 

Belém, 31 de janeiro de 1997 

 

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
    Procurador 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 
 

DOCUMENTO Nº 03 
 

DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO 

LUCIVAL BARBALHO EM SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO 

DE 1997, POR OCASIÃO DA POSSE DOS EXMOS. SRS. CONSELHEIROS 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES (PRESIDENTE), JOSÉ MARIA DE AZEVEDO 

BARBOSA (VICE-PRESIDENTE) E LAURO DE BELÉM SABBÁ (COORDENADOR) 

DESTA CORTE, PARA O BIÊNIO 1997/98: 

 

Manda a etiqueta que, em reuniões como esta, o orador redija o seu 

discurso. Mas a tarefa que os meus pares proporcionaram que eu fizesse, é tão fácil e 

gostosa, que preferi gaguejar, se for o caso, mas deixar que as palavras saiam do 

coração para os corações. Por que é fácil e gostoso? Fácil porque quem, nesta terra, 

não conhece Lauro de Belém Sabbá, José Maria Barbosa e o nosso Presidente 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Lauro Sabbá foi Vereador de Belém, Deputado Estadual, Governador 

do Estado em diversas oportunidades, por força da Constituição. José Maria de 

Azevedo Barbosa que, a exemplo de Serzedêllo Corrêa, foi Secretário de Estado três 

vezes: Secretário de Agricultura, Secretário da Viação e Obras Públicas e também foi 

Secretário do Governo. Passou uma temporada na SPVEA - Superintendência do 

Plano de Valorização Econômica da Amazônia. É um dos imortais da Academia 

Paraense de Letras. Portanto, quem não conhece Lauro Sabbá, José Maria Barbosa 

e Nelson Chaves? Por isso é fácil. E porque a tarefa é gostosa? Por puro 

sentimentalismo, são três companheiros maravilhosos, que premiam-me, nesta 

oportunidade, em que, em meu nome e em nome da Casa, homenagei-os. Lauro, 

nosso Coordenador, nutrimos uma amizade de vinte e cinco (25) anos e, neste 

período, muito nós aprendemos com o Lauro. Ele nos doou muito como Vereador e 
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como Deputado. Já foi Coordenador e Presidente da Casa. Não queremos muito, mas 

apenas que os passos dele continuem sendo dirigidos da mesma maneira como 

foram até hoje: sempre atrás do correto, do certo e do honesto. José Maria Barbosa, 

nosso Vice-Presidente, digo representar esta Casa o “consistório do saber”. Ele não é 

um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas é o Conselheiro dos 

Conselheiros. E até os meus versinhos de pés quebrados, que ouso fazer, são 

levados ao Conselheiro José Maria Barbosa para corrigi-los e o faço com humildade, 

porque sei que estou pedindo a ajuda de um mestre. Falar, elogiar e lembrar quem é 

José Maria Barbosa é perder tempo contando histórias já conhecidas por todo o povo 

paraense. Felicidades, meu querido irmão e mestre José Maria Barbosa. Muitas 

felicidades e que o SENHOR DOS MUNDOS o proteja e o abençoe,  hoje quando, 

também, o grande Conselheiro aniversaria. 

E Nelson Chaves? Para falar de Nelson Chaves é preciso enfatizar 

que foi Vereador, Presidente da Câmara, Prefeito de Belém, Deputado Estadual, 

Professor da Universidade Federal do Pará. Também não é difícil, mas, para tanto, 

vou pedir que as Senhoras e os Senhores permitam que eu adentre na nave do 

tempo e vá buscar uma época já não tão perto, a década de 50. Estou na década de 

50 e vou visitar um irmão de sangue e encontro-o, sentado, olhos fechados, sorrindo, 

com um livro fechado nas mãos, o Luiz, perguntei-lhe se estava sonhando e ele 

negou, dizendo que estava lembrando que, no último jogo do Remo & Paysandu, 

aquele havia vencido e que fez umas tremendas gozações com o garoto do 

Waldemar e estava rindo, agora, sozinho, da reação dele. Desconhecia quem era o 

Waldemar e, muito menos, quem era o garoto, mas aquela conversa com o meu 

irmão, foi uma tremenda abertura para mim, porque ele vivia num outro mundo. Era 

um homem de sociedade e eu, garoto, por volta dos 19/20 anos, então Sargento do 

Exército, vivia no meu mundo fechado e, dificilmente, nós tínhamos a oportunidade de 

conversar. O meu assunto não lhe interessava e o assunto dele passava por cima da 

minha cabeça e, a partir de então, o “garoto do Waldemar” passou a ser a minha 

palavra de ‘passe’ para que nós não ficássemos olhando um para o outro. Eu 

perguntava pelo “garoto do Waldemar”, até então sem saber quem era o Waldemar e 

muito menos quem era o seu garoto. E, assim, passaram-se os meses e aí vim 

conhecer o Waldemar e, de longe, o seu garoto, mas nunca dele me aproximei. Num 

sábado, quando me preparava para mais uma visita ao meu irmão, já que almoçava todos 

os sábados e domingos com ele, soube da infausta notícia de que ele havia falecido. Com 
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a morte do Luiz, fui obrigado a estirpar da minha cabeça, do meu pensamento, o “garoto 

do Waldemar”, porque já não interessava mais. Não tinha mais para quem perguntar pelo 

“garoto do Waldemar” e, a exemplo do Nazareno, este garoto desapareceu e, para 

surpresa e satisfação minha e ainda a exemplo do Nazareno, ele, com trinta e três (33) 

anos de idade era manchete nos jornais por ter sido nomeado Diretor, no Estado do Pará, 

do Departamento Nacional de Obras e Saneamento e aí lembrei novamente, do “garoto 

do Waldemar”, que já não era mais um garoto. E passei a acompanhar aquele que eu me 

acostumei a conhecer como o “garoto do Waldemar”. Ele foi Vereador, Deputado e, tanto 

na Câmara, como na Assembléia Legislativa, só fez enaltecer e abrilhantar àquelas duas 

Casas de Leis. O “garoto do Waldemar”  vem se encontrar comigo anos depois nesta 

Casa de Contas. O garoto  do Waldemar Lins de Vasconcelos Chaves, o garoto de Maria 

Pires Teixeira Chaves, que o mundo social conhece por ‘Mariinha’ Chaves, nome que 

pronuncio com um enorme carinho e respeito, porque maravilhosa tem sido essa mulher e 

agora, Sr. Presidente, vejo como apoio, como escoras no seu trabalho de ontem, de hoje 

e de amanhã: de um lado, a figura de um homem de cabelos crespos, bigode fino e 

grisalho, grande administrador, mas de uma austeridade ímpar, apesar do seu olhar doce 

e de seu sorriso nos lábios e, do outro lado, Sr. Presidente, vejo uma mulher doce, meiga, 

sábia, porém ponderada, e Vossa Excelência, Conselheiro Nelson Chaves, tem sido de 

fato um grande administrador por onde tem passado. Tem sido de uma austeridade ímpar 

no trato das coisas públicas. Tem sido ponderado em suas atitudes e sábio em suas 

decisões, daí porque, também, ser muito fácil e gostoso falar de Nelson Chaves. Cabe-

me, tão somente, meu querido “garoto do Waldemar”, hoje, Exmo. Sr. Conselheiro 

Presidente desta Casa, pedir a DEUS que o sucesso de ontem e hoje, prossiga. Pedir a 

DEUS para que esta homenagem, esta cerimônia não seja a última, mas muitas outras 

ainda venham a ser assistidas por ‘Mariinha’, Selma, Arthur, Fábio e Simone. Felicidades, 

meu irmão, muitas felicidades. Sucesso, muito sucesso. Não permita, jamais, que as 

escoras que lhe falei saiam de você e seja muito feliz, porque a sua felicidade é a nossa 

felicidade, é a felicidade do Tribunal de Contas do Estado do Pará! 

Belém, 31 de janeiro de 1997 

 

Consº LUCIVAL DE BARROS BARBALHO 

 
 

PSNC/ 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

DOCUMENTO Nº 04 
DISCURSO DO DOUTOR NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, POR OCASIÃO DE 

SUA POSSE NO CARGO DE PRESIDENTE DO TCE, EM SESSÃO SOLENE DE 

31.01.97: 

Tenho a honra de assumir neste instante a Presidência do Tribunal de 

Contas do Estado em circunstância, para mim, especial porque recebo o cargo das mãos 

honradas da Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, querida 

amiga, que deixa a Presidência com as marcas da dignidade e da dedicação que a 

acompanham ao longo de sua ativa e profícua vida profissional. 

Quero, também, destacar e agradecer as generosas palavras com que fui 

saudado pelos companheiros Conselheiro LUCIVAL BARBALHO, com apreciável experiência 

de vida pública decorrente de tantos cargos exercidos, sempre com correção e brilhantismo e 

do Procurador ANTONIO MARIA CAVALCANTE, cuja conduta ilibada e reconhecida 

competência em sua atuação como membro do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, o credenciaram a ocupar a Presidência da Associação Nacional do Ministério Publico 

junto aos Tribunais de Contas, fato que muito orgulha a todos nós. 

Devo, contudo, entender que grande parte desses conceitos que sobre mim 

foram feitos devem ser creditados à generosidade de ambos e aos longos anos de fraterna 

amizade que nos une. 

É, também, motivo de grande satisfação para mim, poder contar nesta 

caminhada com a consolidada experiência e a colaboração direta e inestimável dos senhores 

Conselheiros JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA e LAURO DE BELÉM SABBÁ, recém-

empossados nos cargos de Vice-Presidente e Conselheiro Coordenador, respectivamente, 

cujos méritos pessoais e profissionais são de notório conhecimento. Quero, ainda, externar 

aos ilustres Conselheiros desta Casa meu reconhecimento pela confiança expressada e 

ressaltar a certeza de que, com o imprescindível apoio e a competente contribuição de Suas 

Excelências, a nossa missão de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos será 

significativamente facilitada. 
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Sei que a tarefa que me incumbe desempenhar é, sem dúvida árdua. 

Sociedades em transformação, como a nossa, marcadas por um quadro de profundas 

desigualdades sociais, onde a pobreza dominante vem  produzindo conseqüências  

desastrosas  bem conhecidas de todos, exigem um redimensionamento do papel 

desempenhado por instituições públicas, como os Tribunais de Contas, a fim de que a ação 

desses Órgãos possa representar instrumento capaz de propiciar a realização do processo de 

construção de uma sociedade mais justa. 

Nesse contexto, a atuação do Tribunal de Contas deve ser, 

necessariamente, vinculada aos princípios da eficiência, da responsabilidade e, 

principalmente, da solidariedade social, aqui entendida não como mera figura de retórica, mas 

como realidade tangível e operativa, identificando-se, em última instância, com o próprio 

princípio da igualdade, onde direitos, conquistas e sacrifícios devem ser partilhados, segundo 

as condições e potencialidades de cada um. 

Por outro lado, para cumprir a missão que ora assumo, é pressuposto 

fundamental o trabalho de equipe e o espírito de colaboração. Assim, pautarei minha ação e a 

desenvolverei em harmonia com os agentes públicos e privados, protagonistas do processo 

de desenvolvimento democrático. 

No exercício de sua competência constitucional este Tribunal necessitará da 

colaboração de todos que, imbuídos do mesmo propósito, venham a ser nossos parceiros na 

fiscalização constante das ações públicas. 

Nesse sentido, o controle a ser exercido deve ser referenciado, 

basicamente, ao exame da legitimidade e da economicidade e, como instrumento  limitador 

das liberdades do Poder, deve significar proteção dos direitos dos cidadãos. 

Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas manterá 

com a Assembléia estreito relacionamento, compartilhando experiências, ouvindo com 

atenção os argumentos dos deputados, legítimos representantes da vontade popular. 

Da mesma forma, é o espírito de colaboração que irá presidir os contatos 

deste Tribunal com os Poderes Executivo e Judiciário. Nossa sociedade, como bem lembra o 

compositor popular Milton Nascimento, constituída em grande parte de “uma gente que não 

vive, apenas agüenta” e que, mesmo assim, “possui a estranha mania de ter fé na vida”, não 

nos permite atitudes encasteladas ou desarticuladas. As demandas sociais exigem a união 

cada vez mais produtiva de esforços, quer entre as representações do poder institucional, 

quer destes com a sociedade civil. 
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A integração harmônica cada vez maior desta Casa com o Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas é, com certeza, fato da maior relevância para o fiel cumprimento 

de nossas atividades. Os méritos funcionais e a isenção serena, porém positivamente crítica e 

inovadora de seus representantes, têm constituído fator de fundamental importância na 

correta apreciação das matérias submetidas à apreciação do Plenário deste Tribunal. 

Quero, também, deixar patente que a cooperação entre esta Casa e o 

Tribunal de Contas dos Municípios, tão valiosa para o eficiente desempenho de nossas 

atividades de controle externo, será cada vez mais estimulada. Por seu turno, o Tribunal de 

Contas do Estado, enquanto órgão fiscalizador, sempre empenhado no aprimoramento de 

suas ações externas, deve promover, como preliminar necessária, a realização incondicional 

da excelência de suas próprias ações internas.  

Dessa forma, não hesitarei em propiciar todas as condições necessárias 

para fortalecer cada vez mais o controle interno e o submeter, transparentemente, a todos. 

Nesse biênio, contando com o imprescindível e inestimável apoio dos Senhores Conselheiros, 

Procuradores, Auditores e Servidores desta Casa tenho a intenção de, dando continuidade ao 

precioso trabalho dos que me antecederam na Presidência, realizar com coerência, 

humildade e, principalmente, rigoroso respeito aos fins de interesse público aos quais este 

Tribunal se vincula, um programa pautado em metas de trabalho, dentre as quais se 

destacam: democratização dos canais de informação, como meio de promover a socialização 

dos benefícios dela decorrentes; instrumentalização dos controles externo e interno; parceria 

com os órgãos públicos de todas as esferas e com os segmentos representativos da 

sociedade e, valorização dos servidores, visando não apenas oferecer a  esses agentes os 

mecanismos colocados à disposição pela ciência e tecnologia, como também desenvolver a 

dimensão humanista da função pública, pela qual o conhecimento deve ser utilizado pelo 

profissional como homem não dissociado de suas circunstâncias, mas sensível a sua 

realidade. 

Concluindo, quero reafirmar minha posição de cidadão comprometido com a 

realização das necessidades e interesses das população do Estado do Pará e registrar a 

esperança de que, se de todo o empenho e a dedicação que imprimirei nessa jornada, 

juntamente com todos os que integram este Tribunal, não brotarem imediatamente os 

resultados desejados, restará, então, confiar na sábia lição do HENFIL, que diz: se não 

houver frutos, haverá a beleza das flores, se não houver flores, haverá a sombra das folhas e, 

se não houver folhas, valerá a intenção da semente. 

Belém, 31 de janeiro de 1997. 

Consº NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 


