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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

ATA DA 26ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA PELO TRIBUNAL  DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às onze horas (11:00) do dia primeiro (1º) do mês de fevereiro do 

ano de mil novecentos e noventa e nove (1999), sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, presentes 

os Excelentíssimos Senhores Conselheiros: SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, 

EVA ANDERSEN PINHEIRO, ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, LAURO DE 

BELÉM SABBÁ e LUCIVAL DE BARROS BARBALHO, também presentes os 

Auditores Doutores: ANTONIO ERLINDO BRAGA, EDILSON OLIVEIRA E SILVA e 

JAYME FERREIRA BASTOS, e os seguintes representantes do Ministério Público: 

Procuradores 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, 

servidores do Tribunal, 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 SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA - Presidente, e Conselheiros 

LAURO DE BELÉM SABBÁ - Vice-Presidente e LUCIVAL DE BARROS BARBALHO 

- Coordenador, todos com mandato para o biênio que hoje se inicia e prossegue até 

o último dia útil do mês de janeiro de 2001. 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. (Pausa). Com a palavra, o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves declarou aberta a presente Sessão 

Solene, em que o Tribunal se reúne visando dar posse aos seus novos dirigentes 

eleitos. Dando seguimento à Solenidade, a Presidência deu início ao seu discurso, 

que fica fazendo parte integrante desta Ata (DOCUMENTO Nº 01). Imediatamente, 
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Sua Excelência foi amplamente aplaudida por todos os presentes. A seguir, convidou 

a todos para que, de pé, assistam a leitura do Compromisso de Posse do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA 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, 

Sua Excelência solicitou ao Senhor Secretário 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, o Conselheiro Nelson Chaves declarou investido no cargo 

de Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, para o qual foi conduzido 

por deliberação do Plenário em Sessão Ordinária de 15 de dezembro de l998 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 pelo Conselheiro Nelson Chaves e, em seguida, o Conselheiro Sebastião 

Santana convidou-a a permanecer compondo a Mesa, quando Sua Excelência 

aquiesceu. Posteriormente, convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO 

DE BELÉM SABBÁ - 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 Compromisso, do mesmo teor do 

antes proferido pela Presidência. Em seguida, Sua Excelência convidou o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUCIVAL DE BARROS BARBALHO - 

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, a Presidência convidou o 

Senhor Secretário para que procedesse a leitura dos Termos de Posse do Vice-

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

palavra, o Senhor Secretário 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 
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Senhores Conselheiros LAURO DE BELÉM SABBÁ e LUCIVAL DE BARROS 

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

presentes. Ulteriormente, a Presidência concedeu a palavra ao Procurador do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas - Doutor IVAN BARBOSA DA CUNHA, 

para a saudação dos empossados em nome daquele Órgão. 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, Sua Excelência anunciou o pronunciamento do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE 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, proferiu discurso o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA - Presidente recém-empossado, 

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

integrante dos Anais desta Corte (DOCUMENTO Nº 04). (Pausa). Em seguida, Sua 

Excelência foi amplamente aplaudido por todos. Antes de encerrar a Sessão, o 

Conselheiro Presidente agradeceu a presença de todos, especialmente dos dignos 

representantes do Ministério Público, da Auditoria e demais servidores nesta 

Solenidade de Posse de seus novos dirigentes. Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência o Conselheiro Presidente declarou encerrada a presente Sessão às onze 

horas (11:00) e mandou que eu, PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA, Assessora 

Técnica de Plenário, confeccionasse a a presente Ata. 
 

Belém, 1º de fevereiro de 1999. 

 

PRIMENIA SUELENA NUNES CHAMA 

Assessora Técnica de Plenário 

Aprovada em Sessão Ordinária de 23 de fevereiro de 1999. 

 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário 

V I S T O: 

 

SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA 

                     Presidente 
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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 26ª SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 1º.01.99: 

 

DOCUMENTO Nº 01 - Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES; 

 

DOCUMENTO Nº 02 - Exmo Sr. Procurador IVAN BARBOSA DA CUNHA, para falar 

em nome do Ministério Público junto ao Tribunal; 

 

DOCUMENTO Nº 03 - Exmº Sr. Consº FERNANDO COUTINHO JORGE, para fazer 

a saudação em nome do Plenário desta Corte; e, 

 

DOCUMENTO Nº 04 - Exmo. Sr. Conselheiro Presidente SEBASTIÃO SANTOS DE 

SANTANA  

 

Belém, 1º de fevereiro de 1999. 

 

 

PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA 

Assessora Técnica de Plenário 

 

V I S T O: 

 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 

 Secretário 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 01 

DISCURSO PROFERIDO PELO CONSº. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, NA 

SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM 1º DE FEVEREIRO DE 1999: 

Senhores Conselheiros,  

Senhores Auditores,  

Senhores integrantes do Ministério Público junto a este Tribunal,  

Senhores servidores desta Casa, 

Senhoras e Senhores, 

Neste momento, em que transmitirei a Presidência deste Tribunal a 

Sua Excelência o Conselheiro Sebastião Santos de Santana, me permitirei apenas 

agradecer ao que, creio, ser indispensável fazer. 

Em primeiro lugar, agradeço a DEUS pela oportunidade de integrar 

este Tribunal e, também, de passar este biênio pela Presidência de tão importante 

instituição pública de nosso Estado.  

Quero, especialmente, agradecer a todos os Senhores Conselheiros 

pela ajuda recebida, inclusive ao nosso ex, mas permanente Conselheiro, José 

Maria Barbosa, pelo apoio determinado que fui merecedor nestes dois anos, a quem 

agradeço, penhoradamente, pela importância dos ensinamentos recebidos.  

Por outro lado, quero revelar também, com humildade, mas com 

orgulho, que deixo a Presidência podendo, graças a DEUS, encarar a cada um nos 

olhos, porque não levo, absolutamente, recordação de ter faltado a palavra 

empenhada ou, muito menos, a qualquer compromisso assumido.  

Quero, ainda, agradecer aos Senhores Auditores pela colaboração 

permanente, ensinamentos que nos deram e pela experiência dentro desta Casa.  

Meu reconhecimento especial ao Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas do Estado do Pará pela parceria, pela fraternidade, pelo tratamento 
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afetuoso e sincero que fui merecedor durante estes dois anos, esperando que esse 

relacionamento se estenda e prossiga duradoura e eternamente, mesmo depois da 

nossa passagem pela Presidência desta Instituição. 

Agradeço, com carinho especial, a todos aqueles que compuseram a 

equipe administrativa deste Tribunal em suas mais diferentes áreas de atuação, pelo 

apoio diuturno que mereci, pela abnegação de todos no sentido de cumprir as suas 

tarefas e, também, de maneira especialíssima, a todos os servidores desta Casa 

que, em momento algum, pouparam esforços para que todas as nossas metas 

fossem atingidas. 

Logicamente que não deixo a Presidência dizendo que, o que sonhei 

atingir, foi feito. É, praticamente, impossível se dizer isso, mas tenho a tranqüilidade 

de afirmar que, no limite dos meus esforços, na modesta condição que temos para a 

direção administrativa, tudo foi feito, sem cansaço, no sentido de se atingir o melhor.  

Agradeço a atenção que esta Casa mereceu do Governo do Pará, e 

também da Assembléia Legislativa, que, mesmo em momentos difíceis que 

atravessamos, em nenhum instante, tanto o Governo quanto à Assembléia 

Legislativa, deixaram de dar o apoio que este Tribunal precisava. 

Quero, também, fazer o registro, embora não diretamente, da nossa 

fraternal relação e apoio que recebemos do Tribunal de Justiça do Estado, hoje já, 

saudosamente, na nossa memória o Desembargador Romão Amoêdo Neto, cujo 

biênio coincidiu com o nosso, tempo em que tivemos um relacionamento bastante 

ativo e a oportunidade feliz para, em vida, ambos pudéssemos trabalhar em 

instituições diferentes, mas também para o bem do Estado do Pará. 

Registro a colaboração do Ministério Público do Estado, em que o 

Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, também, foi de extrema atenção em tudo 

aquilo que solicitávamos para executar as nossas tarefas. 

Gostaria de fazer um registro especial à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral, na pessoa do Dr. Simão Robson de Oliveira 

Jatene, sucedido pelo Dr. Sérgio Belich Leão e à equipe da SEPLAN pela dedicação, 

carinho e cuidado com que trataram as coisas que diziam respeito ao interesse do 

Tribunal de Contas.  

Desejo, também, fazer um registro especial à forma com que fomos 

tratados pela Secretaria de Estado da Fazenda, inicialmente, ao Secretário Dr. Jorge 

Alex Nunes Athias e, posteriormente, ao Dr. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro que o 

sucedeu. Em qualquer situação, inclusive  nas horas de dificuldades, sempre 
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tivemos, tanto na SEPLAN, quanto na SEFA, as portas abertas para tentar resolver 

os nossos problemas. 

Quero, por fim, desejar felicidades aos eleitos e que possam 

desenvolver um trabalho que a sociedade do Pará espera do Tribunal de Contas do 

Estado para o bem do nosso povo e da nossa população, pedindo que DEUS os 

abençoe. Muito obrigado! 

Belém, 1º de fevereiro de 1999. 

 

Consª. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 02 

SAUDAÇÃO EFETUADA PELO DR. IVAN BARBOSA DA CUNHA, PROCURADOR 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM SESSÃO 

SOLENE DE 1º.02.99: 

Um dos legados saudáveis deixados pelos gregos,  no exercício 

simples da arte democrática do poder é, sem dúvida, a alternância da res pública. 

Estamos aqui reunidos, neste Sodalício, para uma solenidade sem pompa de 

transmissão de cargo de Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. Sai o Consº Nelson Chaves e, por vontade ínclita dos seus pares, é guindado 

à Presidência o não menos ínclito Consº Sebastião Santana. 

Um dos sérios problemas de ordem nacional e, como de resto em 

toda a sociedade politicamente organizada - e aí mais uma referência aos gregos - é 

a mutilação da memória por atos e fatos que, in veritas, transformaram conceitos e 

disciplinaram o desenvolvimento. Refiro-me à administração do Consº Nelson 

Chaves. Uso o velho e usado termo de que “sou suspeito em falar do Nelson, posto 

que, o conheço de há muito”. Mas, esta é a verdade. Conheço-o desde idos tempos 

escolares e posso avalizar que nada há que saiba que desabone sua conduta. Mas, 

não louvemos simplesmente a honestidade do Nelson no trato da coisa pública. 

Honestidade é dever moral dos concidadãos, assim diz Rui Barbosa. Honestidade é 

princípio normativo de vida. Honestidade está, intimamente, ligada à DEUS, por isso 

que ser honesto é dever moral, porque a moral provém de DEUS. O Nelson assim o 

é. Refiro-me, particularmente, a sua estatura como ser humano. Congrega a sua 

personalidade uma série de requisitos positivos de cidadania cristã. Aí entendida a 

sua formação moral-cristão, fruto dos ensinamentos recebidos no círculo familiar que 

o envolveu, com menção especial ao seu pai e a sua mãe. Parabéns, Nelson. Você 

se houve como excelente administrador no trato com as coisas do nosso Tribunal, na 
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gestão que hoje se encerra. Não mutilo a memória. Não tenho memória curta. Sua 

administração foi profícua, sadia, pura e deixa ensinamentos a todos nós. 

Consº Sebastião, sabendo que sua personalidade é infensa a 

manifestações de qualquer tipo, procurarei ser simples, objetivo e conciso nesta 

homenagem de transmissão. À unanimidade de seus pares, prova de um consenso da 

sabedoria, o elevou a ocupar por 2 (dois) anos a Presidência desta Casa. Fato que 

considero sábio, posto que, presume-se o Decano como o que conhece as entranhas do 

Tribunal. Parabéns aos senhores conselheiros, seus pares, pela acertada decisão. Falar 

de você, também, para mim, é muito fácil. Mas, de todos os requisitos positivos que 

conheço e comprovo, faço alusão, enfaticamente, a um: a coerência de procedimento 

funcional. Às vezes, até, esta coerência de procedimento provoca mal entendidos mas 

não o afasta de sua conduta ilibada na função que exerce de juiz, visto que, sua postura 

nos julgamentos está encharcada de DEUS, Supremo Juiz, Suprema Justiça, Suprema 

Verdade, trilogia necessária à aplicação da norma de dar a cada qual o que lhe é devido. 

Este é o seu lado julgador. 

Quanto ao administrador, já o conhecemos pela sua integridade no trato 

com o dinheiro público e nas inovações que sempre buscam o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do nosso Tribunal. Aliás, é de bom alvitre que, neste ato e ocasião, 

face não possuirmos memória curta, façamos uma menção honrosa a todos os nossos 

conselheiros que já ocuparam a Presidência desta Casa, pois todos, absolutamente 

todos, procuraram de forma inteligente e prudente, administrar buscando o 

aperfeiçoamento desta Instituição com o único desiderato: observados os preceitos 

constitucionais que regem o Tribunal servir ao Povo, entendido este com a razão de ser 

de um mundo melhor e, sobretudo, por ser o Povo o fim colimado de todas as 

instituições. 

Tenho a certeza que sua administração, que ora se inicia, será feliz sob 

todos os aspectos e produtiva e, que continue este relacionamento saudável com o 

Ministério Público que atua junto a esta Casa, sempre escudado no respeito, 

cooperação, amizade, fatores estes que importam aos homens de boa vontade que se 

propõem a servir a sociedade. Que Deus, Nosso Senhor, o ilumine. Seja feliz e, conte 

conosco do Ministério Público junto ao Tribunal. 

Obrigado a todos. 

Belém, 1º de fevereiro de 1999 

 

IVAN BARBOSA DA CUNHA 

 Procurador do MP/TCE-PA 



 180

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 03 

DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO 

FERNANDO COUTINHO JORGE, EM SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 1º 

DE FEVEREIRO DE 1999: 

Exmo. Sr. Consº SEBASTIÃO SANTANA, Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado,  

Exmº. Sr. Consº. NELSON CHAVES, 

Exmº. Sr. Dr. IVAN BARBOSA DA CUNHA, 

Ilustres pares deste Egrégio Tribunal, 

Membros do Ministério Público, 

Auditores, 

Ex-Conselheiros aqui presentes, 

Todos os servidores que fazem este Tribunal cumprir com grandeza a 

sua missão,  

Minhas Senhoras,  

Meus Senhores. 

O ilustre Presidente, que hoje conclui o seu mandato, Consº NELSON 

CHAVES pediu-me que, de forma breve, fizesse uma saudação em nome do Plenário 

desta Casa. Em primeiro lugar, acho que todos os outros Conselheiros teriam melhores 

condições e maior profundidade nesta tarefa, pela vivência e conhecimento que têm 

deste Tribunal, e, sobretudo, do ilustre Presidente, SEBASTIÃO SANTANA. 

Mas, talvez, por ser o Conselheiro mais novo do Tribunal, com alguns 

meses de experiência nesta Casa, o Consº Nelson quis honrar-me com esta 

oportunidade, o que, para mim, é altamente gratificante. 

Não temos dúvida que assumir a Presidência de um Tribunal de Contas 

é uma missão importante e de grande responsabilidade. E não é enfadonho relembrar o 

nosso ilustre Rui Barbosa, que foi um grande artífice dos Tribunais do Brasil, que, de 

forma sucinta, expressava suas idéias, relembrando que os Tribunais seriam exatamente 
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aquele Poder intermediário, que estaria entre o Poder que aprova as receitas, despesas, 

os planos e programas de uma administração pública, e o Poder que executa, viabiliza, 

implanta, no dia-a-dia, o que que foi decidido pelo Poder Legislativo. 

Os Tribunais, como Poder intermediário, como verdadeiro mediador, 

passaria, em nome de um, a fiscalizar o outro. Mas, sobretudo, a grande visão de Rui 

Barbosa era a de que os Tribunais de Contas pudessem ter um papel de responder 

perante a sociedade, no sentido de preservar a seriedade no uso dos recursos, dos 

dinheiros públicos que, em última análise, vem do próprio povo.  

Então, a nossa Constituição de 1988, de forma lúcida e clara, enfatizou 

o papel dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios, mostrando, 

enfaticamente, que as administrações públicas no seu enfoque contábil, orçamentário, 

patrimonial e financeiro e, nas dimensões de sua legalidade, legitimidade e 

economicidade seriam, de fato, controladas pelo que passou a se chamar de controle 

interno dos próprios órgãos, dando aos órgãos a responsabilidade de controlar a si 

mesmos, para cumprir aqueles preceitos básicos; mas dava aos Tribunais de Contas um 

papel importante que é o controle externo, em que os Tribunais passariam a agir em 

nome da sociedade, e, realmente, por ela trabalhariam, na lisura, no cumprimento dos 

orçamentos, programas e planos que iriam beneficiar a população. A Constituição 

Estadual repetiu tudo isso; e, por meio de Lei Orgânica, deu ao Tribunal a sua missão, a 

sua tarefa fundamental de trabalhar em nome da comunidade paraense, como também 

ao Ministério Público, um papel relevante de fiscalizador da lei, um papel que ele 

executa, também, junto aos Tribunais de Contas. Assim, assumir a Presidência de um 

Tribunal desses é uma missão séria, altamente responsável, mas, ao mesmo tempo, 

gratificante. 

Por isso, mudar a Presidência significa mudar o estilo do administrador 

que está à frente do Tribunal, onde cada um tem a sua característica, a sua maneira de 

ser, de pensar, de agir perante a vida, perante os compromissos que tem junto ao órgão. 

É neste sentido, que o Dr. Ivan Barbosa da Cunha, num discurso profundo, mostrou o 

papel relevante do nosso companheiro Nelson Chaves nos seus dois anos de ação; e já 

afirmei várias vezes aqui: Consº. Nelson, Vossa Excelência sai dessa missão de cabeça 

erguida, com a tarefa cumprida com firmeza, seriedade, dignidade e capacidade 

administrativa, o que honra a história deste Tribunal! Com certeza, Vossa Excelência 

cumpriu com grandeza essa missão. E nós estamos felizes por isso; e, por certo, como 

paraense também estamos. Mas, como dizia, em qualquer órgão é fundamental que, 

além do estilo de ser de cada um que comanda um Tribunal, seu dirigente tenha, 

sobretudo, vivência, experiência, conhecimento dos meandros, dos mecanismos internos 
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do órgão, tenha seriedade, determinação em cumprimento dos objetivos e das metas do 

órgão. Neste sentido, o Presidente que hoje assume, SEBASTIÃO SANTANA, tem essas 

qualidades. É bom lembrar que ele já caminha aqui neste órgão desde 1959, o mais 

antigo de todos nós, vivenciando a história, os problemas, os percalços, as dificuldades e 

as vitórias deste Tribunal. Ele tem uma história para contar a nós, uma história que viveu, 

que lhe deu experiência, que lhe deu conhecimento, o que deve ser feito ou não, e onde 

já exerceu funções importantes, como a de Presidente desta Casa, sendo três vezes seu 

Vice-Presidente. Portanto, carrega uma bagagem expressiva de experiência, ao lado de 

um estilo muito simples. 

Apesar de novato na Casa, tenho tido contatos e conversas com o 

companheiro SEBASTIÃO SANTANA e sinto esta simplicidade, esta maneira de agir, e 

que, muitas vezes, as pessoas interpretam de outra forma. Mas é a maneira de ser dele; 

e ele, conversando comigo, contou-nos sua história desde 1959, ainda jovem quando 

aqui ingressou. Hoje, já um pouco amadurecido pelo tempo, mas ainda jovial, demonstra 

um grande compromisso e um amor acendrado pelo Tribunal. É uma vida! Quatro 

décadas vivenciando o Tribunal. É fantástico ter uma vida longa em um órgão, em que 

ele tem dado tudo de si, e, por isso, tem esse grande compromisso de fazer grande, 

cada vez mais, esta Corte de Contas. 

SEBASTIÃO SANTANA assume este Órgão num momento difícil 

também do país, para não dizer do mundo, em que o Brasil passa por sérias e graves 

dificuldades, conseqüência, como todos sabem, das grandes mudanças mundiais que 

abrigaram problemas recentes e gravíssimos na Ásia, na Rússia, e agora no Brasil, 

exigindo que o Governo brasileiro rompesse um compromisso com a sociedade, quando, 

protegendo o Plano Real, defendia a âncora cambial como uma grande força, um 

sustentáculo da lógica deste Plano Real, sendo obrigado a liberar o câmbio com grandes 

impactos para a economia nacional e internacional, o que mostra que o Brasil tem uma 

expressiva relevância no contexto mundial. Temos de Produto Interno Bruto 

representando mais de 40% do total da América Latina, e qualquer impacto negativo do 

Brasil gera efeitos em cascata incontroláveis em toda a região e, por conseqüência, na 

maior economia do mundo, a norte-americana. Os acordos que o Brasil foi obrigado a 

fazer com o F.M.I., o Banco Mundial e com os países do G7, demonstram que o Brasil 

tem o prestígio e o respeito a nível mundial, e que todos estão preocupados com a 

situação brasileira. Por isso é que o Governo Brasileiro teve que tomar algumas decisões 

muito sérias para a superação do déficit crônico que persiste há décadas na economia 

brasileira. Não temos dúvida de que o momento é difícil, e que o Governo Brasileiro deve 

tomar até decisões realmente anti-populares e, no meu entender, até injustas contra o 
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trabalhador brasileiro, contra o servidor público de um modo em geral, contra o 

aposentado, tema que já foi amplamente discutido aqui neste Egrégio Tribunal. E tudo 

isso exige, como rebatimento natural da realidade brasileira, que o Estado do Pará tome 

decisões que possam estar em consonância com as decisões nacionais; e, por isso, o 

Governador do Estado exigiu o contingenciamento do orçamento para 1999. Significa 

dizer: restrição, redução do poder de agir e de fazer dos órgãos da administração direta 

e indireta e, particularmente, dos Tribunais. Sabemos e confiamos que esses primeiros 

meses da realidade brasileira serão difíceis, mas deverão ser superados, vencidos e, por 

isso, o nosso Presidente SEBASTIÃO SANTANA vai enfrentar esta contenção, este 

contingenciamento como o primeiro grande desafio de sua administração. Mas sabemos 

que ele tem - insisto - vivência, experiência, boa vontade e determinação para vencer 

tudo isso 

E nós, Conselheiros, seus companheiros, meu caro Presidente, 

estamos ao seu lado, por certo o Ministério Público também, todos apoiando neste seu 

desafio. Como também os Auditores e servidores que fazem com dignidade o dia-a-dia 

deste Tribunal produzir em favor da sociedade. Todos nós estamos de mãos dadas com 

Vossa Excelência nesta missão.  

Estamos convictos que Vossa Excelência tudo fará para cumprir, mais 

uma vez, um mandato que a unanimidade desta Casa outorgou; e já que o discurso do 

Dr. IVAN BARBOSA DA CUNHA referiu-se muito aos clássicos, aos gregos, tenho uma 

frase de Cícero, o grande orador romano, que diz o seguinte: dentre todas as sociedades 

e organizações, nenhuma mais nobre, mais estável há que a dos homens bem unidos 

pela conformidade dos ideais, dos compromissos, dos costumes e pela amizade.  

 

Sei que o nosso caro Presidente SEBASTIÃO SANTANA tudo fará para 

manter a fortaleza; a união e a harmonia deste Órgão, porque todos estamos ao vosso 

lado, caro SEBASTIÃO SANTANA, vibrando pelo seu sucesso, porque o seu sucesso é 

o sucesso deste Órgão, o sucesso de todos nós, e quem ganha com isso é o Pará e seu 

povo.  

Portanto, peço a DEUS que o inspire, que o guie nas suas decisões; e 

que nós possamos estar de mãos dadas, unidos em favor do fortalecimento, da união, 

da harmonia e da paz desta Casa que Vossa Excelência ama muito; e que também 

estou aprendendo a amar. Muito obrigado! 

Belém, 1º de fevereiro de 1999 

 

Consº FERNANDO COUTINHO JORGE 



 184

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 04 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO 

SANTOS DE SANTANA, POR OCASIÃO DE SUA POSSE NO CARGO DE 

PRESIDENTE DO TCE, EM SESSÃO SOLENE DE 1º.02.99: 

Aos meus colegas. 

É com muita honra que assumo, pela segunda vez, a Presidência 

deste Tribunal, contando, agora, com a colaboração direta dos companheiros 

LAURO DE BELÉM SABBÁ e LUCIVAL DE BARROS BARBALHO, Vice-Presidente 

e Coordenador de Processos, respectivamente. 

Sei que a missão que ora assumo é árdua, mas peço a DEUS que 

me dê sabedoria para que possa fazer uma administração dentro da realidade 

econômica de nosso país, que venha a viabilizar o bom desempenho das atividades-

fins deste Tribunal, satisfazendo não só as expectativas do Estado, como também 

dos servidores desta Casa, que são os verdadeiros desbravadores dos caminhos 

para chegarmos aos nossos principais objetivos . 

Agradeço a todos que me confiaram tal missão, contribuindo para 

que aqui chegasse. 

Confiando na autoridade de DEUS sobre todas as coisas, finalizo as 

minhas palavras, recitando um versículo dos provérbios de Salomão que diz: “As 

pessoas podem fazer os seus planos; porém, é o DEUS eterno quem dá a última 

palavra”. 

Muito obrigado! 

Belém, 1º de fevereiro de 1999. 

 

Consº SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA 


