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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
ATA DA 28ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09:00) do dia trinta e um (31) do mês de janeiro do 

ano de dois mil e um (2001), sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, presentes os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros: ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, LAURO DE BELÉM 

SABBÁ (Vice-Presidente), LUCIVAL DE BARROS BARBALHO (Coordenador), 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES e FERNANDO COUTINHO JORGE, também 

presentes o Auditor Edilson Oliveira e Silva; os Conselheiros aposentados, Manuel 

Ayres, José Maria de Azevedo Barbosa e Eva Andersen Pinheiro; o Procurador-Chefe 

do Ministério Público junto ao TCE - Doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, a 

Subprocuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além de 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. A seguir a Presidência convidou a Excelentíssima Senhora Conselheira 

EVA ANDERSEN PINHEIRO para compor a mesa dos trabalhos como forma de 

homenagear e representar a todos os conselheiros aposentados desta Casa. Com os 

Conselheiros já ocupando suas bancadas, o Presidente assim se manifestou: Declaro 

aberta a presente Sessão Solene, que tem por finalidade específica dar posse ao 

novo Corpo Dirigente deste Tribunal para o biênio que hoje se inicia e prossegue até 

o último dia útil do mês de janeiro de 2003. Neste instante, Sua Excelência, nos 

termos do inciso VII do artigo 34 do Regimento, passou a direção dos trabalhos ao 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, que, antes de 
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formalizar a posse do Presidente, proferiu o seguinte discurso: Esta Sessão Solene, 

nos termos regimentais, tem a finalidade específica de dar posse aos novos dirigentes 

desta Casa: novos na renovação dos mandatos, que hoje se iniciam e que terminarão 

no último dia útil do mês de janeiro de 2003. São os Conselheiros Sebastião Santos 

de Santana (Presidente), Lauro de Belém Sabbá (Vice-Presidente), e Lucival de 

Barros Barbalho (Coordenador de Processos), reeleitos, por unanimidade, no dia 12 

de dezembro de 2000. // Saúdo o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa 

de seu digno Procurador-Chefe, doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, os 

Conselheiros aposentados que estão dando a todos nós a alegria de suas presenças 

neste ato: Conselheiros Eva Andersen Pinheiro, José Maria de Azevedo Barbosa e 

Manuel Ayres. // Destaco, também, que hoje é uma data especial, uma data de júbilo, 

porque está aniversariando o Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa, a quem, 

em nome de todos os que trabalham nesta Corte, transmito os votos de permanente 

felicidade, extensivos a seus familiares. Quero saudar, ainda, os funcionários que 

estão presentes e que representam os colegas que aqui exercem funções, nesta 

Instituição. // Transmito breve saudação aos Conselheiros que irão ser empossados, e 

que faço, acredito, em nome de toda Casa. É que esta posse se realiza sob o signo 

da Paz, a Paz que procede de Deus. E que o princípio da paz, da harmonia, do 

entendimento, possa reger o trabalho do Presidente, do Vice-Presidente, do 

Coordenador, dos Conselheiros, de todos os funcionários, de nossos amigos e 

colaboradores indispensáveis para o exercício de nossas funções, que são os 

integrantes do Ministério Publico. Que o princípio da Paz possa reger e presidir a 

todas as nossas ações, que o Conselheiro Sebastião Santos de Santana, juntamente 

com seus companheiros de direção Conselheiros Lauro Sabbá e Lucival Barbalho, 

tenham a proteção de Deus para cumprir uma eficiente e profícua gestão no biênio 

que agora se inicia. Aos ilustres pares os votos de pleno êxito e permanente 

felicidade. Em seguida, dando início ao programa de posse, convidou a todos para 

que, de pé, presenciassem a leitura do Compromisso de Posse do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA na Presidência deste 

Tribunal. Deste modo, Sua Excelência procedeu à leitura do referido Compromisso, 

como segue: 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 à leitura do Termo de 
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Posse do Presidente eleito, coletando as respectivas assinaturas. (Pausa). Após a 

leitura, foram apostas as assinaturas do Conselheiro que presidiu a sessão e do 

empossado. (Pausa). Após, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elias Naif Daibes 

Hamouche 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 12 de dezembro de 2000. (Palmas). Assumindo a direção dos trabalhos, 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sebastião Santos de Santana agradeceu a 

colaboração recebida do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elias Naif Daibes 

Hamouche e, em seguida, convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE 

BELÉM SABBÁ para a leitura do seu Compromisso de Posse como Vice-Presidente, 

razão pela qual também convidou a todos os presentes para, de pé, assistirem ao 

referido ato. Desta forma, Sua Excelência leu o compromisso, cujo teor foi o mesmo 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUCIVAL DE BARROS BARBALHO para a leitura 

do seu Compromisso de Posse como Coordenador de Processos, razão pela qual 

também convidou a todos os presentes para, de pé, assistirem ao referido ato. Desta 

forma, Sua Excelência leu o compromisso supramencionado. Neste momento, a 

Presidência solicitou ao senhor Secretário que procedesse à leitura dos Termos de 

Posse do Vice-Presidente e Coordenador eleitos, coletando as respectivas 

assinaturas.(Pausa). Com a palavra, o senhor Secretário fez a leitura dos referidos 

termos. (Pausa). Em seguida, os mesmos foram firmados pelo Presidente e 

empossados, respectivamente. A seguir, o Presidente declarou investidos nos cargos 

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

Conselheiros LAURO DE BELÉM SABBÁ e LUCIVAL DE BARROS BARBALHO. 

(Palmas). Ulteriormente, a Presidência concedeu a palavra ao Procurador-Chefe do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas - Doutor ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE -- para a saudação dos empossados em nome daquele 

órgão. Com a palavra, Sua Excelência proferiu seu discurso nos termos que seguem: 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado tem a honra de saudar os 

Conselheiros reeleitos, que continuarão na direção dessa Egrégia Corte de Contas. // 

Esta tarefa, para nós, é motivo de júbilo pois aflora do semblante de cada um a 

harmonia, a compreensão, a tranqüilidade e a certeza de que estão todos imbuídos 

do firme propósito de cada vez mais enaltecer a Corte de Contas de nosso Estado. // 
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A modéstia e verdadeira aversão a qualquer tipo de manifestação, marcante reflexo 

de sua personalidade já de todos conhecida, enseja a que o nosso Ministério Público 

Especializado de Contas não se alongue em testemunhos de regozijo pela posse do 

nobre Conselheiro Sebastião Santos de Santana reeleito para exercer a Presidência 

desta Augusta Corte de Contas. // Entretanto, breves palavras devem ser 

pronunciadas nesta ocasião histórica para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. // 

Dizemos histórica porque o Conselheiro Sebastião Santana é o mais antigo 

Conselheiro em atividade nesta Corte, decano dos Conselheiros, foi o mais novo a ser 

nomeado para integrar esse Colegiado em todos os tempos, e hoje é o primeiro em 

sua história a ser reeleito para dirigir os destinos da Corte de Contas em uma época 

particularmente difícil para todos os administradores públicos face a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, não só porque o Tribunal de Contas a ela deve se adequar, 

mas principalmente porque cabe ao Tribunal de Contas cobrar sua adequação pelos 

demais órgãos públicos estaduais. // Temos a certeza, entretanto, que essas 

atividades, por já terem tido um começo auspicioso, tendem tão somente a serem 

aperfeiçoadas, fazendo com que nosso Tribunal de Contas do Estado mantenha o 

mesmo padrão de qualidade que vem sendo mantido no decorrer de todos esses 

anos, como exemplo de honestidade, competência e zelo para com a coisa pública. // 

Queremos desejar, aos Conselheiros reeleitos Sebastião Santos de Santana, ora 

empossado na Presidência; Lauro de Belém Sabbá, na Vice Presidência e Lucival de 

Barros Barbalho, como Coordenador de Processos, que o êxito que até então 

alcançaram se repita no decorrer do segundo mandato que se inicia. // Fiquem certos 

senhores Conselheiros dirigentes, demais Conselheiros, senhores Auditores, 

senhores funcionários e demais pessoas presentes que o nosso Parquet 

Especializado de Contas continuará vigilante e sempre agirá, nos exatos termos da 

lei, para que as decisões emanadas do Plenário desta Corte sejam respeitadas e 

cumpridas por todos aqueles que tem o dever constitucional de prestarem contas ao 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Muito obrigado! Logo após, o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, presidente reempossado, 

proferiu discurso que fica fazendo parte integrante dos Anais desta Corte, cujo teor é 

o que segue: Caros colegas, é com grande satisfação que mais uma vez assumo a 

Presidência desta casa, reeleito que fomos para mais um biênio. Missão essa que 

jamais poderia se concretizar se não fosse a presença de deus em minha vida. // 

Agradeço diretamente aos Conselheiros Lauro Sabbá e Lucival Barbalho cujo 
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empenho e atuação foram de destacada importância para que eu fosse reconduzido. 

// Agradeço, também, de forma muito especial, ao Conselheiro Elias Naif cuja atuação 

no processo sucessório foi de grande relevância, colocando seu voto à minha 

disposição em qualquer circunstância e sem pedir nada em troca. // Também 

agradeço aos Conselheiros Coutinho Jorge e Nelson Chaves que gentilmente 

acompanharam a decisão dos colegas, culminando assim, à unanimidade da 

reeleição. // Os Tribunais de Contas enfrentarão neste biênio grandes desafios 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão desta nova realidade, nossa 

prioridade será centrada em dois pontos primordiais: - Os Ajustes administrativos e 

financeiros, para o enquadramento exigido pela referida lei; e - O Fortalecimento do 

Departamento de Controle Externo, que compõe nossa atividade fim. // Para isso, 

solicito a compreensão dos Nobres Colegas em alguns atos os quais serão 

necessários para tornar mais eficientes os objetivos traçados por esta Presidência. // 

Tenho a certeza de que continuarei contendo também com a orientação Divina em 

mais esta gestão que ora se inicia, pois assim como Salomão creio que: Se o Deus 

Eterno não edificar a casa, inútil será o trabalho daqueles que a constróem. Obrigado 

a todos! (Pausa). Em seguida, Sua Excelência foi amplamente aplaudido por todos. 

Antes de encerrar a sessão, o Conselheiro Presidente agradeceu a presença de 

todos. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência declarou encerrada a presente 

sessão às dez horas (10:00) e mandou que eu, WALMIR PANTOJA CLEMENTE, 

Assessor Técnico de Plenário, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 31 de janeiro de 2001. 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Assessora Técnica de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2001. 

 
 

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 

 
Documentos anexos à Ata da 28ª Sessão Solene, realizada em 31.01.01, visando 
a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará para o 
biênio 2001/2002: 

 
 

DOCUMENTO 01 Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elias Naif 
Daibes Hamouche; 

 
 
DOCUMENTO 02 Saudação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas;  
 
 
DOCUMENTO 03 Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sebastião 

Santos de Santana. 
 

 
Em Sessão Solene de 31 de janeiro de 2001. 

 
 
 

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 
 

Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elias Naif Daibes 
Hamouche ocorrido em Sessão Solene realizada com a finalidade de dar posse 
aos novos dirigentes do TCE-PA, para o biênio 2001/2002: 
 
 

Esta Sessão Solene, nos termos regimentais, tem a finalidade 

específica de dar posse aos novos dirigentes desta Casa: novos na renovação dos 

mandatos, que hoje se iniciam e que terminarão no último dia útil do mês de janeiro 

de 2003. São os Conselheiros Sebastião Santos de Santana (Presidente), Lauro de 

Belém Sabbá (Vice-Presidente), e Lucival de Barros Barbalho (Coordenador de 

Processos), reeleitos, por unanimidade, no dia 12 de dezembro de 2000.  

Saúdo o Ministério Público junto a este Tribunal, na pessoa de seu 

digno Procurador-Chefe, doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, os Conselheiros 

aposentados que estão dando a todos nós a alegria de suas presenças neste ato: 

Conselheiros Eva Andersen Pinheiro, José Maria de Azevedo Barbosa e Manuel 

Ayres.  

Destaco, também, que hoje é uma data especial, uma data de júbilo, 

porque está aniversariando o Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa, a quem, 

em nome de todos os que trabalham nesta Corte, transmito os votos de permanente 

felicidade, extensivos a seus familiares. Quero saudar, ainda, os funcionários que 

estão presentes e que representam os colegas que aqui exercem funções, nesta 

Instituição.  

Transmito breve saudação aos Conselheiros que irão ser 

empossados, e que faço, acredito, em nome de toda Casa. É que esta posse se 

realiza sob o signo da Paz, a Paz que procede de Deus. E que o princípio da paz, da 

harmonia, do entendimento, possa reger o trabalho do Presidente, do Vice-

Presidente, do Coordenador, dos Conselheiros, de todos os funcionários, de nossos 

amigos e colaboradores indispensáveis para o exercício de nossas funções, que são 
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os integrantes do Ministério Publico. Que o princípio da Paz possa reger e presidir a 

todas as nossas ações, que o Conselheiro Sebastião Santos de Santana, juntamente 

com seus companheiros de direção Conselheiros Lauro Sabbá e Lucival Barbalho, 

tenham a proteção de Deus para cumprir uma eficiente e profícua gestão no biênio 

que agora se inicia. Aos ilustres pares os votos de pleno êxito e permanente 

felicidade. 

 

Belém, 31 de janeiro de 2001 

 

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 02 
 

Saudação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas na Sessão Solene 
de posse dos novos dirigentes da Corte – Biênio 2001/2002 
 
 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado tem a 

honra de saudar os Conselheiros reeleitos, que continuarão na direção dessa Egrégia 

Corte de Contas. 

Esta tarefa, para nós, é motivo de júbilo pois aflora do semblante de 

cada um a harmonia, a compreensão, a tranqüilidade e a certeza de que estão todos 

imbuídos do firme propósito de cada vez mais enaltecer a Corte de Contas de nosso 

Estado. 

A modéstia e verdadeira aversão a qualquer tipo de manifestação, 

marcante reflexo de sua personalidade já de todos conhecida, enseja a que o nosso 

Ministério Público Especializado de Contas não se alongue em testemunhos de 

regozijo pela posse do nobre Conselheiro Sebastião Santos de Santana reeleito para 

exercer a Presidência desta Augusta Corte de Contas. 

Entretanto, breves palavras devem ser pronunciadas nesta ocasião 

histórica para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Dizemos histórica porque o Conselheiro Sebastião Santana é o mais 

antigo Conselheiro em atividade nesta Corte, decano dos Conselheiros, foi o mais 

novo a ser nomeado para integrar esse Colegiado em todos os tempos, e hoje é o 

primeiro em sua história a ser reeleito para dirigir os destinos da Corte de Contas em 

uma época particularmente difícil para todos os administradores públicos face a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, não só porque o Tribunal de Contas a ela deve se 

adequar, mas principalmente porque cabe ao Tribunal de Contas cobrar sua 

adequação pelos demais órgãos públicos estaduais. 
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Temos a certeza, entretanto, que essas atividades, por já terem tido 

um começo auspicioso, tendem tão somente a serem aperfeiçoadas, fazendo com 

que nosso Tribunal de Contas do Estado mantenha o mesmo padrão de qualidade 

que vem sendo mantido no decorrer de todos esses anos, como exemplo de 

honestidade, competência e zelo para com a coisa pública.   

Queremos desejar, aos Conselheiros reeleitos Sebastião Santos de 

Santana, ora empossado na Presidência; Lauro de Belém Sabbá, na Vice Presidência 

e Lucival de Barros Barbalho, como Coordenador de Processos, que o êxito que até 

então alcançaram se repita no decorrer do segundo mandato que se inicia. 

Fiquem certos senhores Conselheiros dirigentes, demais 

Conselheiros, senhores Auditores, senhores funcionários e demais pessoas 

presentes que o nosso Parquet Especializado de Contas continuará vigilante e 

sempre agirá, nos exatos termos da lei, para que as decisões emanadas do Plenário 

desta Corte sejam respeitadas e cumpridas por todos aqueles que tem o dever 

constitucional de prestarem contas ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Muito obrigado. 

Belém, 31 de janeiro de 2001. 

 
ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
            Procurador Chefe do MP/TCE 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 03 
 

Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sebastião Santos de 
Santana ocorrido em Sessão Solene realizada com a finalidade de dar posse 
aos novos dirigentes do TCE-PA, para o biênio 2001/2002: 
 
 

Caros colegas,  

É com grande satisfação que mais uma vez assumo a Presidência 

desta casa, reeleito que fomos para mais um biênio. Missão essa que jamais poderia 

se concretizar se não fosse a presença de deus em minha vida. 

Agradeço diretamente aos Conselheiros Lauro Sabbá e Lucival 

Barbalho cujo empenho e atuação foram de destacada importância para que eu fosse 

reconduzido. 

Agradeço, também, de forma muito especial, ao Conselheiro Elias 

Naif cuja atuação no processo sucessório foi de grande relevância, colocando seu 

voto à minha disposição em qualquer circunstância e sem pedir nada em troca. 

Também agradeço aos Conselheiros Coutinho Jorge e Nelson 

Chaves que gentilmente acompanharam a decisão dos colegas, culminando assim, à 

unanimidade da reeleição. 

Os Tribunais de Contas enfrentarão neste biênio grandes desafios 

impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão desta nova realidade, nossa 

prioridade será centrada em dois pontos primordiais: 

- Os Ajustes administrativos e financeiros, para o enquadramento 

exigido pela referida lei; e 

- O Fortalecimento do Departamento de Controle Externo, que 

compõe nossa atividade fim. 
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Para isso, solicito a compreensão dos Nobres Colegas em alguns 

atos os quais serão necessários para tornar mais eficientes os objetivos traçados por 

esta Presidência. 

Tenho a certeza de que continuarei contendo também com a 

orientação Divina em mais esta gestão que ora se inicia, pois assim como Salomão 

creio que: Se o Deus Eterno não edificar a casa, inútil será o trabalho daqueles que a 

constróem. Obrigado a todos! 

Belém, 31 de janeiro de 2001 

 

SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA 


