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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

ATA DA 29ª SESSÃO 
SOLENE REALIZADA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARÁ. 

Às dezoito horas (18:00) do dia trinta e um (31) do mês de janeiro 

do ano de dois mil e dois (2002), 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), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES e FERNANDO 

COUTINHO JORGE (Coordenador), também presentes os Auditores ANTÔNIO 

ERLINDO BRAGA e EDILSON OLIVEIRA E SILVA e os representantes do 

Ministério Público junto a este Tribunal ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE (Procurador-Chefe), JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO e PEDRO 

ROSÁRIO CRISPINO, estiveram presentes, ainda, à sessão as mais dignas 

autoridades civis e militares, dentre elas, o Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Pará, Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL; o Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado, Deputado MARTINHO ARNALDO CAMPOS 

CARMONA; a Presidenta do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargadora 

CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES; o Desembargador GERALDO DE 

MORAES CORREA LIMA; o Deputados Federais GERSON PERES e ZENALDO 

RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR; os Conselheiros aposentados desta Corte, 

CLÓVIS SILVA DE MORAES REGO (ex-Governador do Estado), JOSÉ MARIA DE 

AZEVEDO BARBOSA e EVA ANDERSEN PINHEIRO; o Auditor aposentado TADEU 

SALES; o Conselheiro LÚCIO ALBERTO DE LIMA ALBUQUERQUE, Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, representando  o presidente da 

ATRICON, Conselheiro Carlos Pinna de Assis; o Presidente do Tribunal de Contas 

dos Municípios, Conselheiro RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA; os 

Conselheiros do TCM-PA, Doutores LAUDELINO PINTO SOARES e ROSA HAGE; os 

Deputados Estaduais FRANCISCO EDUARDO OLIVEIRA VICTER, FONSECA DE 

OLIVEIRA, PIO X SAMPAIO LEITE, CELSO SARUBI, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, 
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LUÍS AFFONSO SEFFER, CLAUDINEY FURMAN, ANTENOR BARARU, LUÍS CUNHA, 

JOSÉ CARLOS ARAÚJO e ANDRÉ DIAS; a Secretária Especial de Proteção Social, 

Senhora MARIA DO SOCORRO FRANÇA GABRIEL; o Secretário Especial de 

Proteção Social, Doutor PAULO CELSO PINHEIRO SETTE CÂMARA; o Diretor-

Presidente da PARATUR, Doutor ADENAUER GÓES; o Procurador-Geral do Estado, 

Doutor JOSÉ ALUÍSIO CAVALCANTE CAMPOS; o Magistrado Convocado do Tribunal 

Superior do Trabalho e sobrinho da conselheira empossada - Juiz WALMIR 

OLIVEIRA DA COSTA; o Procurador-Geral de Justiça em exercício, Doutor LUÍS 

CÉSAR BIBAS; o Senhor RUI GUILHERME NORONHA, representando a Secretária 

Executiva da Fazenda TERESA LUZIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA; a 

Secretária Executiva de Justiça - Doutora ANA AMÉLIA SEFFER DE FIGUEIREDO; o 

Secretário Executivo de Obras Públicas, Doutor CÉSAR AUGUSTO BRASIL MEIRA; o 

Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM MAURO LUIZ CALANDRINI 

FERNANDES; a Delegada de Polícia ANA MICHELLE SOARES, representando o 

Delegado-Geral de Polícia Civil LÁURISTON JOSÉ LUNA GÓES; o Procurador-Geral 

da Defensoria Pública, Doutor ÍTALO MÁCOLA DE ALMEIDA JÚNIOR; o Promotor de 

Justiça JOSÉ MARIA COSTA LIMA JÚNIOR; o Prefeito Municipal de Ananindeua, 

Doutor MANOEL PIONEIRO; a Juíza ODETE ALMEIDA ALVES, representando a 

Presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Juíza ROSITA DE 

NAZARÉ SIDRIM NASSAR; o Presidente da OAB-Seção Pará, Doutor OPHIR 

CAVALCANTE JÚNIOR; o Senhor WILSON CÉSAR SARGES, representando o 

Deputado Estadual MÁRIO COUTO; o Senhor JOÃO BATISTA QUARESMA, 

representando o Deputado Estadual JOSÉ SOARES DA SILVA; o Vice-Prefeito de 

Paragominas, Senhor ADNAN DEMACHKI; o Presidente da Câmara Municipal de 

Belém, Vereador JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO; o Vereador 

JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO; Vereador no Município de Irituia e irmão da 

Conselheira empossada FRANCISCO DA SILVA NUNES; o representante do 

Conselho Estadual de Educação, Conselheiro HILTON DURÃES. Também esteve 

presente a família da empossada, representada pelos Senhores HUMBERTO DE 

LIMA NUNES (pai), LEONÍLIA NUNES DA SILVA LIMA (mãe), JOSÉ TAVARES DE 

OLIVEIRA (cônjuge), JANILE KYLVIA LIMA DE OLIVEIRA, JANICE KLIVIA DE 

OLIVEIRA MOREIRA, JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA e JOSÉ DOMINGOS 

CASTRO SILVA (filhos), DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA (neto), 

HUMBERTO DA SILVA LIMA, SEVERINO DA SILVA LIMA e MARIA AUGUSTINHA 

NUNES DE LIMA SILVA (irmãos), ALBERTO MAURÍCIO DE SOUZA (cunhado) e 
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ESTELA DE FÁTIMA DE BASTOS LIMA DE OLIVEIRA (nora). Contando com ilustres 

presenças, 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 

Regimento deste Tribunal, com a finalidade específica de dar posse à nova 

integrante deste Colegiado - Doutora MARIA DE LOURDES LIMA DA OLIVEIRA, 

nomeada pelo Decreto Governamental datado de 26 de dezembro de 2001 e 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 29.605, de 27 de dezembro de 2001, nos 

termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da Constituição Estadual. Com os 

Conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive, o Presidente ao centro da 

mesa que dirige os trabalhos, dando início ao programa de posse, o mestre de 

cerimônias, Senhor Augusto Delgado, convidou para compor a mesa oficial os 

Excelentíssimos Senhores: Governador do Estado, Doutor ALMIR JOSÉ DE 

OLIVEIRA GABRIEL; Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado 

MARTINHO ARNALDO CARMONA; Presidenta do Tribunal de Justiça do Estado, 

Desembargadora CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES; e o Procurador-

Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, Doutor 

ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE. (Pausa). Encerrada a apresentação, 

conforme designação da Presidência, o Mestre de Cerimônias convidou os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE e NELSON 

LUIZ TEIXEIRA CHAVES para que fizessem ingressar no Plenário “Conselheiro 

EMÍLIO MARTINS” a Doutora MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA. (Pausa). 

Após a entrada de Sua Excelência, o mestre de cerimônias convidou a todos para 

ouvirem o Hino Nacional executado pelo Grupo Agnus. Em seguida, a Presidência 

fez o seguinte pronunciamento: Esta Presidência registra a presença do Exmº. Sr. 

Doutor Almir José de Oliveira Gabriel, Governador do Estado do Pará; do Exmº. Sr. 

Deputado Martinho Arnaldo Carmona, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado; da Excelentíssima Senhora Desembargadora Climeniè Bernadette de 

Araújo Pontes, Presidenta do Tribunal de Justiça do Estado; e do Exmº. Sr. 

Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-Chefe do Ministério Público junto 

ao este Tribunal; nas pessoas das quais saúdo as demais autoridades aqui 

presentes ou representadas. Senhoras e senhores, declaro aberta a presente 

Sessão Solene, que tem por finalidade específica dar posse à Senhora Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira no cargo de Conselheiro deste Tribunal. Prosseguindo, o 

mestre de cerimônias anunciou a leitura do Compromisso de Posse da Senhora 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA no cargo de Conselheiro do Tribunal de 
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Contas do Estado. Atendendo ao convite, Sua Excelência procedeu à leitura do 

Compromisso de Posse para conhecimento dos presentes, cujo teor segue 

transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES DO CARGO DE 

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO 

CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, o 

Conselheiro Presidente, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas 

pela Lei Orgânica e pelo Regimento deste Tribunal, declarou investida no cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará a Senhora MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, oportunidade em que Sua Excelência foi 

amplamente aplaudida por todos os presentes. Neste momento, o mestre de 

cerimônias convidou o Senhor Secretário para que procedesse à leitura do Termo 

de Posse da conselheira nomeada para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a 

leitura, foi o mesmo firmado pelo presidente e pela empossada. A seguir, o mestre 

de cerimônias convidou a Senhora Leonília Nunes da Silva Lima, ilustre genitora da 

recém-empossada, para fazer a entrega da beca de Conselheira do Tribunal de 

Contas do Estado a sua filha, ao tempo em que a auxiliou a vestir o referido traje. 

(Pausa). Imediatamente, soaram aplausos no recinto. Continuando, a Senhora 

Lucilene Moutinho Barbalho, foi convidada para, em nome do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, fazer a entrega de um bouquet de flores à Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Dando prosseguimento à 

sessão, o mestre de cerimônias anunciou o pronunciamento do Procurador-Chefe 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Doutor ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE, para saudar a nova Conselheira em nome daquele 

órgão e que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº 01). 

Concluído o mesmo, Sua Excelência foi amplamente aplaudido pelos presentes. 

(Pausa). Em seguida, o mestre de cerimônias transmitiu a palavra ao 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE para fazer a 

oração de saudação a nova conselheira, em nome do Plenário, na forma do 

disposto no parágrafo único do artigo 30 do Regimento deste Tribunal. 

Incontinenti, Sua Excelência procedeu ao seu discurso que ficou fazendo parte 

desta ata (DOCUMENTO Nº 02), oportunidade em que Sua Excelência foi 

amplamente aplaudido por todos os presentes. Seqüencialmente, o mestre de 

cerimônias anunciou o discurso da Excelentíssima Senhora Conselheira recém-

empossada que, após saudar todos os presentes, manifestou o seu 

pronunciamento para conhecimento de todos, ficando o mesmo complementando 
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esta ata (DOCUMENTO Nº 03), momento em que foi amplamente aplaudida. 

(Pausa) Logo após, a Presidência agradeceu a especial deferência das autoridades, 

dos dignos Auditores e membros do Ministério Público, e de todos os servidores e 

demais pessoas que vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta solenidade de 

posse de sua nova integrante. Finalizando, a Presidência convidou a todos para 

ouvirem o Hino do Pará (Pausa). Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, o 

Conselheiro Presidente, declarou encerrada a presente sessão às dezenove horas e 

dez minutos (19h:10min) e mandou que eu, JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR, Assessor 

Técnico de Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a 

confecção da presente ata, que comporá os anais desta Corte, juntamente com 

todos os discursos proferidos nesta sessão, cujas folhas estão devidamente 

rubricadas pelos respectivos oradores.  

Belém, 31 de janeiro de 2002. 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 

Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2002 

 
 

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 29ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 31 DE 
JANEIRO DE 2002, VISANDO A DAR POSSE À SENHORA MARIA DE LOURDES LIMA 
DE OLIVEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe do 

Ministério Público junto ao TCE-PA, Doutor ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE;  

 
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

FERNANDO COUTINHO JORGE, em nome do Plenário do 

TCE/PA; e 

 
 
DOCUMENTO 03: Discurso da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA.  

 
 

Belém, 31 de janeiro de 2002. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Assessor Técnico 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  01 

 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-CHEFE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO JUNTO AO TCE-PA, DOUTOR ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 
POR OCASIÃO DA POSSE DA DOUTORA MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro SEBASTIÃO SANTOS DE 

SANTANA, nosso anfitrião e Presidente do Tribunal de Contas do Estado, em nome 

de quem saudamos os demais Conselheiros presentes, Auditores, Procuradores e 

servidores desta Casa. 

Excelentíssimo Senhor Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL, 

governador dos paraenses, em nome de quem saúdo todos os integrantes do 

Poder Executivo do Estado. 

Excelentíssimo Senhor Deputado MARTINHO CARMONA, presidente 

da Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Pará em nome de quem saúdo os 

demais integrantes do Poder Legislativo do nosso Estado, agora, ex-colegas da 

nobre Conselheira Lourdes Lima e aos quais quero tranqüilizar para que não 

fiquem preocupados com a ex-deputada, como o filho mais velho que vê a irmã 

casar e ir morar em outra casa. Não fiquem preocupados, porque saberemos 

cuidar muito bem dela, tanto no Ministério Público quanto aqui no Tribunal de 

Contas. 

Excelentíssima Senhora Desembargadora CLIMENIÈ BERNADETTE 

DE ARAÚJO PONTES, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, em 

nome de quem saúdo todos os integrantes desse Poder Judiciário. 

Os demais presentes estão lembrados por nós. Não precisamos, 

assim, nominar, um por um, porque talvez pudéssemos omitir nome ou nomes. 

Sendo assim, todos, considerem-se homenageados e saudados pelo nosso 

Ministério Público. 

Minhas senhoras, meus senhores,  
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Nos idos do ano de 1971 integrávamos o Ministério Público de 

Justiça Estadual como Promotor Público do Interior quando fomos colocados à 

disposição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado para 

exercer as funções de Subprocurador, ingressando neste Tribunal. 

Nesta Corte de Contas, fazendo parte do douto Plenário, 

encontramos a Dra. Eva Andersen Pinheiro, figura feminina marcante que por três 

vezes ocupou a presidência do TCE. A Conselheira Eva, figura admirável, era 

respeitada por todos, não apenas pelo elevado saber jurídico mas também e 

principalmente pela lhaneza de trato e forma amistosa e maternal com que 

dispensava a todos que aqui labutavam, inclusive membros e servidores do 

Ministério Público junto ao TCE que então funcionava em dependência desta Casa. 

A ilustre Conselheira Eva Pinheiro foi alcançada pela compulsória 

em pleno vigor de suas atividades físicas e mentais restando-nos uma consolação: 

enquanto o TCE perdia uma Conselheira emérita, laboriosa e talentosa, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado passava a contar na Escola da Magistratura com a 

figura ímpar da Conselheira Eva, sua experiência e o brilho de sua inteligência 

privilegiada, agora voltada ao aprimoramento dos magistrados do Pará. 

Com a aposentadoria da Conselheira Eva Andersen Pinheiro o 

Plenário do TCE deixou de contar com uma representante feminina, voltando a ser 

um reduto eminentemente masculino, fato que lhe retirava a graça natural que 

uma presença de mulher empresta a qualquer ambiente. 

Todavia, essa lacuna pouco durou, pois a cadeira que inicialmente 

foi ocupada pela Conselheira Eva, doravante será ocupada pela Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira. Com isso, o Plenário que perdera uma representante 

feminina em sua composição, volta a ganhar uma Conselheira, que por certo há de 

contribuir para a grandeza do TCE. 

A Conselheira Lourdes Lima, segundo aqueles que com a mesma 

convivem mais de perto, é pessoa dotada de inteligência invulgar, temperamento 

conciliador, compreensivo e bondoso, e possui as qualidades necessárias para 

exercer com brilho a função de julgadora desta Corte de Contas, estando portanto 

a altura do elevado cargo que acaba de assumir. Será mais uma digna 

representante da mulher a galgar elevada função pública na sociedade, um lugar 

de relevo que antes era negado as mulheres no mundo eminentemente patriarcal 

em que até bem pouco tempo vivíamos. 
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Em verdade, imperava na sociedade uma discriminação, que 

embora velada era tão forte, que impedia as mulheres de ocuparem cargos e 

funções mais elevadas em todo território nacional, principalmente no serviço 

público, federal, estadual e municipal. 

Felizmente, são más lembranças do passado recente, senão 

vejamos: 

O Supremo Tribunal Federal, que desde sua fundação era um feudo 

masculino, hoje conta com uma Ministra, o mesmo acontecendo no Superior 

Tribunal de Justiça, antes reservado exclusivamente aos homens. 

No Congresso Nacional, como legítimos representantes do povo 

encontramos Deputadas Federais e Senadoras com destacada atuação. 

Em nosso Estado, a presidência do Tribunal de Justiça é ocupada 

por uma mulher, que, com a administração compartilhada, vem desenvolvendo um 

trabalho inovador digno dos maiores encômios.  

O Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho 

também são dirigidos por expressivas representantes femininas do saber jurídico 

de nossa terra. 

No Poder Executivo e Poder Legislativo de nosso Estado, a presença 

feminina é maciça, emprestando, com o brilho de suas inteligências, inestimáveis 

serviços a causa pública. 

No Ministério Público de Justiça e no Ministério Público Especializado 

de Contas, a presença de mulheres sempre foi uma constante, para gáudio e 

felicidade de todos nós que temos a honra e orgulho de pertencer ao parquet. 

O Tribunal de Contas dos Municípios que não possuía uma 

Conselheira em seus quadros, a partir de ontem conta com uma Conselheira, e 

nas Universidades e Institutos de Pesquisa nacionais, a presença feminina é um 

fato. 

Como se vê, em todos os segmentos da sociedade, a presença da 

mulher é cada vez mais marcante, o que torna cada vez mais próximo o ideal 

expresso na constituição federal: Todos são iguais perante a lei, 

independente de sexo, raça, religião. 

Conselheira Lourdes Lima: 

Vossa Excelência, já atuou na iniciativa privada, já exerceu função 

pública executiva como Prefeita do Município de Irituia, no período 1988/1993, e já 

integrou o Poder Legislativo como Deputada Estadual. No desempenho do 
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mandato legislativo, participou da elaboração, discussão e aprovação de inúmeras 

leis. Agora, como Conselheira do TCE, enfrentara um novo desafio que a poucas 

pessoas é dado encarar nesta curta vida terrena: Aplicar, nos casos concretos, as 

leis que ajudou a elaborar e aprovar. 

O desafio é grande, porém não intransponível, pois se acha a altura 

da capacidade de Vossa Excelência, que como julgadora, há que entender e avaliar 

devidamente as normas emanadas do poder legislativo. Até ontem Vossa 

Excelência integrava o Poder Legislativo, participando da elaboração das leis 

estaduais. A partir de hoje, como Conselheira do TCE, órgão constitucionalmente 

definido como auxiliar do Poder Legislativo, Vossa Excelência passa a exercer 

função pública diferente, função judicante, devendo aplicar a lei a casos concretos, 

atendendo as peculiaridades e particularidades processuais à matéria sub 

examine. 

A nova missão que o destino lhe reservou, em muito difere daquela 

que até ontem desempenhava, principalmente no que tange ao contato direto com 

o público. No TCE, como Conselheira, no silêncio de seu gabinete, sozinha, ou, 

melhor dizendo, na companhia de Deus, há que meditar e refletir sobre a decisão 

a tomar no caso submetido a seu julgamento. É um trabalho silencioso, isolado e 

solitário, porém gratificante, que ao julgador exige estudo profundo e meditação, 

que Vossa Excelência certamente desempenhará com o mesmo sucesso e brilho 

das funções que anteriormente exerceu. 

Em nosso nome e como representante do Ministério Público junto 

ao TCE formulamos sinceros votos de sucesso na nova jornada que hoje inicia.  

Seja feliz, Conselheira Lourdes Lima. 

Belém, 31 de janeiro de 2002. 

 
ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao TCE-PA 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
DOCUMENTO 02 

 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO FERNANDO COUTINHO 
JORGE, EM NOME DO PLENÁRIO, POR OCASIÃO DA POSSE DA DOUTORA MARIA 
DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA:  

 
Excelentíssimo Senhor Doutor ALMIR GABRIEL, Governador do 

Estado do Pará. 

Excelentíssimo Senhor SEBASTIÃO SANTANA, nosso Presidente 

deste Tribunal de Contas do Estado. 

Excelentíssimo Senhor Deputado MARTINHO CARMONA, Presidente 

da Assembléia Legislativa do Estado. 

Excelentíssima Senhora CLIMENIÈ PONTES, Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado. 

Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao TCE. 

Seguindo orientação do nosso ilustre Procurador; considerando a 

participação muito grande de autoridades expressivas neste recinto, saúdo a todas 

estas e a todos aqueles que vieram dar o abraço na nossa nova Conselheira. 

Minhas senhoras, meus senhores. 

Face a dispositivo Regimental tenho a grande honra de saudar, em 

nome do plenário deste Tribunal de Contas a nobre Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, agora empossada. 

A nova Conselheira, assume tão importante encargo em função da 

partida para outra dimensão da vida do nosso inesquecível Conselheiro Lucival 

Barbalho.  

Há 3 (três) anos quando tive a honra de ser empossado nesta 

Egrégia Corte foi Lucival quem me saudou. A sua ausência deixou em todos nós 

desta casa grandes saudades e respeito pela sua competência profissional aliada a 
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fraternidade e alegria que se irradiavam de sua personalidade. Ele por certo em 

espírito participa deste grande evento. 

Está de parabéns a Egrégia Assembléia Legislativa do Estado que 

para substituir tão querido e qualificado Conselheiro houve por bem indicar para 

esse Tribunal a nossa ilustre empossada. 

No ensejo gostaria de tecer, algumas brevíssimas considerações 

que se impõe neste ato que participamos. 

Desde a época do grande Rui Barbosa responsável pela 

implantação do 1º Tribunal de Contas do País, essa instituição tem assumido um 

relevante papel, como grande instrumento de Fiscalização da coisa pública em 

favor da comunidade brasileira. 

No entanto a Constituição de 1988, foi fundamental e decisiva 

quanto ao papel dos Tribunais de Contas. Dando a essa instituição dimensões 

precisas e significativas. 

O dispositivo da Constituição Federal e inserido nas Constituições 

Estaduais mostra de forma explícita que a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do setor público quanto a legalidade, 

legitimidade e economicidade, será exercido pelo Poder Legislativo respectivo 

mediante controle externo e pelo setor de controle interno de cada Poder. 

Sendo que o controle externo a cargo do Poder Legislativo será 

exercido com auxílio dos Tribunais de Contas respectivos. 

Após esse período de experiência constitucional na gestão da coisa 

pública, surge no ano 2000 algo novo na vida pública brasileira. Refiro-me a Lei 

Complementar nº 101, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal que veio mudar 

a história da Administração Pública brasileira, fortalecendo ainda mais as 

atribuições dos Tribunais de Contas, suprimindo uma lacuna em dispositivos 

constitucionais até então não regulamentados. 

Como um autêntico Código de Conduta para os gestores públicos 

do País, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por objetivo fundamental melhorar a 

administração das contas públicas no Brasil. Com ela os governantes passaram a 

ter compromissos com orçamentos e metas que devem ser apresentados e 

aprovados pelo respectivo Poder Legislativo, e fiscalizados de forma mais ampla 

pelos Tribunais de Contas. As metas devem ser acompanhadas e avaliadas 

permanentemente pela sociedade e por diversos mecanismos institucionais e 

operacionais como, por exemplo, o Relatório de Gestão Fiscal e outros. 
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É bom lembrar que também a Lei traz com ela dois tipos de 

sanções, para aqueles que a desrespeitarem: as institucionais propostas na 

própria Lei, e as pessoais prevista em outra Lei Ordinária que trata de Crimes de 

Responsabilidade Fiscal. 

A lei é clara e precisa quanto as competências, fortalecendo e 

ampliando o papel dos Tribunais de Contas, como órgão auxiliar do Poder 

Legislativo e também a atuação do Ministério Público, que juntos fiscalizarão o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar. 

Não temos nenhuma dúvida que se a LRF for aplicada com senso e 

rigor necessário, a história da Administração Pública no País será outra, agora 

complementada e direcionada pelos novos conceitos, critérios e metodologia de 

elaboração e  implementação  dos planos e orçamentos, constituindo a chave para 

uma verdadeira revolução na Gestão Pública Brasileira, onde a sociedade será a 

grande beneficiária. 

Para o sucesso dessa nova visão pública é relevante que os 

Tribunais de Contas, assumindo mais competências e atribuições, preparem-se e 

estruturem-se, cada vez mais, para serem, como tem sido, representantes 

legítimos da sociedade nacional defendendo seus justos sonhos, anseios e 

expectativas de bem estar e felicidade.  

Neste sentido é bom lembrar que a Constituição Federal de 1988, 

foi sábia e prudente ao explicitar os requisitos mínimos e necessários para que 

ministros e conselheiros possam integrar as Cortes de Contas do País. Tais como, 

idoneidade moral, conhecimentos específicos nas áreas contábil, orçamentária, 

financeira, econômica e jurídica, e sobretudo experiência e vivência da gestão e 

funcionamento da coisa pública. 

Após essas breves considerações, cabe a nós oferecer uma síntese 

onde serão referenciados alguns aspectos do vasto currículo de nossa nova 

conselheira, que ilustra quão acertada foi sua escolha pela Assembléia Legislativa 

do Estado e ratificada pelo Exmº  Sr. Governador do Estado. 

Nascida em Irituia, a Conselheira Maria de Lourdes Lima Oliveira 

iniciou a sua vida profissional naquele município como professora da escola 

estadual Profª. Ferreira dos Santos, entre 1969 e 1975; nesse período foi também 

admitida como funcionária concursada na Acar-Pará, e posteriormente concursada 

assumiu o cargo de auxiliar da Emater-PA, e em seguida foi promovida Técnica 

Social, em 1986. 
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No período entre 1982 e 1988, exerceu a coordenação do Conselho 

Pastoral Paroquial de Irituia para onde foi eleita. 

Concluiu o curso Superior de Pedagogia na Universidade Federal do 

Pará, em Belém no ano de 1997. 

Participou de diversos cursos e treinamentos e congressos relativos 

ao setor público. 

Em 1982, iniciou sua vida pública política partidária, quando foi 

eleita Secretária do Diretório Municipal, no município de Irituia. 

Em 1998 foi eleita Prefeita de Irituia com mandato até 1993, a sua 

atuação política representou um instrumento de mudança na história política de 

Irituia, sendo a primeira mulher a comandar o Executivo Municipal, tendo sido 

considerada por muitas avaliações a melhor Prefeita do Município, com diversas 

comendas municipais e considerada “Prefeita Expressão Nacional”, por órgãos 

municipalistas do Brasil. 

Em 1994 foi eleita Deputada Estadual pelo PSDB, e Presidente do 

Diretório Municipal do PSDB de Irituia. 

Em janeiro de 1995, foi eleita para exercer o cargo de 2º Vice-

Presidente da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Pará. 

Em 1997, foi eleita membro do Conselho Universitário da 

Universidade do Estado do Pará - UEPA, como representante do Poder Legislativo. 

E eleita Presidente da Comissão de Redação de Leis da Assembléia Legislativa do 

Estado do Pará. 

Ainda em 1997, foi eleita membro da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado do Pará. E membro 

da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente, Geologia, Mineração e Energia da 

Assembléia Legislativa do Estado do Pará. 

Em 1998 foi reeleita Deputada Estadual pelo PSDB, sendo a mais 

votada do seu partido. 

Em 1999 participou como membro titular da Comissão de 

Agricultura, Terras, Indústria e Comércio, na Assembléia Legislativa e no mesmo 

ano, foi eleita Líder do PSDB na Assembléia Legislativa do Estado. 

No mesmo ano, foi eleita membro titular da Comissão de Prevenção 

às drogas, na Assembléia Legislativa do Estado do Pará. E nomeada para o 

Conselho Estadual de Educação e membro Titular da Comissão de Educação, na 

Assembléia Legislativa. 
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Em 2001, foi nomeada Titular da Comissão de Cultura e Saúde, da 

Comissão de Agricultura, Terras, Indústria e Comércio da Assembléia Legislativa, 

além de outras comissões técnicas que participou. 

Esta síntese evidencia que a nova conselheira, reúne além de sua 

conduta moral reta, por todos reconhecida, conhecimentos técnicos indispensáveis 

e sobretudo a experiência e vivência acumuladas tanto no Poder Executivo como 

Legislativo, aliás escolas insuperáveis para subsidiar, com competência e equilíbrio 

o julgamento da gestão da coisa pública em nossa sociedade. 

Conselheira Lourdes Lima, com sua posse, o Tribunal de Contas fica 

enriquecido permitindo-lhe cumprir seu relevante papel em favor do Pará. 

Sobretudo, em novo patamar que a inovadora LRF impôs as Cortes de Contas do 

País. 

O Pará também ganha pois Vossa Excelência poderá continuar 

defendendo os interesses do povo paraense, porém em outra ótica de atuação.  

Que Deus lhe inspire em sua  nova missão nobre conselheira. Seja 

bem vinda a esta casa, que a acolhe de braços abertos e imenso júbilo. 

Belém, 31 de janeiro de 2002 

 
Consº. FERNANDO COUTINHO JORGE 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
DOCUMENTO 03 

 

DISCURSO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA MARIA DE LOURDES 
LIMA DE OLIVEIRA NA SESSÃO SOLENE DE SUA POSSE NO CARGO DE 
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ:  
 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, nosso 

presidente deste Tribunal de Contas de nosso Estado. 

Excelentíssimo Senhor Deputado MARTINHO CARMONA, presidente da 

nossa Augusta Casa de Leis, da nossa Assembléia Legislativa. 

Excelentíssima Senhora Desembargadora CLIMENIÈ BERNADETTE DE 

ARAÚJO PONTES, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 

Excelentíssimo Senhor Doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas. 

Em nome de Vossas Excelências, saúdo todas as autoridades aqui 

presentes ou representadas. 

Minhas senhoras, meus senhores. 

Primeiramente, agradeço a Deus por estar assumindo neste momento o 

elevado cargo de Conselheira neste Tribunal de Contas do Estado. Agradeço, também ao 

meus pais aqui presentes, os quais alicerçaram com dignidade a minha vida e trajetória 

pública. Ao meu esposo, aos meus filhos, ao meu neto e aos demais familiares, também os 

meus agradecimentos. O meu pleito de gratidão é destinado, ainda e em especial, ao nobre 

Deputado Martinho Carmona, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, pela 

maneira competente e democrática, com que coordenou o processo de indicação do meu 

nome para este Tribunal. 

Aos meus ex-colegas de parlamento Deputadas e Deputados, sensibilizada 

agradeço a confiança em mim depositada, com a aprovação irrestrita do meu nome, o que 

certamente me deixa muito feliz, mas consciente da imensa responsabilidade de 

corresponder a manifestação de credibilidade e consideração. 
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Agradeço profundamente a sua Excelência o Senhor Doutor Almir Gabriel, 

Governador do Estado do Pará, exemplo de honradez e competência, a ratificação da minha 

indicação pela Assembléia Legislativa do Estado. 

Hoje, é um dos dias mais felizes da minha vida. Honra-me sobremaneira, 

ingressar nesta Corte Estadual de Contas, como um de seus integrantes, pelo seu conceito e 

especialmente pela sua importante atribuição constitucional de guardiã da legalidade e da 

moralidade na aplicação dos recursos públicos estaduais. 

Neste Tribunal de Contas, norteada no princípio da legalidade, exercerei 

com dignidade e imparcialidade as minhas atribuições, sempre imbuída no propósito de fazer 

justiça, e preservando irremediavelmente o interesse público. 

A não mais recente Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de junho de 

2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe inovações profundas na gestão dos 

recursos públicos, visando a estabilidade fiscal dos entes públicos, a compatibilidade  entre a 

receita pública e a racionalidade na sua aplicação. A complexidade, sobretudo técnica, dessa 

Lei, que tanta perplexidade e preocupação vem causando aos ordenadores de despesa 

pública, sobretudo no nosso Estado. 

Diante desse contexto legal que objetiva a responsabilidade na gestão fiscal, 

é prudente, que esta Corte de Contas, não somente julgue, mas também contribua para a 

orientação dos gestores públicos, buscando integrá-los às novas imposições legais. Como 

pedagoga, exercerei minhas atividades nesta Corte de Contas, também voltada para o 

processo educativo prévio, capaz de antes mesmo do julgamento das contas, proporcionar 

orientação quanto a correta aplicação dos recursos públicos, levando em consideração, 

ainda, as peculiaridades, as dificuldades e os obstáculos encontrados pelos ordenadores da 

despesa pública e dos particulares aplicadores dos recursos públicos estaduais, 

especialmente, aqueles representantes de entidades e órgãos públicos ou privados que 

atuam nos longínquos municípios do Estado do Pará, quase sempre desprovidos de equipe 

técnica capaz de proporcionar assessoramento eficaz e eficiente. 

Meus senhores, muitos dos aqui presentes são conhecedores da  minha 

estória de vida. Oriunda do Município de Irituia, filha de agricultores, família humilde e 

religiosa, iniciei a vida profissional em 1971, como professora primária, concomitantemente fui 

admitida como funcionária concursada na Acar-Pará, hoje, EMATER-Pará, assumindo o 

cargo de auxiliar de escritório e depois de alguns anos promovida ao cargo de Técnica Social. 

O maior exemplo de vida pública que trago para esta Corte,  quando 

Prefeita do Município de Irituia, sendo a primeira mulher, em 1988,  a comandar o executivo 

daquele município e da região nordeste do Estado, é que pautei com seriedade, honestidade, 

moralidade e racionalidade a minha atuação, buscando na aprovação das minhas contas a 

credibilidade da população. 
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Durante meus dois mandatos, (de 1995 até 2002), fui eleita para exercer o 

cargo de 2ª vice-presidente da Mesa Diretora, tendo assumido a Presidência da Assembléia 

Legislativa por diversos períodos. Participei como Membro de importantes comissões e 

representei aquele Poder em vários Conselhos, dentre os quais o Conselho Estadual de 

Educação, cumprindo minha função parlamentar até o ingresso no Colegiado deste Tribunal. 

Sempre centrei a minha atuação voltada para a melhoria da qualidade de vida da população 

do Estado do Pará, quando então galguei uma legião de correligionários, amigos, 

colaboradores e admiradores de diferentes crenças religiosas e classes sociais, que 

acreditaram na seriedade e na força do meu trabalho, aos quais serei eternamente grata. 

A minha ascensão a este Tribunal, representa uma missão de muita 

responsabilidade. Primeiramente enfatizando o papel que hoje a mulher representa na 

sociedade, chego aqui, como a segunda mulher conselheira na história deste Colegiado. 

Também porque ingresso nesta Corte por determinação constitucional, para preencher uma 

lacuna deixada pelo saudoso Conselheiro Lucival Barbalho, cuja vida pública foi pautada na 

ética, moralidade, zelo e competência, sendo querido por todos nesta Corte. 

Aos Conselheiros, aos Auditores, aos membros do Ministério Público junto a 

este Tribunal e aos servidores, agradeço sensibilizada pela afetuosa acolhida e gentileza com 

que me receberam.Meus agradecimentos a todas as autoridades e aos amigos que com suas 

presenças, abrilhantaram esta Sessão, que marca o meu ingresso neste Tribunal. 

Encerro meu pronunciamento citando a Súplica de Albérico Alves de Souza:  

Senhor, se eu não puder ser o pinheiro, 
No topo colorido da colina, 
Que eu seja a planta humilde e pequenina, 
Á margem da lagoa ou do ribeiro. 
Se eu não puder ser como o Ipê frondoso, 
Que eu seja dele um ramo a florescer, 
Ou seja a tília olenta a rescender 
O aroma, do serviço prestimoso. 
Na vida, não podemos todos ser 
Chefes de indústria, exército ou nação; 
Faze-me humilde para que eu seja então, 
Da vela a chama, a treva a combater! 
Senhor, se não puder ser larga estrada, 
Que eu seja uma vereda bem pequena, 
Que leve à fonte cristalina e amena, 
O viajor cansado da jornada. 
Eu bem queria ser o sol brilhante, 
A iluminar a serra, o vale, a vida, 
Mas, se este anseio é uma ilusão perdida, 
Do sol faze-me a réstia cativante. 
Não posso ser um grande herói, pois bem, 
Que eu seja então o amigo prestimoso. 
Não sendo o Ipê, que eu seja o barro humoso 
Servindo a vida toda, sempre a alguém. 
MUITO OBRIGADA. 
Belém, 31 de janeiro de 2002 

Consª. MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 


