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ATA DA 31ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARÁ. 
 

Às nove horas e trinta minutos (09h30min) do dia vinte e sete (27) do mês 

de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005), sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, presentes os Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros: LAURO DE BELÉM SABBÁ, NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES, FERNANDO COUTINHO JORGE e MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA, bem como o Conselheiro Substituto EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA; os 

Conselheiros aposentados, Manuel Ayres e Eva Andersen Pinheiro; o Procurador-Geral 

do Ministério Público de Contas - Doutor Pedro Rosário Crispino; os Procuradores de 

Contas Antonio Maria Filgueiras Cavalcante e Ivan Barbosa da Cunha; o Auditor 

aposentado Moacir Gonçalves Pamplona, 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), com a finalidade específica de dar posse aos Dirigentes do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, para o biênio 2005/2006: Conselheiro LAURO 

DE BELÉM SABBÁ - Presidente e Conselheiros FERNANDO COUTINHO JORGE - 

Vice-Presidente e MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA - Coordenador de 

Processos. Com os Conselheiros já ocupando suas bancadas, o Presidente assim se 

manifestou: Esta manhã é muito importante na vida do Tribunal de Contas, uma vez que 

os colegas integrantes da Direção da Casa foram merecidamente reconduzidos. // 

Doutora Lourdes Lima chegou a esta Corte depois de uma vitoriosa vida pública 

iniciada no interior, em Irituia, vizinho do meu querido São Domingos do Capim. Nunca 

houve divergência por causa de limites, mas, tão somente, em função do Padre Marino, 

que ambos os Municípios almejavam como Vigário. Após uma atuação na sua terra, em 

favor, principalmente, das pessoas humildes, teve a honra de dirigir o seu Município. 

Chegou à Assembléia Legislativa, onde exerceu a liderança do seu Partido e a 
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Secretaria Geral da Mesa; e já estava se encaminhando para presidir àquela Casa, 

quando, em vaga da Assembléia Legislativa, os seus colegas, por unanimidade, fizeram-

na chegar a este Tribunal, onde foi recebida com o carinho e aplauso de todos. // 

Retoma, hoje, à Vice-Presidência, o Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, que a vem 

exercendo com dedicação e muito equilíbrio. Homem de uma brilhante vida pública, com 

larga experiência nacional e internacional. Secretário de Estado, Prefeito de Belém, 

Ministro de Estado e Senador, com um belo currículo acadêmico, tem nos brindado com 

relevantes serviços e valiosas atividades, dentre elas, a coordenação do Programa de 

Modernização do Controle Externo - PROMOEX, tão essencial para este Órgão. // E, 

finalmente, meu prezado amigo Conselheiro Lauro Sabbá, a quem darei posse. Não 

acredito em coincidências, e é a terceira vez que estou aqui para esse fim. A primeira, 

em fevereiro de 1983, quando Vossa Excelência chegou para compor o Plenário desta 

Corte, e, a exemplo da Lourdes e do Fernando, Lauro vinha de uma vida pública 

bastante intensa e vitoriosa. Começou no jornalismo, prestando relevantes serviços aos 

municípios paraenses, com um programa especial sobre eles na Rádio Clube do Pará, e 

colaborou com importantes atividades neste Tribunal, sempre nos auxiliando quando 

queríamos chamar prefeitos e as autoridades municipais. Vereador por várias 

legislaturas, junto á Câmara Municipal de Belém, foi, ainda, Deputado Estadual, 

Presidente da Assembléia Legislativa, Governador do Estado em exercício e chegava 

para trazer a experiência de sua vida pública para esta Corte. Aqui, já foi Coordenador, 

Vice-Presidente e Presidente pelo primeiro mandato (1987/88). Presidente novamente 

eleito, e reeleito numa decisão muito feliz dos seus colegas, aplaudida por todos os 

servidores do Tribunal. // Vossa Excelência encerra, hoje, uma gestão e começa outra, 

porém, faço questão de ressaltar que, nos meus 38 anos de Casa, a administração que 

Vossa Excelência termina, foi uma das mais expressivas e fecundas - em todos os 

sentidos - para o Tribunal de Contas do Estado. Na parte material, no aprimoramento do 

elemento humano do Tribunal, com cursos bem especializados e dirigidos; a adesão ao 

PROMOEX, que o Conselheiro Fernando Coutinho Jorge coordena com muita sabedoria 
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e acerto. Poderíamos continuar fazendo referência às conquistas da gestão de Vossa 

Excelência, mas isto, certamente, estará presente no relatório que será apresentado a 

este Plenário, onde tudo estará detalhado, revelando o brilhantismo e austeridade de seu 

mandato. // Destacamos um detalhe especial da atuação de Vossa Excelência nesses dois 

(2) anos. Talvez seguindo sua própria consciência, fez uma gestão baseada no 

entendimento, na paz e na harmonia; e foi o que realmente constatamos nesta Corte. 

Todos aqueles que pregam a paz são abençoados pelo Senhor; e temos que estar com os 

nossos espíritos abertos para receber e entender a Sua mensagem. Ninguém espere 

telegrama, nem carta, pois o Senhor não está sentado num gabinete, despachando 

expedientes, mas, simplesmente, temos que entender aquilo que Ele nos transmite. 

Percebemos, um dia, que Vossa Excelência recebeu essa mensagem do Senhor. Ele dizia 

que o amava e que o protegia, Vossa Excelência entendeu bem esta mensagem e isto 

deve ter colaborado para o seu dia-a-dia aqui no Tribunal, especialmente neste biênio 

hoje encerrado, para que todos os seus colegas, pudessem ter paz, entendimento e 

harmonia. Sem a conjugação desses fatores, dificilmente uma administração progride, 

alcança êxito no programa a que se propõe e que a sua, graças ao seu esforço, atingiu. 

Ressaltamos, hoje, com muita satisfação, que Vossa Excelência foi muito feliz nesta sua 

maneira de proceder. // Quero dizer, também, que nada existe que possa separar duas 

pessoas que acreditam e amam o Senhor, e sentem, nas suas vidas, que são amadas e 

abençoadas por Ele. Assim, antes da leitura do compromisso de posse, queremos fazer 

uma homenagem a Vossa Excelência - que, nesses dois anos, muitas vezes com 

preocupação e sacrifício pessoal, nos brindou com a paz e o entendimento - fazendo a 

leitura de uma oração muito expressiva, e conhecida por todos, mas que é importante 

sempre revivê-la, para que possamos sobre ela meditar, porque seu autor foi um dos 

homens mais marcantes da história da humanidade e que lutou pela paz: “Senhor, fazei 

de mim um instrumento de vossa paz. // Onde houver ódio, que eu leve o amor. // Onde 

houver ofensa, que eu leve o perdão. // Onde houver discórdia, que eu leve a união. // 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé. // Onde houver erro, que eu leve a verdade. // 
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Onde houver desespero, que eu leve a esperança. // Onde houver tristeza, que eu leve a 

alegria. // Onde houver trevas, que eu leve a luz. // Oh Mestre, fazei com que eu procure 

mais. // Consolar, que ser consolado. // Compreender, que ser compreendido. // Amar, 

que ser amado. // Pois é dando que se recebe. // É perdoando que se é perdoado. // E é 

morrendo que se vive para a vida eterna”. // Que São Francisco de Assis possa estar 

sempre ao seu lado nesse seu compromisso pessoal em favor do entendimento, da 

harmonia e da paz. Seja feliz na sua nova gestão. 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 LAURO DE BELÉM SABBÁ na 

Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 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 que 

promovesse a coleta das assinaturas do respectivo do Termo de Posse. (Pausa). Cumprida 

tal formalidade, 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 LAURO DE BELÉM SABBÁ, para o qual foi 

conduzido por deliberação do Plenário em Sessão Ordinária de 09 de dezembro de 2004, 

com mandato que se inicia em 1º de fevereiro de 2005 e prolonga-se até o dia 31 de 

janeiro de 2007. Logo após, 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 Elias Naif e, em seguida, o Conselheiro 

Lauro Sabbá convidou-o a permanecer compondo a Mesa, quando Sua Excelência 

aquiesceu. Em seguida, convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO 

COUTINHO JORGE 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 
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proferido pela Presidência. Em seguida, Sua Excelência convidou a Excelentíssima 

Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 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, Sua Excelência 

solicitou ao senhor Secretário que promovesse a coleta das assinaturas do respectivo do 

Termo de Posse. (Pausa). Cumprida tal formalidade, o Presidente declarou investidos nos 

cargos de Vice-Presidente e Coordenador de Processos, respectivamente, os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros FERNANDO COUTINHO JORGE e MARIA 

DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA. Ulteriormente, a Presidência concedeu a palavra 

ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas - Doutor PEDRO ROSÁRIO 

CRISPINO – para a saudação dos empossados em nome daquele órgão. Com a palavra, 

Sua Excelência proferiu seu discurso nos termos que seguem: Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros, Senhoras e Senhores Servidores e, em especial Conselheiros Lauro de 

Belém Sabbá, Fernando Coutinho Jorge e Lourdes Lima que, neste ato, estão sendo 

reconduzidos, nessa ordem, ao exercício das funções de Presidente, Vice-Presidente e 

Coordenador desta Corte. // Recomenda o Regimento deste Tribunal que os seus 

dirigentes devem ser investidos nas suas funções em sessão solene. // Porém, os 

Conselheiros Lauro Sabbá, Coutinho Jorge e Lourdes Lima, deixando falar mais alto 

uma das muitas qualidades, que, coincidentemente, caracteriza fortemente suas três 

individualidades - a simplicidade, preferiram simplificar a solenidade de suas 

reinvestiduras. Não conseguiram, todavia, retirar-lhe o caráter festivo que ela 

representa para esta comunidade tribunalícia. // E como a união das instituições 

MPC/TCE é quase umbilical, obviamente, também estamos sensibilizados por esse 

caráter festivo, e nos regozijamos com os Conselheiros reconduzidos até porque, 

entendemos que esta recondução materializa a aprovação dos seus pares ao trabalho 

que desenvolveram no exercício do mandato que ora termina e lhes está sendo renovado. 

// Aprovação que, ressalte-se, é realmente justa, pois, não há como negar que a 
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administração compartilhada, iniciada no mandato que ora se encerra, permitiu que 

fossem alcançados frutos de valor inestimável, e que possibilitarão, certamente um ainda 

melhor funcionamento desta Corte. // Exemplo importante e altamente valioso desses 

frutos, está na recuperação da possibilidade de ingresso e na participação efetiva deste 

Tribunal no Promoex - vitória de méritos coordenada pelo conselheiro Fernando 

Coutinho Jorge, com o incomensurável apoio de uma equipe formada por servidores de 

alto nível desta Casa. // Ainda à guisa de exemplo: outras realizações que merecem 

destaque, foram a atualização dos equipamentos de informática; a reforma e o 

aparelhamento das instalações físicas das Controladorias, assim como a melhoria e 

racionalização da frota utilizada para a efetivação de inspeções, condições estas que 

todas refletem louvável preocupação para com o competente e diligente corpo de 

servidores da Instituição, quando lhe fornecem meios e elementos para um melhor e mais 

prática exercício de suas atividades funcionais. // Assim, felicitamos os membros do 

Egrégio Plenário deste Tribunal, por terem concluído por esta recondução, dando 

criteriosa demonstração de companheirismo, ao permitir aos reconduzidos oportunidade 

de novo mandato, onde pudessem dispor dos meios que conquistaram, tendo por outro 

lado, a certeza de que estavam, mais uma vez, entregando os destinos deste Tribunal e 

agentes altamente capacitados e probos. // Congratulamo-nos, com os Cons. Lauro 

Sabbá, Coutinho Jorge e Lourdes Lima, pelas suas reconduções à gestão dos destinos 

desta Corte de Contas, por mais um biênio, augurando-lhes, em nosso nome particular e 

no dos demais membros e funcionários deste Ministério Público de Contas, votos de uma 

repetição plena de êxito alcançado no mandato que ora se renova, garantindo-lhes, 

ainda, da parte deste Órgão, a colaboração que se fizer necessária para o desempenho 

da nobre missão que ora lhes é renovada. // Que Deus continue a iluminá-los no 

exercício deste novo mandato. Posteriormente, foi concedida a palavra ao Conselheiro 

Substituto EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA que assim se pronunciou: Exmo. Sr. 

Presidente, Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, Exmos. Srs. Conselheiros, Senhoras e Senhores. // Minhas primeiras palavras 
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são de saudação a V. Exas. Conselheiros Lauro de Belém Sabbá, Fernando Coutinho 

Jorge e Maria de Lourdes Lima de Oliveira, por vossas posses para um novo e 

subseqüente mandato de Presidente, Vice-Presidente e Coordenador desta Corte de 

Contas, respectivamente. // Estendo esta saudação para os ilustres convidados e para os 

servidores presentes nesta sessão, na qual, cheios de esperança e regozijo prestigiam 

este singelo, mas significativo ato, a partir do qual, sem pompa ou solenidades de estilo, 

V. Exas.  já começam mais um biênio à frente dos destinos administrativos e 

institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Pará, honrada e respeitada instituição 

da qual temos a honra e a felicidade de pertencer. // Sustentado na esperança de bem 

transmitir, não apenas o sentimento do Plenário, mas também o dos servidores desta 

Corte por tudo que me foi possível identificar nas manifestações que deles ouvi nos 

corredores deste Tribunal, dou cumprimento à missão que me foi outorgada. // Do 

Plenário, porque sua reeleição, Sr. Presidente Lauro Sabbá, foi pensada, proposta e 

quase imposta por iniciativa de vossos colegas Conselheiros, e concretizada pela 

submissão de V. Exa. à vontade manifestada por seus pares, inobstante ela implicar na 

renúncia aos vossos interesses e objetivos particulares e familiares para doar-se mais 

uma vez a serviço desta Instituição. // Dos dedicados  servidores, porque, como dias 

atrás comentei neste plenário, testemunhei a espontânea alegria e receptividade com que 

tomaram conhecimento de vossa reeleição. E posso afirmar sem medo de errar que se 

eles compusessem o corpo eleitoral V. Exa. venceria no primeiro turno por maioria 

absoluta, como conseqüência indissociável do justo reconhecimento à gestão eficaz, 

fraterna e sensível desempenhada por V. Exa. na condução dos destinos desta Corte de 

Contas, e na qual a busca de paz interna sempre esteve contínua e presente nos seus 

principais objetivos, e para a qual foram de fundamental importância, a dedicação e a 

lealdade de S. Exas. Cons. Coutinho Jorge e Lourdes Lima de Oliveira, também atores 

deste ato de posse. // Juntamente com eles, após sua investidura nesta Presidência em  

janeiro de 2003, V. Exa. inaugurou um novo modelo de comando desta Casa; o da 

administração compartilhada, com o qual pôde, ao final do mandato, apresentar frutos 
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positivos do trabalho desenvolvido, - uma realidade vista e sentida por todos, e por isto 

mesmo, dispenso-me de comentar-lhe detalhes. // Mas não posso dispensar-me, num 

momento como este, de buscar em rápida abordagem pensar o universo em que a 

jurisdição deste Tribunal se exerce. E faço-o motivado  pelo que há ocorrido em nosso 

país a partir de sua redemocratização, e que se tornou fator de inquietante expectativa 

da sociedade quanto ao princípio maior da segurança jurídica e da intangibilidade dos 

direitos adquiridos e conquistados. Refiro-me ao incerto alcance das reformas 

constitucionais surgidas a cada novo Governo da Republica, porque voltadas 

unicamente para moldar a constituição à política econômica e ao projeto político do 

novo Governante em claro desencontro com o compromisso de respeitar e cumprir a 

Constituição que cada qual prestou no ato de sua posse. Porque é óbvio que esta 

circunstância implica em preocupação para quem tem o dever funcional de aplicação da 

lei, mesmo numa jurisdição especial e específica como a que a constituição outorga aos 

Tribunais de Contas. Por isto, e como conseqüência lógica desta, muito seria exigido da 

direção, e especificamente de todos os Conselheiros deste Tribunal de Contas, ao julgar, 

por exemplo, da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias e reformas porque 

o ato de julgar com isenção e Justiça lhes exige a obrigatória preocupação de na 

aplicação de novas regras, não atropelar direitos adquiridos de servidores, mesmo se 

ignorados ou violados pelas novas reformas. Dentre elas destacamos as da previdência 

social, inicialmente sob o governo passado, pela Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de 

dezembro de 1998, e já no governo do atual Presidente da República, pela Emenda 

Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, - esta trazendo, inclusive, a absurda 

instituição da contribuição previdenciária pelos aposentados, sem qualquer 

contrapartida -, aprovada mediante insólito acordo que previa uma nova emenda para 

alterar parte do que fora aprovado, - a PEC paralela da previdência -, a qual deveria 

ser aprovada em janeiro de 2004, em sessão extraordinária do Congresso Nacional, mas 

que até agora, ali dormita sem perspectiva de breve deliberação. // Faço esta referência 

porque compete a este Tribunal a apreciação, para fins de registro, da legalidade dos 
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atos concessórios de aposentadoria, reformas e pensões no âmbito do Estado do Pará. E 

porque processos de aposentadoria paralisados, não apreciados pela controvérsia sobre 

a repercussão de tais emendas, ou devolvidos a esta Corte na gestão de V. Exa. para 

exame do mérito respectivo, motivaram reuniões de estudo promovidas por V. Exa., nas 

quais os eminentes Conselheiros debateram a matéria, com o objetivo de identificar, em 

cada caso, a repercussão das novas regras, ante as cláusulas pétreas estabelecidas pela 

própria constituição, e com a preocupação maior de preservar o direito de cada 

servidor, quando efetivamente fosse caso deste direito. // Para isto foi fundamental, o 

sentimento de justiça e a paciência demonstrada por V. Exa., possibilitando a que a 

jurisprudência deste Tribunal avançasse, e com independência, este Plenário 

reconhecesse o direito onde efetivamente protegido ele estivesse, inclusive, passando a 

impor sanção pecuniária a agentes políticos que pretenderam descumprir as decisões 

proferidas em processos de aposentadoria, fazendo valer a efetiva autoridade de sua 

jurisdição. // Este Tribunal buscou com determinação ver o Direito, na Lei, consciente, 

como já referi algumas vezes neste Plenário, de que a Lei, como norma legislativa 

decretada pelo Estado, nada mais é do que uma das formas de manifestação do direito. // 

Quero com isto ressaltar a exigência maior na exegese e aplicação do direito, visto que 

nos deparamos com posturas oficiais que pretendem substituir as regras e princípios do 

direito, por outras descoladas da efetiva identidade com os direitos conquistados e com 

os anseios da sociedade, levando esta sociedade a deixar de acreditar nas instituições. // 

Aliás, algumas vezes me detenho a indagar a mim mesmo como terá sido possível aos 

nossos juízes definir normas de decisão nos anos anteriores às décadas dos oitenta e 

noventa do século XX, em que imperava o juiz legalista, positivista, e quando ainda, 

portanto, a distinção entre princípios e regras não havia sido efetivamente assimilada 

por juizes e tribunais. // Com estas preocupações, enveredaria por um discurso 

acadêmico e extrapolaria a mera saudação para transmitir a satisfação do presente e 

certeza de positivas conquistas futuras. Por isto, buscando agora adotar mais singeleza 

nesta manifestação, abro as cortinas, as mentes e os nossos corações, para enxergar, 
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entender e sentir, com profundidade, a grandeza deste momento. E, ao fazê-lo, agradeço 

o beneplácito dos eminentes membros deste Plenário incumbindo-me da honrosa missão 

de proferir esta saudação. Incumbência que recebi como homenagem à classe dos 

Auditores que, a partir de 05 de outubro de 1988, por explicita determinação da 

Constituição da República brasileira, possui vaga privativa de Conselheiro na 

composição dos Tribunais de Contas estaduais, como também ocorre com a classe dos 

membros do Ministério Público junto a este Tribunal, - conseqüência lógica do mosaico 

por “classes de origem” instituído pelo constituinte na composição dos tribunais de 

contas, sob inspiração do que a Constituição Brasileira de 1934 estabeleceu para os 

Tribunais de Justiça dos Estados, os quais, mercê do “quinto constitucional”, passaram 

a possuir Desembargadores originários da magistratura de carreira, e 

Desembargadores originários de duas classes de origem diversas, - Ordem dos 

Advogados e Ministério Público -, com escolha e investidura hoje reguladas pelo artigo 

94 da constituição pátria. // Senhor Presidente, A vida nos impõe a cada dia e a todo 

instante, roteiros indefinidos a interpretar. // O Tribunal de Contas do Estado constitui 

um cenário, com roteiro certo para alcançar sua finalidade institucional, contando para 

tal, com pessoas preparadas para os serviços necessários à consecução dos seus 

objetivos, sob as vistas da sociedade que espera que cada Instituição cumpra com seu 

dever e finalidade. // À frente, um comandante, sempre disposto a dar tudo de si, e agir 

do modo que entende ser melhor para atingir os objetivos funcionais e institucionais. E 

para gáudio deste Tribunal, se estamos assistindo ao final de um mandato de dois 

expressivos anos marcados pelos esforços empreendidos por V. Exa. e por seus pares na 

Administração deste Tribunal, celebramos a aceitação de V. Exa. para um novo 

mandato, nascido, aceite e marcado pela abdicação de seus interesses  pessoais em prol 

da instituição, que entendeu ser maior, para cuja grandeza trabalhou e contribuiu. // O 

comando continua nas mãos do mesmo comandante, e com a mesma tripulação. O 

caminho de novas conquistas, para a sociedade, para a Instituição e para os seus 

servidores, apresenta-se, pois, em condições férteis, e permite a certeza de 
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engrandecimento e maior sucesso para todos quantos integram este Tribunal.  Pois, mais 

uma vez  teremos V. Exa., Conselheiro  Lauro Sabbá, como Presidente desta Corte, e, 

por sua vez, V. Exa. terá novamente a seu lado, os Conselheiros Fernando Coutinho 

Jorge e Lourdes Lima de Oliveira. // Ao saudar Vossas Excelências, devo encorajá-los a, 

mais uma vez, por em prática tudo aquilo que de mais correto e precioso vós tendes. 

Porque acredito no sentido positivo e engrandecedor das mudanças que foram 

realizadas, e que por certo continuarão num processo de aprimoramento. Mas exigirá de 

cada um de nós, e de todos os servidores, uma atitude de permanente cooperação com 

seus atos, não nos deixando jamais prendermos pelos pequenos vícios, ao contrário, nos 

desprendendo da comodidade, para realizarmos uma participação concreta do plano da 

vida institucional deste Tribunal. // Saudar nosso Presidente, seu Vice e sua 

Coordenadora, constitui um ato de comprometimento com seus objetivos; é acreditar nos 

mesmos , sair da letargia do serviço público excessivamente burocrático, viciado, 

corporativo e sem objetividade; é  solidarizarmos-nos com a administração do Tribunal, 

cada qual cumprindo corretamente com o seu papel, esquecendo jogos pessoais, o 

corporativismo e a fogueira das vaidades, para o sucesso de sua missão institucional. // 

Por ser Auditor deste Tribunal, tenho o inarredável dever de nesta oportunidade, 

registrar algo de muito significativo para o Tribunal de Contas do Estado do Pará: a 

esperança de que dentre os objetivos imediatos, haja V. Exa. Cons. Lauro Sabbá, 

inserido para os próximos dias, - porque a matéria é urgente -, buscar o provimento do 

cargo de Conselheiro deste Tribunal, cuja vacância completará cinco anos no próximo 

dia 31 de março, e que, por determinação constitucional já declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal, pertence à classe dos Auditores desta Corte. // Acredito que esta 

pendência preocupa a Vossa Excelência e a cada um dos eminentes Conselheiros porque 

afeta profundamente a própria Instituição, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, um 

dos poucos que ainda não conta com Conselheiros originários da auditoria e do 

ministério público. // Sei que V. Exa. transmitirá esta expectativa a S. Exa. o Governador 

do Estado a quem compete nomear os Conselheiros deste Tribunal.  E tenho certeza de 
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que S. Exa. o Governador do Estado, cujos méritos e louvável preocupação com o 

interesse e as instituições públicas são sobejamente conhecidos, cientificado da 

necessidade e da expectativa deste Tribunal, atenderá ao pleito, com a imediata 

nomeação do novo Conselheiro desta Corte. // Senhor Presidente, As adversidades são 

fatos da vida real, em todos os níveis. Elas existirão, os obstáculos serão constantes, até 

porque as contingências decorrentes do modelo econômico em vigor os exigem, em 

forma de pressão, de cima para baixo. // Não tenho qualquer dúvida de que, como diz a 

sabedoria popular, os problemas existem para serem vencidos. Caberá a nós unirmos-

nos para colaborar, com empenho, no cumprimento dos nossos deveres funcionais. // A 

nossa postura é a de participar, acreditar nos objetivos institucionais e de Justiça, e 

desta forma, colocar desde já à disposição dos empossados o nosso apoio e oferecer à 

comunidade a busca da melhoria da prestação jurisdicional especial de que se reveste 

este Tribunal, tudo no intento de alcançar um melhor desempenho em prol do 

aprimoramento da própria administração pública, cujos atos competem a este Tribunal 

apreciar e julgar. // Mas será o futuro, ele só, como senhor do tempo, que dirá se fomos 

capazes de cumprir com nossos propósitos. // Peço finalmente a Deus que vos ilumine, 

Conselheiros Lauro Sabbá, Coutinho Jorge e Lourdes Lima de Oliveira, para que 

possam prosseguir com mais uma administração eficaz, fraterna em prol desta Corte, e 

da missão que a ela cumpre desempenhar na vida pública do Estado, e no benefício da 

própria sociedade. // Estou certo de que a bênção infinita de Deus haverá de protegê-los 

e orientá-los nesta nova missão, assim como a todos nós que fazemos e vivemos esta 

Instituição. // Tenho dito. Logo após, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE 

BELÉM SABBÁ, presidente reempossado, proferiu discurso que ficou fazendo parte 

integrante dos anais desta Corte, cujo teor é o que segue: Senhores Conselheiros; Senhor 

Procurador Geral de Contas, Dr. Pedro Rosário Crispino; Senhores Conselheiros e 

Auditores Aposentados; Senhores Procuradores; Funcionários deste Tribunal de Contas 

do Estado. // Toda pessoa que serve além do dever, encontra o caminho para a 

verdadeira felicidade. // Gostaria de agradecer a Deus por mais esta etapa e missão. // 
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Gostaria de agradecer aos meus pares pela confiança em mim depositada e de forma 

unânime; Aos meus familiares, minha esposa Celeste e meus filhos Elane, Eline e Lauro 

Junior, que nunca me faltaram, principalmente nas horas mais difíceis; e, aos servidores 

que sempre colaboraram para abrilhantar cada vez mais este Tribunal de Contas. // A 

cada dia que passa a minha história de vida pública é preenchida com a história deste 

Tribunal, o que muito me honra. // Este ato de recondução para o biênio 2005/2006, ao 

invés de solene, para mim é afetivo, tanto que optei por ser reconduzido em ato 

privilegiado pelos que fazem esta Casa. // Não vou negar, porém, que a incumbência de 

um terceiro mandato deixou-me um tanto apreensivo, visto que a complexidade de um 

segundo mandato consecutivo, deve ser bastante esclarecedor da diferença entre 

continuísmo e continuidade. O desafio é caracterizar essa diferença, colocando a 

continuidade como principal ferramenta das ações acertadas e prosseguindo em busca 

da melhor forma administrativa, sempre objetivando o bem comum. // Certa vez 

expressei que após quinze anos retornando à Presidência deste Tribunal de Contas para 

exercê-la no biênio 2003/2004, sentia-me renovado a cada dia de trabalho. // Hoje, 

assumindo a Presidência desta Egrégia Corte de Contas pela terceira vez, embora 

renovado para o labor diário, antes de sentir-me honrado, sinto que tenho nas mãos uma 

missão, e a recebo com humildade e perseverança. // Além dos diversos projetos 

implantados que saltam aos olhos, como a modernização do Controle Externo, a 

reformulação das Controladorias, a aquisição de nossa própria garagem, a renovação 

da frota, a implantação do vale refeição, entre outras. Destaco que os dois biênios, o 

passado e este que se inicia, são envoltos de acontecimentos renovatórios no âmbito 

nacional, atingindo diretamente  os Tribunais de Contas. // Não posso deixar de 

mencionar em primeiro plano dois acontecimentos que movimentaram o Congresso 

nacional em que os Tribunais e Contas serão o foco de tamanha mudança. A reforma do 

Judiciário e as Parcerias Público Privadas, as PPPs, cujos projetos buscam a 

modernidade imposta pela sociedade, abrangendo todos os segmentos. // A reforma do 

Judiciário nos impõe uma nova forma de caminhar e agir. Enquanto que as Parcerias 
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Público Privadas, ainda em fase de fechamento entre o Executivo e o Legislativo, é 

considerada por muitos um grande avanço. Mas, para ter sua plena execução em favor 

do interesse público, dependerá da força e atuação direta dos Tribunais de Contas. // 

Quando mencionei que recebo esta Presidência como uma missão, não a vejo apenas no 

âmbito institucional, mas também, uma missão pessoal que se completa com todos que 

fazem este Tribunal de Contas. // O convívio diário com todos que fazem este Tribunal 

me remete para a introspecção de que o relacionamento humano harmonioso culmina 

para o sucesso e realização de todos. Assim, minha missão de conduzir diversas ações 

oriundas de pessoas que sob o mesmo teto têm uma forma diferente de ver e fazer, se 

torna mais fácil. Pois, apenas desse modo, isto é, compreendendo o próximo  de maneira 

solidária, caminharemos de mãos dadas com o bom senso, objetivando o 

engrandecimento desta instituição e das próprias pessoas que a compõe e lhe dão vida. // 

Sei que ainda temos por fazer, mas em muito avançamos. Não posso deixar de mencionar 

que implantamos uma nova forma de administrar, que denominamos de “administração 

compartilhada”, eis que em todas as matérias houve a participação efetiva dos 

Conselheiros nas decisões. // Peço licença aos meus pares para destacar a atuação do 

Conselheiro Vice-Presidente Fernando Coutinho Jorge, que com toda certeza foi o vice 

mais atuante de todos os tempos deste Tribunal, visto que rigorosamente a ele foi 

remetido todos os dispositivos da competência inseridas no Art. 19 do nosso Regimento 

Interno. // Não posso deixar de mencionar o brilhante e diplomático trabalho 

desenvolvido pela companheira Lourdes Lima, que como Coordenadora usou de sua 

competência com o carisma que só as mulheres possuem. Ela que neste Colegiado dá o 

tom da sensibilidade e da fibra inerentes apenas às mulheres. Conselheira e amiga, sua 

participação na nossa administração, foi e deverá continuar a ser a de companheira de 

todas as horas. // Saúdo o Conselheiro Nelson chaves, que tem sido um ícone dos debates 

em Plenário, procurando sempre discutir no campo das idéias o melhor caminho para 

independência dos atos desta Casa. // Cumprimento nosso respeitado e admirado mestre 

de várias gerações, Conselheiro Elias Naif Daibes, que muito tem colaborado com nossa 
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administração. É impossível desassociar esta instituição da imagem de Elias Naif, que 

sempre estabeleceu com esta Casa um relacionamento mais que profissional, diria até 

que um relacionamento afetuoso. Fique certo que continuo contando com a colaboração 

de Vossa Excelência que sempre buscou a harmonia entre seus pares. // Agradeço ao 

companheiro Edílson pela manifestação de apreço. Na firmeza de suas palavras de apoio 

fraternal, encontro forças para seguir em frente, principalmente nas adversidades. Muito 

obrigado companheiro. // Faço uma menção especial aos nossos Auditores Doutor 

Antônio Erlindo Braga e Doutor Edílson Oliveira e Silva, que demonstraram aos que 

fazem este Tribunal de Contas e para toda sociedade paraense, o valor, o espírito 

aguerrido e a determinação que deve nortear o servidor público. Ambos os Auditores 

possuem lastro de conhecimento e que na nossa administração estão vestindo a toga de 

Conselheiro. Aproveito para mais uma vez apelar ao Governador pela nomeação do 

substituto da ilustre Conselheira Eva Pinheiro que há (5) cinco anos se encontra 

afastada de nosso convívio diário, e que também muitas saudades nos deixou. // 

Mantenho meu compromisso de reivindicar junto ao Governador pela nomeação do novo 

Conselheiro. // Saúdo o meu querido amigo e colega Conselheiro Manuel Ayres o meu 

agradecimento pela presença e a quem este TCE tanto deve e que aqui também esteve 

Presidente. // Aproveito também para agradecer o cartão que recebi do querido 

Conselheiro José Maria Barbosa que doente como está fez questão de me parabenizar. 

Peço ao nosso bom Deus pela sua recuperação. // Agradeço a colaboração do nosso 

Ministério Público de Contas na pessoa de seu Procurador-Geral, Pedro Crispino, 

pessoa desprendida de vaidade, que procura sempre a conciliação e harmonia entre as 

Instituições. // Quando escuto o ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas, Doutor Pedro Crispino, percebo seu apoio  e amizade incondicional. Agradeço 

sua manifestação de apreço.  // Saúdo o amigo Ivan Barbosa da Cunha, pois, antes de 

nos encontrarmos nessas idas e vindas da vida pública, tive o privilégio de seu convívio 

na Paróquia de São Judas Tadeu. // Saúdo também o amigo Antonio Maria Cavalcante 

com quem convivi durante um ano; ele, como Chefe do Ministério Público nesta Casa, e 
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eu na Presidência. // Meus cumprimentos ao Auditor aposentado Moacyr Pamplona que 

sempre me chamou de eterno Presidente e que nunca abandonou esta Casa, o meu muito 

obrigado pela sua presença nesta solenidade de posse. // Com a colaboração de todos os 

Conselheiros, abrimos as portas deste Tribunal para o jurisdicionado e para o cidadão.  

Eis que, reunimos inúmeras vezes, o Colegiado com dirigentes de diversos Órgãos, como 

Ministério Público, Igeprev, entre outros. Assim como, em rápida estatística, o cidadão 

dos quatro cantos deste Estado, apresentaram denúncias e pedidos de providências com 

atendimento imediato, desde que enquadrado legalmente. // Ao servidor, o respeito que 

ele merece em todos os sentidos. Atendemos a todos que nos procuraram, 

indistintamente. Implantamos o vale refeição, modernizamos a frota para atender o 

Controle Externo, modernizamos as controladorias para dar melhor condição de 

trabalho aos técnicos que fiscalizam as contas públicas, nosso mister maior. // 

Juntamente com o Vice-Presidente, Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, resgatamos o 

PROMOEX - Programa de Modernização do Controle Externo. O nosso Tribunal de 

Contas passou a integrar o grupo constituído por (33) trinta e três Tribunais de Contas 

dos Estados e dos Municípios e, com o precioso apoio do Instituto Ruy Barbosa e da 

Atricon - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Portanto, com a 

abrangência nos (26) vinte seis Estados, o Distrito Federal e 5.568 municípios. // Os 

objetivos do PROMOEX estão bem definidos, isto é, modernizar e fortalecer as 

instituições que constitucionalmente detêm o controle externo dos Estados e dos 

Municípios, garantindo, destarte, a integração nacional e aumentando a eficiência e 

eficácia das ações de fiscalização e controle, com o escopo de  contribuir para a efetiva 

e regular aplicação dos recursos públicos, em benefício da sociedade. // Evidente, que 

existe uma ação conjunta que tem como base, além das equipes de técnicos dos 

Tribunais, os técnicos e consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

e do Ministério de Planejamento. // O PROMOEX não é um programa para a nossa 

administração, é um programa para ser executado por todas as administrações futuras, 

porque a médio prazo, mudará substancialmente o Tribunal de Contas, tornando-o mais 
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ágil e mais próximo do efetivo combate à má gestão do dinheiro público. // O nosso 

Tribunal de Contas não esperou a execução do programa de modernização, saiu na 

frente, firmando parceria com a Escola de Governo, capacitando grande número de 

servidores desta Casa que participaram do diversos cursos promovidos e direcionados 

para a administração pública. Firmamos Convênio com a Auditoria Geral do Estado 

com o objetivo de assegurar a participação de servidores no curso MBA em Auditoria 

Pública. // Procuramos estreitar a relação com o jurisdicionado e dar conhecimento 

para a sociedade do que fazemos, porque fazemos e quando fazemos, retornando à 

circulação do informativo do TCE, com uma proposta um pouco diferente das edições 

anteriores. // Este Tribunal deu uma demonstração de que está na vanguarda quando 

aprovou a proposta de alteração regimental subscrita pelos Conselheiros Nelson Chaves 

e Lourdes Lima, com o fito de extinguir as férias coletivas dos Conselheiros que sempre 

eram gozadas no mês de julho, conseqüentemente, suspendendo as atividades de 

Plenário em tal período. Sendo importante mencionar que a relatoria ficou a cargo do 

nosso atuante Conselheiro Vice-Presidente Fernando Coutinho Jorge. Sendo a proposta 

aprovada por unanimidade. // A sonorização das seções Plenárias foi implantada na 

nossa administração, cujo objetivo é fazer com que todos os servidores possam ter 

conhecimento das discussões e decisões. Pois, o processo é montado em diversos atos 

compostos pelos servidores e ele deve ser privilegiado com a discussão e decisão em 

tempo real. // O Tribunal voltou a se preocupar com o social, voltando a firmar convênio 

com a FUNCAP. Quando falo de preocupação social não posso deixar de mencionar a 

nossa Conselheira Lourdes Lima, que na companhia dos servidores levanta a bandeira 

da proteção e amparo aos menos favorecidos, conseguindo de forma objetiva envolver 

todos os servidores com o firme compromisso social. Conselheira e amiga Lourdes, 

receba os agradecimentos deste Presidente em nome de todos aqueles que são envolvidos 

pelo carinho e preocupação ao próximo, agradecimento este, extensivo aos servidores 

que abraçam esta nobre causa. // Todas as áreas foram prioridade, mas destacamos o 

Departamento de Controle Externo que foi redimensionado e modernizado em seu 
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espaço físico, com a implantação de “estações de trabalho” nas controladorias. A 

mudança de todos os computadores e instalação de impressoras modernas. E aqui 

lembro-me do carinho dado a este Setor pela Companheira Eva que aqui se encontra 

presente. // A mudança para melhor ambientação e tecnologia no DCE salta aos olhos. 

Mas, é importante mencionar a filosofia de trabalho com a implementação da 

fiscalização preventiva-pedagógica, direcionada aos entes jurisdicionados. Pois, o 

Tribunal orientou gestores e ex-gestores de órgãos e entidades quanto a regular 

aplicação dos recursos públicos, disponibilizando informações relativas às obrigações e 

formas de apresentação de suas prestações de contas. // A aquisição de nossa garagem 

já mencionada ao norte e a refrigeração do protocolo e recepção com a implantação de 

portas automáticas, além do aumento patrimonial, deram o ar de modernidade e da 

filosofia de melhor receber aqueles que visitam nossa instituição. // Como se viu, muito 

se fez em dois anos. Mas muito mais poderemos fazer nesse biênio que se inicia. // Para o 

novo período pretendemos implantar a reforma participativa na Lei Orgânica, 

Regimento Interno e do Regulamento dos Serviços Auxiliares. // A proposta de criação 

da Procuradoria do Tribunal de Contas já está pronta e a criação da Escola de Contas 

em fase final para remessa ao Plenário. // Em estudo também a criação da ouvidoria e 

do fundo de reaparelhamento do TCE. // Se o tempo e o orçamento nos permitir, daremos 

início a construção do Anexo IV. // Nos dois anos que se iniciam, a nossa gestão dará 

prioridade para a Tecnologia da Informação, pois, esta ferramenta é essencial para a 

atividade fim desta Casa. E aqui também lembro o trabalho do Conselheiro Manuel 

Ayres por este Setor quando aqui esteve na Presidência e hoje já aposentado participa 

desta solenidade. // Portanto, apresentamos um breve balanço do que foi feito e, uma 

positiva previsão do que com certeza faremos. Mas o êxito apenas será alcançado no 

biênio 2005/2006, se continuarmos unidos e afinados, como foi no biênio 2003/2004. 

Para o alcance do pleno sucesso, mais uma vez peço a ajuda de Deus e de todos aqueles 

que fazem esta Casa acontecer. // Com a licença dos presentes, peço a minha esposa 

Celeste, meus filhos Elane, Eline e Lauro Junior, que tenham paciência e resignação, por 
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mais dois anos de Presidência. Sei que contarei com vocês nas horas difíceis, porque 

sempre foi assim. // Permitam-me concluir com dois poemas: // “Estude a si mesmo, 

observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser 

feliz. // Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira 

do Sol: esquecendo a sombra e brilhando de novo”. Muito obrigado. Encerrados os 

pronunciamentos, a Presidência agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a 

tratar, declarou encerrada a presente sessão às dez horas e trinta minutos (10h30min) e 

mandou que eu, José Tuffi Salim Júnior, Secretário do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 27 de janeiro de 2005. 
 

Aprovada em Sessão Ordinária de 24 de fevereiro de 2005. 
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