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ATA DA 33ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia trinta e um (31) do mês de janeiro do ano de 

dois mil e sete (2007), no Palácio Serzedêllo Corrêa, Plenário “Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, NELSON LUIZ 

TEIXEIRA CHAVES, FERNANDO COUTINHO JORGE e MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA, bem como os Conselheiros Substitutos ANTONIO ERLINDO BRAGA e EDÍLSON 

OLIVEIRA E SILVA (Artigo 13, § 2º, e Caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará), o conselheiro aposentado MANUEL AYRES, e os seguintes representantes do 

Ministério Público de Contas: Procuradores IVAN BARBOSA DA CUNHA, MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO e ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES; Subprocuradora 

IRACEMA TEIXEIRA BRAGA; e o Procurador aposentado PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, 

estiveram presentes, ainda, à sessão, as mais altas autoridades civis e militares, dentre elas: os 

Excelentíssimos Senhores MÁRCIO MIRANDA, LUIZ CUNHA, ÍTALO MÁCOLA e BIRA 

BARBOSA, Deputados Estaduais; Doutor ALACID DA SILVA NUNES - Ex-Governador do 

Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSÉ CARLOS ARAÚJO, do Tribunal de 

Contas dos Municípios; Excelentíssima Senhora MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ, 

Procuradora-Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios; 

Excelentíssimo Senhor OTÁVIO JOSÉ PESSOA FERREIRA, representante do Tribunal de 

Contas da União; Excelentíssimo Senhor Coronel QOPM HENRIQUE COELHO DE SOUZA 

ARAÚJO, Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado; Excelentíssimo Senhor Coronel 

QOPM LUIZ CLÁUDIO RUFFEIL RODRIGUES, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado 

do Pará; Excelentíssimo Senhor Coronel QOBM PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA, 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Excelentíssimo Senhor CARLOS 

BOTELHO DA COSTA, Consultor Geral do Estado; Ilustre Senhora ANELYSE SANTOS DE 

FREITAS, Defensora Pública Geral do Estado do Pará; Ilustre Senhora MÁRCIA NOGUEIRA 

DE FREITAS, Chefe do Cerimonial da Governadoria do Estado; Doutor HALMÉLIO ALVES 

SOBRAL NETO, Secretário Executivo de Estado de Saúde Pública; Doutora MARIA 

APARECIDA BARROS CAVALCANTE, Secretária Executiva de Estado de Administração; 
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Doutor JOSÉ RAIMUNDO BARRETO TRINDADE, Secretário Executivo de Estado da Fazenda; 

Doutor VALDIR GANZER, Secretário Executivo de Estado de Transportes; Doutora IVANISE 

COELHO GASPARIM, Secretária Executiva de Estado do Trabalho e Promoção Social; Doutor 

MÁRIO ANDRADE CARDOSO, Secretário Executivo de Estado de Educação; Doutora MARIA 

LÚCIA DE MACEDO PENEDO, Secretária Executiva de Estado de Esportes e Lazer; Doutor 

MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO, Secretário Executivo de Estado de Indústria, Comércio e 

Mineração; Senhor CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCÂNTARA, Chefe da Casa Civil da 

Governadoria do Estado; Senhora VERA LÚCIA MARQUES TAVARES, Secretária Especial de 

Estado de Defesa Social/Segurança Pública, 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 do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará), com a finalidade específica de dar posse ao novo Corpo Dirigente deste Tribunal: 

Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE – Presidente, Conselheiros MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA - Vice-Presidente e NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES – 

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

o último dia útil do mês de janeiro de 2009. Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, 

inclusive o presidente ao centro da mesa, deu-se início ao programa de posse, quando o mestre 

de cerimônia convidou, para compor a mesa dos trabalhos, os Excelentíssimos Senhores: ANA 

JÚLIA CAREPA - Governadora do Estado do Pará; JOSÉ MEGALE FILHO - Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado; MÍLTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado; ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE - Procurador-

Geral de Contas; FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA – Procurador-Geral de Justiça; LUIZ 

OTÁVIO MOTA PEREIRA – Secretário Municipal de Urbanismo, neste ato representando o 

Prefeito Municipal de Belém; LAUDELINO SOARES – Vice-Presidente do Tribunal de Contas 

dos Municípios; e ZECA PIRÃO – Presidente da Câmara Municipal de Belém. (Pausa). Com a 

palavra, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ, após saudar todos 

os presentes, declarou aberta a presente Sessão Solene em que o Tribunal se reúne visando a dar 

posse aos seus novos dirigentes eleitos. Em seguida, o mestre de cerimônia anunciou a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. (Pausa). Em seguida, o mestre de cerimônia anunciou o 

pronunciamento do Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ. Com a palavra, Sua Excelência 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

   Secretário  Presidente do TCE-PA 64 

proferiu seu discurso que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). 

Concluído, foi aplaudido por todos os presentes. A seguir, o mestre de cerimônia anunciou a 

leitura do Compromisso de Posse dos Conselheiros FERNANDO COUTINHO JORGE, MARIA 

DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA e NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES nos cargos de 

Presidente, Vice-Presidente e Coordenador de Processos do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. Desta forma, Suas Excelências leram o referido compromisso do seguinte teor: PROMETO 

DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E EXATIDÃO OS DEVERES DO MEU CARGO, 

CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO PAÍS. Após, o 

Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ declarou investidos nos cargos de Presidente, Vice-

Presidente e Coordenador de Processos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

respectivamente, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros FERNANDO COUTINHO JORGE, 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA e NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, para os quais 

foram conduzidos por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 14 de dezembro de 

2006 e, com efeito, convidou o Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE 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 LAURO DE BELÉM 

SABBÁ. Neste momento, o mestre de cerimônia convidou o senhor José Tuffi Salim Júnior, 

Secretário do Tribunal de Contas do Estado, para que procedesse à leitura do Termo de Posse 

dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para as respectivas assinaturas. 

Com a palavra, o senhor secretário fez a leitura do referido termo. Após a leitura, foram apostas 

as assinaturas do Conselheiro Lauro de Belém Sabbá e dos empossados, oportunidade em que 

foram novamente amplamente aplaudidos por todos. Ulteriormente, o mestre de cerimônia 

anunciou o pronunciamento do 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, que 

ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 02). (Pausa) Concluído o mesmo, 

foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Em seguida, anunciou o discurso do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE - Presidente recém-

empossado, momento em que Sua Excelência leu o seu pronunciamento, que ficou fazendo 

parte integrante dos anais desta Corte e também desta ata (DOCUMENTO Nº. 03). (Pausa). Em 
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seguida, Sua Excelência foi amplamente aplaudido por todos. Continuando, o mestre de 

cerimônia anunciou o pronunciamento da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado ANA 

JÚLIA VASCONCELOS CAREPA. Com a palavra, Sua Excelência proferiu seu discurso, que 

também ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 04). (Pausa). Concluído, 

Sua Excelência foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Logo após, o mestre de 

cerimônia solicitou que todos os presentes ficassem de pé para ouvirem a apresentação do Hino 

do Estado do Pará. Posteriormente, a Presidência, após agradecer a presença de todos, declarou 

encerrada a presente Sessão às doze horas e trinta minutos (12h30min), e mandou que eu, José 

Tuffi Salim Júnior, Secretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a 

confecção da presente ata. 

Belém, 31 de janeiro de 2007. 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
 
 
 
 
V I S T O: 
 
 
FERNANDO COUTINHO JORGE 

Presidente 
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D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 33ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 31.01.2007 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmº. Sr. Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmº. Sr. Procurador-Geral de Contas ANTÔNIO MARIA 

FILGUEIRAS CAVALCANTE; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmº. Sr. Consº. FERNANDO COUTINHO JORGE; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 04: Exmª. Srª. Governadora do Estado ANA JÚLIA CAREPA. 
 

Belém, 31 de janeiro de 2007. 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 
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DOCUMENTO Nº. 01 
 

Discurso do Exmº. Sr. Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ: 
 

Excelentíssima senhora Governadora do Estado do Pará, Ana 
Júlia Carepa, na pessoa de quem saúdo todos os Secretários de estado, 
Presidentes de autarquias, fundações e empresas públicas. 

Excelentíssimo senhor Presidente da assembléia legislativa do 
estado, Deputado José Megale, na pessoa de quem saúdo todos 
parlamentares aqui presente.  

Excelentíssimo senhor desembargador Milton Augusto de 
Brito Nobre, Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, na pessoa de quem saúdo todos os desembargadores e juízes aqui 
presentes.  

Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Otávio Motta Pereira, neste 
ato representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Belém, Dr. Duciomar Costa.  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Belém, Vereador Zeca Pirão  

A excelentíssimo senhor Conselheiro Laudelino Pinto Soares, 
Vice-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Pará, na pessoa de quem saúdo todos Conselheiros do TCM Aqui 
presentes.  

Excelentíssimo Senhor Procurador Chefe do Ministério 
Público do Estado do Pará, Dr. Francisco Barbosa, em nome de quem 
saúdo todos os Procuradores e promotores.  

Excelentíssimo senhor Dr. Antônio Maria Filgueiras 
Cavalcante, Procurador Geral do Ministério Público de Contas do 
Estado, na pessoa de quem saúdo todos os Procuradores e servidores 
aqui presentes.  

Excelentíssimo senhor Alacid da Silva Nunes, ex-Governador 
do estado, o Governador que na época me nomeava para este Tribunal, 
a quem rendo homenagem neste momento.  
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O demais autoridades aqui presentes, Conselheiro Manoel, 
aposentado deste Tribunal, senhores, Conselheiros e auditores e 
funcionários deste Tribunal de Contas, senhoras e senhores. 

Minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, eis 
que Ele, tendendo às minhas invocações, com sua bênção e proteção 
permitiu-me cumprir concluir com êxito a missão outorgada por meus 
pares à frente desta Corte de Contas.  

São também de agradecimento à minha querida esposa, 
Celeste, e aos meus filhos, minha família, de cuja compreensão fui 
beneficiário, e por via de conseqüência por ela fortalecido por um 
sentimento humanista de civismo necessários para com denodado 
esforço, dedicação e responsabilidade cumprir com os encargos de 
Presidente neste Tribunal.  

Empossado em 31 de janeiro de 2003, para um mandato de 
dois anos, vi-me antes mesmo do seu término, instado por meus diletos 
pares, para permanecer na presidência desta Corte, o que implicaria na 
aceitação da reeleição - fato que colidia com aquilo que era sabido por 
todos, meu firme propósito de não candidatar-me à reeleição ou sequer 
aceitar que dela se cogitasse.  

Sem ter como resistir à insistência afetivo-imperativo dos 
eminentes e queridos Conselheiros, como necessária e mais 
conveniente para esta instituição, sucumbi à pressão, afastei de mim 
qualquer eiva de egoísmo e, superando a minha pré-disposição, deixei 
falar mais alto a minha convicção de que na vida há circunstâncias que 
nos obrigam a sacrificar o interesse pessoal em prol do bem maior da 
instituição pública que integramos, o que se torna alvo e razão de ser da 
cidadania, a qual homem público não pode se furtar, mesmo que isso 
implique em contrariar expectativas familiares ou pessoais.  

E no meu caso, se objetivava não só pela interação afetivo-
familiar, mas, principalmente, pelo delicado estado de saúde da minha 
querida esposa e companheira Celeste, o que, graças a Deus, foi 
superado e hoje ela está aqui, compartilhando comigo e com todos nós, 
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da alegria e significação deste momento da vida e da história do 
Tribunal de Contas do estado do Pará.  

Hoje concluo o segundo mandato consecutivo de Presidente 
desta Corte de Contas.  

Confesso que o faço com a consciência de que cumpri 
fielmente o meu dever e para tanto dei o melhor das minhas qualidades 
e empenho pessoal e se para tanto sacrifiquei meus projetos pessoais, 
que então arquitetara, afirmo aos presentes que me sinto recompensado 
e reconfortado por tudo quanto pude realizar, não apenas 
materialmente, mas também pelo lado sentimental da fraternidade, 
unindo todos os Conselheiros, no objetivo comum do engrandecimento 
deste Tribunal.  

E se não consegui realizar tudo quanto projetei, a Sua 
Excelência, Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, com sua diretoria, 
certamente o fará, e muito mais - o que é exigência conseqüente da 
dinâmica da nossa instituição que a todo instante reclama maior avanço, 
maiores conquistas, para responder a expectativa da sociedade que, a 
partir da vigência da atual constituição, nela tem um dos mais 
importantes instrumentos de controle da gestão pública, depois da 
realização efetiva dos objetos da cidadania.  

Cheguei a pensar que exercer o segundo mandato consecutivo 
seria uma missão mais amena, porque as grandes dificuldades 
encontradas nos dois primeiros anos haviam sido superadas em sua 
maior parte, como conseqüência da ação conjunta com o meu vice-
presidente, e minha coordenadora, diletos companheiros Fernando 
Coutinho Jorge e Lourdes Lima de Oliveira; e pelo apoio recebido dos 
demais Conselheiros, auditores e dos servidores desta Casa.  

Mas logo percebe que não há missão fácil na administração 
pública, primeiro porque é dever indissociável do dirigente público 
pugnar pelo interesse, pelo conceito e pela finalidade da instituição que 
dirige; segundo porque a sociedade é dinâmica e como tal as suas 
necessidades evoluem e se diversificam no dia-a-dia, e como 
decorrência passam a exigir do administrador público o cuidado 
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necessário para que possa garantir, como diuturnamente busquei, a 
transparência e a responsabilidade como os motores de minhas ações. 

O final do mandato aliado ao momento da transmissão do 
cargo a um novo corpo diretor, constitui necessariamente o mote para 
que o dirigente que o deixa preste contas de sua gestão.  

Cumpro aqui, portanto, este mister, enfatizando a minha 
satisfação por ter sido artífice da pacificação neste Tribunal; 
pacificação que consegui concretizar mediante uma gestão 
compartilhada, asseguradora de uma convivência interativa com todos, 
que, sem eliminar ou ignorar as divergências, possibilitou a ponderação 
de valores, a harmonização dos interesses, e, assim, a otimização das 
relações internas em todos os níveis da administração deste Tribunal.  

Pois "É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, 
quando nos dispomos a ceder, de nós mesmos, em pequeninas 
demonstrações de renúncia, a ponto de vista".  

No que tange particularmente ao comando desta Corte, 
registro, com ênfase, que a busca da otimização permitiu, por consenso 
de todos os Conselheiros, cimentarmos o sistema de rodízio como 
norma de eleição do corpo diretivo deste Tribunal.  

Sistema esse que considero instrumento positivo de arejamento 
e respiração desta Corte, pois com ele cada um de seus membros, a seu 
tempo e de modo previsível, exercerá a presidência desta Casa; só não o 
fará se expressamente abdicar da oportunidade, chegada a sua vez.  

Por esse modelo, aqui inspirado, no Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, tem recebido elogios por parte de outros tribunais de 
Contas, que também expressam o desejo de adotá-lo.  

Consciente da necessidade de dotar o nosso Tribunal de 
recursos tecnológicos que o mantenham capaz de responder com 
qualidade as expectativas da sociedade, concretizei a participação do 
Tribunal de Contas do estado do Pará no Promoex, o qual até então 
passara ao largo, inexplicavelmente desconsiderado, sem sedução para 
este Tribunal.  
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Lembrando aqui imorredoura obra de Marcel Prost, parti em 
busca do tempo perdido, escrevi este Tribunal no programa de 
modernização do Tribunal de Contas, e para que pudesse colher os 
melhores frutos, foi de reconhecida importância a brilhante e fecunda 
atuação do meu Vice-Presidente, hoje nosso Presidente, Conselheiro 
Fernando Coutinho Jorge, a quem designei no âmbito deste Tribunal 
Coordenador do Promoex.  

Então Sua Excelência usando os mais elevados conceitos 
perante os mais altos escalões da república, em curto espaço de tempo, 
colocou este Tribunal no lugar e devida posição.  

Além de tudo isso sinto-me um pouco frustrado; frustrado sim, 
por ainda não ver provida a vaga aberta com a aposentadoria 
compulsória da Exmª. Sra. Conselheira Eva Andersen Pinheiro, há 
exatamente seis anos e dez meses, vaga essa pertencente à categoria dos 
auditores deste Tribunal.  

E ao confessar essa frustração, recordo que na Sessão Solene 
de minha posse, para o segundo biênio, o eminente auditor Edílson 
Oliveira e Silva, ao saldar os novos dirigentes instou-me a pugnar pelo 
imediato provimento do cargo vago e pelo cumprimento da decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal que, transitada em julgado em 
maio de 2003, declarara que a mesma deveria ser provida por escolha 
do Governador, sim; mas dentre os auditores indicados em lista tríplice 
por este Tribunal.  

Lutei, mas não tive sucesso.  
Os nossos auditores, Dr. Erlindo Braga e Dr. Edílson Oliveira 

e Silva, não se intimidaram com a situação. Demonstraram aos que 
fazem este Tribunal de Contas e para toda a sociedade paraense o valor, 
o espírito aguerrido e a determinação que deve nortear o servidor 
público.  

O doutor Erlindo Braga, inclusive autor de inúmeras ações 
para preservar não apenas o direito, mas o direito constitucional dos 
auditores deste Tribunal. 
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Senhora Governadora Ana Júlia Carepa, o Tribunal de Contas 
do estado do Pará confia em Vossa Excelência e em seu mais elevado 
espírito público, e expressou essa confiança, ao aprovar na sua primeira 
sessão deste ano proposição assinada pelo ilustre auditor Edílson 
Oliveira e Silva, ressaltando sua fértil e correta trajetória política, o que 
foi comunicado a Vossa Excelência por ofício desta presidência no dia 
nove deste mês.  

Acredito pois, que Vossa Excelência respaldada por sua 
consultoria e assessoria, composta por competentes juristas haverá de 
escolher com sabedoria dentre os nomes componentes da lista dos 
auditores homologada por esse Tribunal, aquele que virá a preencher a 
vaga que está prestes a completar sete anos.  

Informo a Vossa Excelência que tal lista foi homologada por 
este Tribunal em sessão de 12 de setembro de 2002, pela resolução nº. 
16.658, e retificada pela resolução nº. 16.849, de 9 de março de 2004. 

Caberá agora a Vossa Excelência, com total liberdade, 
assegurada pela constituição da república e do estado, escolher aquele 
que virá a ser o novo Conselheiro desta casa.  

Deixo a presidência e sou sucedido pelo meu ilustre e culto 
Vice-Presidente, Fernando Coutinho Jorge, minha Coordenadora e 
amiga Conselheira Lourdes Lima de Oliveira, assume a vice-
presidência e o companheiro Nélson Chaves, é o novo Coordenador, 
futuro corregedor deste Tribunal, em razão de modificação regimental e 
legal a ser feita em breve. 

Ressaltado que os três Conselheiros que hoje assumem tão 
virtuosas funções, em muito colaboraram nestes últimos quatros anos 
da minha administração.  

O saúdo o ilustre Conselheiro Elias Naif Daibes Hamouche, 
mestre de várias gerações. Aproveito para reafirmar que é impossível 
desassociar a esta instituição da imagem de Vossa Excelência. Que 
sempre estabeleceu com esta casa um relacionamento mais que 
profissional, diria até um relacionamento afetuoso. Obrigado por sua 
colaboração com a minha administração.  
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Sou feliz é grato pelo ambiente fraterno e produtivo que se 
vive neste Tribunal e pela ajuda dedicada de todos os Conselheiros, 
dentre eles incluídos os auditores Antônio Erlindo Braga e Edílson 
oliveira e Silva, os quais, indistintamente, não se furtaram ao estudo das 
questões mais complexas submetidas à jurisdição desta Corte de Contas 
e que serviram durante toda esta administração como Conselheiros 
substitutos.  

Congratulo-me nesta oportunidade com esses eminentes 
Conselheiros e a eles desejo uma boa administração, certo de que serão 
bafejados pela inspiração e proteção divinas, sei que a missão é árdua 
mas sei que ela será vencida com êxito pela capacidade e determinação 
de trabalho que vossas excelências são possuidores.  

Chegou hoje aos cinqüenta anos de vida pública; seis anos 
como funcionário da biblioteca do estado do Pará, dirigida naquela 
época pelo inesquecível e historiador Ernesto Cruz; vinte anos com um 
político; 24 anos como Conselheiro deste Tribunal.  

Como político iniciei minha vida como Vereador de Belém, 
passei a deputado estadual e, como tal, cumpri quatro mandatos 
consecutivos. Fui Presidente da assembléia legislativa do Estado e, no 
exercício dessa função, vi-me investido temporariamente, por várias 
vezes, no cargo de Governador do estado, por imperativo 
constitucional, como seu substituto nos impedimentos, sendo o 
primeiro na ordem vocatória, após o Vice-Governador.  

Encerrando a minha carreira política vim para este querido 
Tribunal de Contas do estado do Pará, onde tomei posse no dia dois de 
fevereiro de 1983.  

Como Conselheiro e exerci o meu primeiro mandato de 
Presidente no período de 1987 a 1988. Cumpri também as funções de 
Vice-Presidente e de coordenador por diversas vezes.  

Para completar minha felicidade, nada seria mais significativo 
do que as duas comendas que recebi nos últimos dias desse meu 
segundo mandato consecutivo.  
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Falo das homenagens representadas pelas outorgas das 
medalhas do mérito do ministério público de Contas, por decisão do 
respectivo colégio de Procuradores, e da medalha da ordem do mérito 
judiciário, do Tribunal de Justiça do estado do Pará. É pois com 
satisfação, e mesmo o orgulho, que registro os meus agradecimentos 
por tão significativas homenagens aos autores das proposições, suas 
excelências doutor Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-
geral de Contas de ao doutor Milton Augusto de Brito Nobre, 
desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Pará; 
aqui presentes.  

Assim, ao chegar neste momento, em que transmito o cargo de 
Presidente ao término de um terceiro mandato, descontínuo e dois 
mandatos consecutivos, reflito que da minha vida pessoal dediquei 
cerca de setenta e três por cento dela à causa pública.  

E me sinto confortado por tê-lo feito, principalmente pelo 
reconhecimento que recebi da sociedade e das instituições, em 
particular, o que para mim traduzem o reconhecimento da retidão, da 
responsabilidade, da probidade, com que sempre desempenhei as 
funções públicas, desde a mais modesta, até a mais importante.  

Já fiz o agradecimento ao poder judiciário, e não poderia 
deixar de reconhecer também a minha gratidão ao poder legislativo, 
aqui representado pelo seu Presidente, deputado José Megale.  

Poder a que tive a honra de servir durante anos, como citei, e a 
quem presto contas como Presidente deste Tribunal.  

Na condição de ordenador de despesas, recebendo a aprovação 
das contas referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, e a de 2006 
será encaminhada na próxima semana. O que comprova, sem dúvida 
alguma, querer mostrar a lisura da administração desta casa, e o 
exemplo do emprego concreto do dinheiro público.  

Neste diapasão, como o gestor público e gerenciador do 
recurso público, peço vênia para citar as sábias palavras de Victor 
Hugo, a prudência é a filha mais velha da sabedoria.  
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A respeito dessas duas homenagens, permitam-me pelo muito 
que me honram e me orgulham, a emoção de dizer que vêm somar-se a 
outras igualmente valiosas que me foram no curso da vida pública 
outorgadas pelo poder executivo e pelo poder legislativo.  

Realizamos várias obras exclusivamente com recursos do 
nosso orçamento, demos prioridade ao social, criando o vale refeição 
para os nossos funcionários; os cursos de aperfeiçoamento do nossos 
técnicos e a aquisição de um terreno para ampliação da sede social da 
associação dos nossos servidores.  

Ainda no âmbito do social, resgatamos o convênio como a 
FUNCAP, com o fim de atender aos jovens assistidos pela referida 
fundação, dando-lhes oportunidade de participarem do estágio sócio-
educativo. A tecnologia da informação recebeu atendimento especial, 
com investimentos que possibilitaram a modernização, 
desenvolvimento e renovação de nosso parque tecnológico. Criamos a 
escola de Contas e deixamos para o nosso sucessor, devidamente 
esquematizado, a criação da nossa ouvidoria, da nossa a Procuradoria e 
do fundo do o reaparelhamento do Tribunal de Contas 

Estreitamos o nosso relacionamento com o jurisdicionado, 
dando conhecimento para sociedade do que fazemos, porque fazemos e 
quando fazemos; quer através da reformulação do boletim informativo 
do Tribunal, quer através da melhoria da comunicação via Internet.  

Não vou cansados relatando todas as nossas realizações, mas 
não posso deixar de destacar a modernização de todo o departamento de 
controle externo, a aquisição de nossa própria garagem, as renovações 
da nossa frota e a modernização do plenário, que hoje estamos 
inaugurando.  

Nesses últimos quatro anos os servidores ativos e inativos 
deste Tribunal tiveram a reposição de seus vencimentos e proventos 
devidamente corrigidos acima da inflação sem, entretanto, 
comprometer os investimentos e o respeito à lei da responsabilidade 
fiscal.  
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Portanto reafirmo ao servidor o respeito que ele merece em 
todos os sentidos.  

Visando acompanhar o crescimento deste Tribunal, deixo o 
projeto arquitetônico e de engenharia para a construção do Anexo IV, 
cuja obra será realizada pelo do sucessor, Fernando Coutinho Jorge.  

Expresso neste momento meus agradecimentos, mais uma vez, 
a minha mulher, Celeste, pelo apoio contínuo, aos funcionários do 
gabinete da presidência, diretores e a todos os servidores deste Tribunal 
pela dedicação, com que cumpriram suas missões e também os seus 
encargos funcionais; pelo modo carinhoso com que sempre 
distinguiram a minha pessoa, agradeço aos eminentes Conselheiros, 
auditores, aos Procuradores e aos funcionários do ministério público de 
Contas que, sempre no limite de suas atribuições e competências, não 
deixaram de mostrar dedicação e estima para com esta minha pessoa.  

Quero terminar esse meu discurso agradecendo, portanto, a 
todos, a todos aqueles que estiveram conosco, em todos estes 
momentos. E a Deus por nos ter dado vida.  

Muito obrigado  
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DOCUMENTO Nº. 02 
 

Discurso do Exmº. Sr. Procurador-Geral de Contas ANTÔNIO MARIA 
FILGUEIRAS CAVALCANTE: 
 

Bacharel em economia e professor da Universidade Federal do 
Pará, tendo exercido a Coordenação do Curso e a Subchefia do 
Departamento de Economia; pós-graduado pelas Nações Unidas em 
Planejamento para o Desenvolvimento dos Países Subdesenvolvidos 
realizado em Santiago/Chile; fundador e professor do Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos (NAEA); Coordenador da Área Econômica da 
Companhia de Desenvolvimento de Áreas Metropolitanas de Belém 
(CODEM); Diretor Geral do Instituto de Desenvolvimento Econômico 
e Social do Pará (IDESP); Secretário de Estado de Planejamento e 
Coordenação Geral (SEPLAN); Secretário de Estado de Educação 
(SEDUC); Secretário Executivo do Conselho Superior de 
Desenvolvimento do Estado do Pará. Primeiro Prefeito eleito de Belém 
após 22 anos sem eleição para Prefeito de capitais; Vice-Presidente da 
Associação Brasileira de Prefeitos das Capitais; Coordenador da Frente 
Nacional Municipalista no Pará e Coordenador dos Simpósios e 
Propostas de Políticas Municipalistas para a Amazônia apresentado à 
Assembléia Nacional Constituinte; Deputado Federal; Primeiro 
Ministro de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
do Brasil, sendo responsável pela implantação e estruturação do 
Ministério e de diversas políticas ambientais; Senador da República; 
Presidente da Comissão Especial destinada a acompanhar a participação 
brasileira na conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – RIO - 92; Membro Titular das Comissões de 
Economia, Educação, Assuntos Sociais e Fiscalização e Controle no 
Senado Federal; Vice-Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; Titular da 
Comissão Especial de Inquérito destinada a elaborar e apresentar 
projetos de resolução reformando o Regimento Interno do Senado 
Federal; apresentação de vários Projetos de Lei e Emendas 
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Constitucionais; Presidente da Comissão Permanente de Assuntos 
Culturais, Educação, Ciência e Tecnologia do Parlamento Latino-
Americano (PARLATINO); autor de vários trabalhos publicados 
voltados principalmente para a área econômica, planejamento, 
desenvolvimento e meio ambiente; Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, tendo exercido a Coordenadoria de Processos e a 
Vice-presidência dessa Corte de Contas; Coordenador na região norte 
do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios – PROMOEX, sendo o responsável direto pela 
sua implementação no Tribunal de Contas do Estado do Pará; 
condecorado com o Grau de Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, como 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, outorgado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da República; Grau de Grã-Cruz da Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho, como Ministro do Meio Ambiente; Grau de 
Grande Oficial da Ordem do Mérito do Grão-Pará; Grau de Grã-Cruz 
da Ordem do Mérito de Brasília; Ordem do Mérito Especial Cabanagem 
outorgada pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará; Mérito da 
Administração Pública outorgada pelo Conselho Regional de 
Administração; título de Cidadão pelos relevantes serviços prestados a 
vários municípios do Estado do Pará como Castanhal, Tomé-Açu, 
Ananindeua, Conceição do Araguaia, Rio Maria, Redenção, dentre 
outros.  

Senhoras e Senhores, 
Quem tem essa qualificação, evidentemente, acha-se habilitado 

a exercer a Presidência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do 
Pará. 

Nobre Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, o Tribunal de 
Contas do Estado a partir deste ano de 2007 terá novas e importantes 
atribuições, uma nova era está se descortinando com a efetiva 
implantação do Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios – PROMOEX em 
todos os Tribunais de Contas do Brasil. 
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V.Exa. por feliz iniciativa, justiça seja feita, do nobre 
Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, teve a incumbência de colocar o 
Tribunal de Contas do Estado do Pará dentre aqueles que seriam 
beneficiados por esse programa quando, inclusive, as tratativas entre os 
Tribunais de Contas do Brasil, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID e o Governo Brasileiro estavam bastante 
adiantadas e o nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará delas não 
participava. 

Em pouco tempo V. Exa. conseguiu incluir nosso Tribunal de 
Contas do Estado do Pará colocando-o em local de destaque mercê de 
sua capacidade, dinamismo, conhecimento e grande poder de liderança 
reconhecidas nacionalmente. 

Portanto, agora que será efetivamente implantado esse 
programa, V.Exa. terá a oportunidade de colher os primeiros frutos de 
seu trabalho, o que virá, temos a certeza, trazer grandes benefícios ao 
nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Estimada Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 
ora assume a Vice-presidência desta Casa, temos a certeza de que sua 
experiência tanto no Executivo como Prefeita, como no Legislativo, 
como Deputada Estadual muito contribuirá para o engrandecimento do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará aliada a sua capacidade 
agregadora de pessoa simples, mas com uma força inimaginável, 
proveniente da fé que dedica a Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Dileto companheiro Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 
que ora assume a Coordenadoria de Processos. Falar de V.Exa., de sua 
capacidade de trabalho, de sua inteligência, de sua habilidade no trato 
com as pessoas, para nós é muito fácil, pois todos esses conceitos estão 
reforçados pela grande admiração, respeito e principalmente amizade 
que, desde os bancos escolares nos une e nunca foi arranhada ao longo 
desses anos, pelo contrário, a cada dia mais se solidifica. 

Sua experiência como Ex-Presidente desta Casa será de grande 
valia aos Conselheiros Coutinho Jorge e Lourdes Lima que pela 
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primeira vez exercem a Presidência e Vice-presidência desta Corte de 
Contas. 

Queremos deixar registrada uma palavra de reconhecimento e 
louvor ao Conselheiro Lauro de Belém Sabbá que hoje deixa a 
Presidência deste Tribunal de Contas, voltando à bancada como 
Conselheiro integrante do douto Plenário desta Casa. 

V.Exa., Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, perseguiu e 
conquistou a paz e a harmonia nesta Corte de Contas. Sua 
administração compartilhada onde todos os assuntos de relevância eram 
levados a discussão e decisão entre seus pares é digna dos maiores 
encômios e esperamos seja a mesma adotada, doravante, como regra 
entre os administradores deste Tribunal, bem como o relacionamento 
sempre respeitoso e fraterno entre as nossas Instituições, Tribunal de 
Contas e Ministério Público de Contas. 

Finalmente, esclarecemos que continuamos otimistas 
incorrigíveis. Acreditamos em um Brasil melhor, em um Estado do 
Pará melhor. Acreditamos na capacidade e na boa vontade das pessoas. 
Acreditamos que as instituições estão muito acima da simples vontade 
ou interesse do ser humano. Acreditamos finalmente que aquilo que 
virá, certamente será bem melhor do que aquilo que já foi, pois o que 
virá todos nós temos a possibilidade de intervir podendo melhorá-lo ou 
aperfeiçoá-lo e o que já foi não poderá mais ser mudado, servindo 
apenas de exemplo a ser seguido ou alerta para não incorrer nos 
mesmos erros cometidos. Visemos o futuro, trabalhemos para que ele 
seja melhor e mais próspero para o Estado do Pará. 

Muito obrigado! 
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DOCUMENTO Nº. 03 
 

Discurso do Exmº. Sr. Consº. FERNANDO COUTINHO JORGE: 
 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, Lauro de Belém Sabbá, 

Meus caros Conselheiros deste Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado, 

Demais autoridades aqui presentes,  
Meus caros amigos e amigas, membros e servidores que 

fazem esta Casa, 
Minhas senhoras e meus senhores. 
Ao assumir as funções de Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará o faço com muita honra e ciente da relevante missão 
e compromisso que assumo perante minha consciência e a comunidade 
de minha terra. 

Quero inicialmente apresentar meus sinceros 
agradecimentos ao amigo Conselheiro Lauro de Belém Sabbá que 
implementou uma gestão compartilhada muito bem-sucedida, uma vez 
que possibilitou que as decisões e atitudes emanadas da administração 
fossem, em geral, derivadas dos diálogos permanentes existentes entre 
os membros que integram o colegiado deste nosso egrégio Tribunal de 
Contas.  

Além disso, meus agradecimentos também decorrem da 
oportunidade que recebi para participar ativamente da gestão do 
Tribunal, na condição de Vice-Presidente. Agradeço ainda em razão de 
ter recebido do Conselheiro Lauro Sabbá a honrosa missão de 
coordenar o Promoex no TCE-PA, permitindo que eu pudesse conduzir 
o planejamento e a execução inicial deste relevante projeto e a partir de 
agora implantá-lo de forma definitiva. 

O Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, ou seja Promoex representa 
uma grande possibilidade para que o Tribunal de Contas do Pará 
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ingresse num período de profundas mudanças, visando fortalecer o seu 
papel institucional e a atuação desta corte no desempenho de sua 
missão.  

Seguramente, com a implantação das medidas e ações 
previstas no Promoex, teremos uma Instituição cada vez mais forte e 
respeitada perante a sociedade, contando com profissionais capacitados, 
competentes e com o reconhecimento da importância e o 
comprometimento com as atividades que desenvolvem nesta Corte de 
Contas. 

Para ilustrar a todos a relevância do Promoex no contexto 
dos Tribunais de Contas importa historiar sucintamente as origens deste 
projeto.  

No ano de 2002 os resultados de uma ampla pesquisa 
realizada pela Fundação Instituto de Administração/USP apontaram 
algumas deficiências dos Tribunais de Contas do País, todavia, 
elegeram também o modelo brasileiro como apto a exercer as suas 
competências constitucionais, visando atender aos anseios da 
sociedade.  

Do mesmo modo, a resposta do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID à Carta-Consulta convalidou a perfeita aptidão 
do sistema de controle externo do Brasil conforme apontado pela 
pesquisa da FIA/USP, culminando com a aprovação do empréstimo 
internacional assinado pelo governo brasileiro em âmbito nacional.  

A partir de então, o governo federal, através do Ministério 
do Planejamento, na administração do Ministro Paulo Bernardo, 
assumiu a condução deste importante Programa, sendo apoiado pela 
ATRICON – Associação de Tribunais de Contas e pelo IRB – Instituto 
Ruy Barbosa.  

Como é possível observar, portanto, o Promoex não é uma 
obra individual, decorrente da vontade ou vaidade de uma única pessoa. 
Em verdade é um compromisso de modernização institucional firmado 
por todos os Tribunais de Contas do País, ou seja, os 33 Tribunais de 
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Contas, considerando que o Tribunal de Contas da União – TCU já 
realizou preliminarmente essa grande modernização.  

A adesão do Tribunal de Contas do Pará ocorreu graças a 
nossa persistência e a visão lúcida do Conselheiro Lauro Sabbá. Fomos 
o último Tribunal a nos inserir no Projeto, porém isto não nos 
esmoreceu, pelo contrário, o TCE-PA foi um dos primeiros a ter seu 
projeto original apreciado pelo Ministério do Planejamento e BID, foi 
um dos primeiros a assinar o convênio e sua normatização interna 
serviu como modelo para outros Tribunais.  

Hoje o Promoex já se encontra em fase de execução. Nota-
se, portanto, que a equipe do Tribunal de Contas do Pará desde a 
elaboração e início da execução do projeto demonstrou seu vigor, 
disposição e desejo de ver a Corte de Contas do Pará cada vez mais pro 
ativa e com uma postura aberta para à comunidade, dando transparência 
e visibilidade para a sua própria atuação e de todos os órgãos públicos 
do governo estadual. 

Sendo assim, o Promoex em sua essência pretende:“levar os 
tribunais de Contas dos estados e municípios ao melhor nível de 
atuação através de modernos procedimentos de trabalho, recursos 
humanos pró-ativos e capacitados, utilização inteligente da tecnologia 
de informação e fortalecimento dos canais e meios de integração com 
os jurisdicionados e os cidadãos”. 

É neste cenário nacional de modernização institucional do 
sistema de controle externo brasileiro que assumo com disposição e 
otimismo a Presidência do Tribunal de Contas do Pará. Agradeço neste 
momento o voto de confiança que os meus pares, Conselheiros deste 
Egrégio Tribunal, de forma unânime depositaram em mim, espero 
corresponder às essas expectativas, dos servidores e da sociedade 
paraense, quanto a este novo papel de Presidente desta Corte de Contas. 

Em minha gestão pretendo manter e ampliar os avanços 
dos projeto Promoex já alcançados na profícua administração do 
Conselheiro Lauro Sabbá. Razão porque pretendemos adotar o 
Promoex como alicerce e como nosso principal plano de trabalho. 
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Portanto, assumo a Presidência do TCE-PARÁ com um plano 
claramente definido a executar, com seus programas, projetos e 
atividades pré-estabelecidos para serem realizados ao longo de 06 
anos. 

Temos muito a percorrer neste caminho em direção à 
modernização institucional do TCE-PA. Contudo, podemos destacar 
um dos mais relevantes e significativos desafios a enfrentar: a 
implantação da Auditoria Operacional. 

Essa nova ferramenta de trabalho dos Tribunais de Contas 
tem como principal objetivo “avaliar o desempenho de entidade, 
programa, projeto, atividade ou função governamental, buscando 
gerar informações capazes de orientar as decisões corretivas 
necessárias.”  

Significa em essência, examinar e acompanhar todo o 
ciclo da gestão pública, nele se inserindo ao considerar se os 
objetivos previstos pelos administradores públicos foram atingidos 
e se a sociedade efetivamente foi beneficiada pelas ações do poder 
público, contribuindo com recomendações para elevar o nível de 
consecução daqueles objetivos. 

Com esse novo “fazer” do TCE-PA, poderemos alcançar 
finalmente a perfeita integração entre a necessária Auditoria de 
Conformidade e a inovadora Auditoria de Resultados. 

Para alcançar este audacioso objetivo precisaremos 
mobilizar todo o Tribunal considerando pessoas, processos e 
tecnologia. 

I - No eixo pessoas vamos empregar grandes esforços 
para: implementar uma gestão planejada; 
estabelecer políticas de valorização permanente 
dos servidores; promover a capacitação e a gestão 
por competência, teremos ainda que fortalecer e 
ampliar os canais de comunicação interna, pois 
precisamos incentivar a participação, o envolvimento 
e o compromisso de todos os servidores nos processos 
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de mudança e modernização institucional previstas no 
Promoex.  
Para iniciar nossos trabalhos nesta área temos prevista 
a realização de uma pesquisa de clima 
organizacional, levantamento de perfil e potencial 
e a elaboração da matriz de competências, que 
definirá as habilidades técnicas, gerenciais e 
pessoais para o quadro funcional do TCE-PA, 
utilizando as mais modernas metodologias e técnicas 
desse segmento de gestão de pessoas.  
II - No eixo processos nossas ações deverão estar 
voltadas para a simplificação, agilização e otimização 
dos procedimentos internos, como também deverão 
ser direcionadas para a modernização dos meios e 
ferramentas de trabalho. 
III - No eixo tecnologia, cabe destacar a importante 
atualização do parque de equipamentos realizada na 
gestão do Conselheiro Lauro Sabbá. Agora 
precisaremos investir ainda mais na atualização dos 
sistemas e recursos de informática para que haja uma 
utilização mais produtiva e eficiente dos recursos 
tecnológicos e com isso possamos implantar um 
eficaz sistema de informações que permita subsidiar 
nosso processo decisório e nossas ações, de tal modo 
que a atuação do Tribunal de Contas do Pará seja 
tempestiva, concomitante, preventiva e corretiva. 

Como podem observar o Promoex é um projeto arrojado e 
ambicioso que vai requerer grande esforço, trabalho e participação de 
todos que fazem esta Corte de Contas. 

Por isso, pretendo conduzir o Tribunal de Contas do Pará 
por caminhos que permitam que nossa Instituição se torne cada vez 
prestigiada, forte, séria e preparada para o cumprimento de sua 
missão.  
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De minha parte assumo este honroso desafio com grande 
entusiasmo e serenidade, sabendo que terei pela frente muito trabalho e 
dedicação.  

Também assumo esta missão confiante de que junto com os 
Conselheiros e com os valorosos servidores desta casa, tendo o apoio 
dos poderes constituídos de nosso Estado alcançaremos o objetivo de: 
fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de 
cidadania e de efetiva, transparente e regular gestão dos recursos 
públicos em nosso estado, a fim de que possamos desempenhar com 
excelência nosso papel na sociedade.  

Para realizar este laborioso desafio de executar o Promoex e 
exercer este relevante papel de conduzir com segurança, firmeza e 
harmonia o Tribunal de Contas do Pará acredito que minha longa 
experiência na administração pública será fundamental.  

Quero neste instante, exatamente, e considerando que o 
ilustre representante do Ministério Público de Contas já fez um 
arrazoado longo do nosso currículo, de forma benevolente e ampla, 
quero fazer um breve registro, nossa cara Governadora.  

É claro que a nossa experiência na Universidade, eu 
concordo, foi fundamental, e a minha vida política surgiu em função da 
minha experiência pelas Nações Unidas como Especialista em Políticas 
e Planejamento Público e ajudando, inclusive, a implantar um dos 
núcleos mais importantes da administração da Universidade, que é o 
Núcleo dos Altos Estudos Amazônicos que é uma referência 
internacional. 

A minha vida pública como Secretário, já foi falada. 
Secretário de Planejamento, Secretário da Educação, Deputado Federal, 
Prefeito de Belém, Senador da República, Ministro do Meio Ambiente; 
foram oportunidades de eu aplicar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu 
podia ajudar, claro.  

Mas quero dizer uma coisa, já que aqui está presente o nosso 
Governador Alacid Nunes, claro minha Governadora, que tudo isso que 
eu participei, sem a ajuda, sem o apoio de certas pessoas, eu não 
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conseguiria; então eu quero lembrar, exatamente, que para eu ter essa 
oportunidade de realizar tantas missões, eu tive o apoio de algumas 
pessoas importantes. 

Em primeiro lugar eu quero lembrar o Armando Dias 
Mendes. O Dr. Armando porque, na área acadêmica, a ida para as 
Nações Unidas dependeu muito de seu apoio, da sua força, da sua 
crença em nós.  

Na área político-administrativa, quero lembrar o Governador 
Aloysio Chaves, onde eu fui o primeiro Secretário de Planejamento do 
Pará. O Governador Alacid Nunes, que me manteve como Secretário e 
me deu todo o apoio, inclusive para ingressar na vida política. Ele me 
ajudou muito e eu quero fazer essa justiça aqui. E também o 
Governador Jáder Barbalho. O Governador Jáder Barbalho também 
teve um papel relevante nessa vida pública, temos que fazer justiça 
também. E mais recentemente o apoio que recebi do Governador Almir 
Gabriel. 

Mas eu quero, antes de concluir, fazer um agradecimento 
especial à minha mulher Rose, que aí está e tem sido fundamental em 
toda, em toda a minha trajetória de vida pública e privada, claro; e a 
participação dos meus filhos, Michel, Fernando, Rodolfo e Fresia, que 
sempre compreenderam, realmente, a tarefa e a missão que eu vivo. 

Para encerar gostaria de citar algumas idéias de forma mais 
poética que me tocam muito: 

“Faz teu próprio mundo onde quer que estejas(...)  
(...) Escolhe! 
Faz teu próprio mundo feliz, belo e justo 
Está sempre atento e alerta a voz de Deus em ti! 
Está alerta ao teu pensar, sentir, falar e agir 
Onde quer que estejas ou faças 
Se pensas em felicidade 
Farás um novo mundo feliz para ti e para muitos!” 
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Que Deus me ilumine, guie os meus passos e me ajude a 
continuar participando como gestor, que fez da vida pública o seu 
grande objetivo, como cidadão e como ser humano fazendo a sua parte 
na construção de um mundo de paz, justiça e harmonia para todos.  
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DOCUMENTO Nº. 04 

Discurso da Exmª. Srª. Governadora do Estado ANA JÚLIA 
VASCONCELOS CAREPA:  

Excelentíssimo senhor Presidente que neste momento tomou 
posse, Conselheiro Fernando Coutinho Jorge.  

Sua Exmª. senhora Conselheira Lourdes Lima, vice-presidente 
desta Corte e Conselheiro Nelson Chaves, que também tomou posse 
como coordenador deste Tribunal de Contas.  

O doutor Milton Augusto de Brito nobre, desembargador 
Presidente do Tribunal de Justiça do estado, que está bastante 
sorridente, como ele disse, por ter estar no último dia do seu mandato.  

Deputado José Megale, Presidente da Assembléia Legislativa.  
Doutor Antônio Maria Cavalcante, Procurador-Geral de 

Contas do Estado.  
Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que é Procurador-geral de 

justiça. 
Luís Otávio da Motta pereira, Secretário Municipal de 

Urbanismo e representante do Prefeito de Belém, Duciomar Costa.  
Conselheiro Laudelino Soares, Vice-Presidente do Tribunal de 

Contas dos Municípios.  
O Vereador Zeca Pirão, Presidente da Câmara municipal de 

Belém.  
Ex-Presidente, Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, que 

também está sorridente que nem o desembargador Milton Nobre; mas 
eu estou sorridente, apesar de estar começando, só estou com 31 dias... 

Mas eu serei realmente breve, como ontem. 
Eu não poderia deixar de estar presente, Conselheiro Coutinho 

Jorge, a esta cerimônia que marca a mudança na presidência do nosso 
Tribunal de Contas.  

Mudança essa que se faz já hoje por um grande acordo 
democrático, missão essa que foi dirigida pelo ex-Presidente Lauro 
Sabbá, que garante permanentemente rodízio dos Conselheiros na 
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direção da Corte o que beneficia o processo de constante 
aperfeiçoamento do seu papel constitucional.  

Eu venho, em primeiro lugar, expressar a minha admiração e 
reconhecimento ao agora ex-Presidente Lauro Sabbá, por uma vida 
dedicada à administração pública; porque são homens como o senhor, 
Conselheiro, que dignificam o serviço público e servem de exemplo aos 
mais jovens.  

Em segundo lugar, para declarar a minha confiança no novo 
Presidente, e eu já nem vou mais citar todo o currículo, porque já foi 
aqui muito bem dito, mas apenas citarei algumas coisas: ex-Secretário 
de planejamento; ex-Prefeito de Belém; ex-colega de congresso 
nacional, porque quando ele estava no senado eu estive por dois anos 
como deputada federal; ex-Presidente do IDESP, instituição que nós 
estamos recriando para o bem do planejamento do nosso estado.  

Portanto, alguém que conhece o como poucos os meandros da 
coisa pública, especialmente a importância do papel dos órgãos de 
controle, como a este Tribunal, para o sucesso de uma gestão.  

Ontem na cerimônia de posse da nova Presidente e do vice 
Presidente do Tribunal regional eleitoral, a Dra. Raimunda Noronha, e 
o doutor João Maroja, eu destaquei uma mudança na jurisprudência 
eleitoral, no último pleito, que faz com que o Tribunal de Contas do 
estado ganhe uma importância no nunca antes alcançada. Trata-se da 
modificação da súmula nº. 01 do Tribunal superior eleitoral, de maneira 
que, a partir de agora, os gestores públicos condenados com nota de 
improbidade pelas cortes de Contas não mais poderão candidatar-se 
impunemente aos cargos parlamentares. Uma das melhores 
contribuições para que nós tenhamos ética, realmente, na política.  

Anteriormente o mero protocolar de uma simples petição na 
justiça eleitoral já suspendia os efeitos da decisão da Corte de Contas, e, 
agora, isso não mais será possível. Tal circunstância aumenta em muito 
o poder e a responsabilidade das decisões deste colegiado que, tenho 
certeza, as tomará com a firmeza, equilíbrio e justiça que lhe são 
peculiares. 
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Por fim, para não me estender muito, eu quero me referir a 
duas reivindicações que sei, são muito caras ao Tribunal de Contas do 
estado.  

Uma delas eu não vou responder, doutor Lauro Sabbá, mas eu 
espero que nos próximos quatro anos, eu lhe garanto uma coisa, eu não 
vou fazer nenhuma medida para que a gente pretende completar o 
quadro de Conselheiros deste Tribunal, eu pretendo não precisar esperar 
seis anos. Eu garanto aqui.  

Mas a primeira, que é uma reivindicação, é a criação de uma 
ferramenta que permita consulta on line dos dados que se encontram na 
Secretaria da fazenda, e aqui está presente, inclusive, o nosso 
Secretário.  

Isso agilizaria as inspeções e auditorias feitas pelo corpo 
técnico, permitindo com que o Tribunal cumpra o seu papel com mais 
eficiência, e eu aqui não faço só a proposta; eu determino da minha 
parte, mas faço a proposta ao Presidente do Tribunal, que criemos logo 
um grupo de trabalho, com técnicos do Tribunal de Contas do estado, 
da Secretaria da fazenda, da Prodepa, para que tal projeto seja logo em 
implementado e possamos anunciar, juntos, a sua entrada em 
funcionamento.  

A outra demanda é a possibilidade de que as multas impostas 
pelo Tribunal viessem a ser revertidas para as atividades do Órgão. Eu 
quero dizer que sou simpática a esta a idéia, de maneira a permitir que 
esta Corte conte com um fundo próprio para o aparelhamento de suas 
atividades e, especialmente, o aumento das diligências in loco, 
imprescindíveis para comprovar a correta aplicação do dinheiro 
público.  

Eu já estou solicitando à SEPOF, que é a Secretaria de 
planejamento, que na nossa proposta nova será Secretaria de 
Planejamento e Orçamento Participativo e Finanças, o levantamento 
desse montante. Eu espero que, junto com a nova presidência da casa, 
nós possamos, também, em breve, anunciar, pelo menos, boas novas 
neste campo.  
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Eu queria só fazer uma referência em relação à auditoria, que 
aqui foi tão frisado pelo Presidente, Conselheiro Coutinho Jorge, dizer 
que esse órgão foi criado no estado também, uma auditoria. Não sei 
porque, ou talvez agora esteja sabendo mais ainda, depois de 31 dias no 
governo, porque não foi dada nenhuma importância a ele, mas eu quero 
dizer, Presidente Coutinho Jorge, que nós montamos uma equipe na 
auditoria do estado, que será fundamental para a auditoria de 
conformidade, para a auditoria de resultados, para que o recurso público 
realmente chegue onde ele é mais necessário.  

Então, quero dizer que sou parceira nisso, e a auditoria do 
estado, nesta administração, irá funcionar. E para corresponder a essa 
importância, eu coloquei uma auditora, mais uma mulher, presente no 
nosso governo, que tem uma grande presença feminina.  

Mas, aliás, só para fazer a ressalva, ontem tomou posse a Dra. 
Raimunda, desembargadora Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 
amanhã tomará posse a Dra. Albanira Bemerguy, Presidente do 
Tribunal de Justiça do estado, uma mulher pela primeira vez assume o 
poder executivo, do nosso estado. Nós estamos quase para completar o 
ciclo, só falta uma Presidente da assembléia, quem sabe no segundo 
mandato, nós não poderemos ter uma mulher, também, Presidente da 
assembléia legislativa do estado. 

As mulheres não estão tomando o lugar de ninguém, mas 
apenas assumindo nosso espaço, a nossa responsabilidade. Então eu 
quero encerrar aqui, estou vendo inclusive a Dra. Teresa, que é a nossa 
auditora do estado, eu estou solicitando ela da União, ela é auditora da 
Controladoria-Geral da União, e quero desejar uma feliz jornada neste 
nosso 2007, bem-vinda a mudança, que Deus nos abençoe para que nós 
possamos fazer melhor ainda.  

Muito Obrigada! 


