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ATA DA 41ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia três (03) do mês de fevereiro do ano de dois mil 

e nove (2009), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

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

Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, FERNANDO 

COUTINHO JORGE, MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR, ANTONIO ERLINDO BRAGA e IVAN BARBOSA DA CUNHA, bem 

como o Auditor EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e os seguintes representantes do Ministério 

Público de Contas: Procuradores MARIA HELENA BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), 

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA 

EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES; estiveram presentes, ainda, à sessão, os diretores e 

servidores, dentre eles: JOÃO JORGE HAGE NETO, Consultor Jurídico; CICERO RODRIGUES 

DE FREITAS, Diretor de Departamento de Informática; ALDO CEZAR CAVALCANTE 

GUIMARÃES, Diretor do Controle Interno; ANDREA MARTINS CAVALCANTE, Diretor de 

Departamento de Controle Externo; TEREZA CRISTINA SILVA JOÃO, Chefe Gabinete da 

Presidência; JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA, Diretor do Departamento de 

Administração, ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES, Controlador da 6ª Controladoria 

de Controle Externo; ALBERTO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR, Assessor Técnico de Nível 

Superior; 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 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR – 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 2011. 

Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive o presidente ao centro da mesa, deu-

se início ao programa de posse. (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. 
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(Pausa). A seguir, o Presidente anunciou a leitura do Compromisso de Posse do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE. Desta forma, Sua Excelência leu o 

referido compromisso do seguinte teor: PROMETO DESEMPENHAR COM INDEPENDÊNCIA E 

EXATIDÃO OS DEVERES DO MEU CARGO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A 

CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DO PAÍS. Após, o Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ declarou 

investido no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE, para o qual foi conduzido por deliberação 

do Plenário, em Sessão Ordinária de 02 de dezembro de 2008. Concluído, o Presidente 

convidou o Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE para tomar assento à mesa e receber a 

transmissão do cargo para o qual foi eleito e, dar posse aos demais dirigentes. Assim, Sua 

Excelência se dirigiu à mesa e a Presidência foi-lhe transmitida pelo Conselheiro LAURO DE 

BELÉM SABBÁ. (Pausa). Com os conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive o 

presidente ao centro da mesa, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente FERNANDO 

COUTINHO JORGE convidou, para compor a mesa dos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ. (Pausa). A seguir, o Presidente anunciou a leitura do 

Compromisso de Posse dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros MARIA DE LOURDES 

LIMA DE OLIVEIRA e CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR nos cargos de 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 FERNANDO COUTINHO 

JORGE declarou investidos nos cargos de Vice-Presidente e Coordenador de Processos do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, respectivamente, os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA e CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, para os quais foram conduzidos por deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 

02 de dezembro de 2008. Neste momento, o Presidente 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 Fernando Coutinho Jorge e dos empossados. 
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Ulteriormente, o Presidente anunciou o pronunciamento da Procuradora-Geral do Ministério 

Público de Contas - Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, 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. 01). Concluído a mesma, foi 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA – para a saudação dos 

empossados em nome deste Tribunal, momento em que Sua Excelência leu o seu 

pronunciamento, que ficou fazendo parte integrante dos anais desta Corte e também desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 02). Em seguida, Sua Excelência foi amplamente aplaudido por todos. 

Continuando, o Presidente retomou a palavra para proferir seu discurso, que também ficou 

fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 03). Concluído, Sua Excelência foi 

amplamente aplaudido por todos os presentes. A seguir, a Presidência, após agradecer a 

presença de todos, declarou encerrada a presente Sessão às onze horas e seis minutos 

(11h06min), e mandou que eu, Daisy Maria Bentes Dias Carneiro, Assessora Técnica de 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a confecção da presente ata. 

Belém, 03 de fevereiro de 2009. 
 
 
 

DAISY MARIA BENTES DIAS CARNEIRO 
Assessora Técnica de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 17 de fevereiro de 2009. 

 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
V I S T O: 
 
 
 
FERNANDO COUTINHO JORGE 

Presidente 
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DISCURSOS ANEXOS À ATA DA 41ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 03-02-2009 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmª. Sra. Procuradora-Geral de Contas MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmº. Sr. Consº. ANTONIO ERLINDO BRAGA 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmº. Sr. Consº. FERNANDO COUTINHO JORGE 
 
 

Belém, 03 de fevereiro de 2009. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 
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DOCUMENTO Nº. 01 
 

Discurso da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Contas MARIA HELENA 
BORGES LOUREIRO: 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Lauro de Belém Sabbá, Nelson Luiz 
Teixeira Chaves, Antonio Erlindo Braga, Ivan Barbosa da Cunha e Edilson Oliveira e Silva, 
digníssimos membros desta Corte. 

Excelentíssimo Senhor Procurador de Contas Antonio Maria Filgueiras 
Cavalcante e Excelentíssimas Senhoras Procuradoras de Contas Rosa Egídia Crispino Calheiros 
Lopes e Iracema Teixeira Braga, meus diletos colegas de Ministério Público de Contas. 

Servidoras e servidores, senhoras e senhores: 

É com enorme satisfação que aqui estamos para a sessão solene de posse do 
novo corpo dirigente deste tribunal. 

De fato, por sábia decisão do Plenário, a atual Gestão foi reconduzida para dirigir 
os destinos desta Corte, diga-se, com a ausência do Excelentíssimo Conselheiro Nelson Chaves, 
que, em nobre ato de desprendimento, abriu mão de um novo mandato como Coordenador de 
Processos para obsequiar Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino.  

E por que dizemos que a decisão de reconduzir a atual gestão foi sábia? Porque, 
senhoras e senhores, ao invés de um ato estritamente protocolar de reinvestidura, é, em verdade, 
o reconhecimento a um trabalho incansável, coroado pelo comprometimento com a 
transparência no trato da coisa pública e pelas realizações, realizações que falam por si só, e das 
quais nos permitiremos citar apenas alguns exemplos: 

- a primeira que nos ocorre foi à realização do 1º. Fórum TCE-PA e os 
Jurisdicionados, em junho do ano passado, uma brilhante iniciativa que, proposta pelo 
Excelentíssimo Conselheiro Nelson Chaves e tornada realidade pelo Excelentíssimo 
Conselheiro Coutinho Jorge, com o inestimável auxílio da Excelentíssima Conselheira Lourdes 
Lima, que coordenou o evento com muita dedicação, empenho e, por que não dizer, renúncia 
pessoal. Foi o primeiro conclave de efetiva aproximação do Tribunal com seus jurisdicionados; 

- a recente semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações 
Públicas para os Estados e Municípios, realizada em novembro passado em parceria com a 
Secretaria do Tesouro Nacional, Escola de Administração Fazendária, Tribunal de Contas dos 
Municípios e Governo do Estado, que, no âmbito do Promoex, reafirmou o sólido propósito do 
Tribunal de Contas do Estado de treinar, reciclar e aperfeiçoar os gestores públicos do Estado; 

- na área da tecnologia, a criação do Novo Portal do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, que permite a divulgação das informações de forma mais rápida, além da 
implantação do moderno sistema de gestão de documentos, o SISGED, que facilita a consulta e 
o acompanhamento dos processos que tramitam nesta corte, além de possibilitar, num futuro 
próximo, a visualização, na tela do computador, da íntegra dos documentos que compõem os 
autos. Trata-se de uma elogiável política que aliará a tecnologia nos sistemas de controle à 
transparência das decisões do plenário e à ação preventiva ao invés da simples punição, o que, 
após sua plena implantação, possibilitará a avaliação dos resultados das políticas públicas, 
refletindo o entendimento de que a Gestão Governamental não pode mais deter-se apenas na 
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formalidade dos Atos, mas deve assegurar que suas ações ofereçam efetivos avanços em termos 
de melhoria da qualidade de vida da população; 

- e mais: observamos o avanço na comunicação interna do Tribunal, de que é 
símbolo a nova rádio, cuja seleta programação pode ser apreciada até por nós do Ministério 
Público de Contas, além da transmissão em tempo real diretamente das sessões do Colendo 
Plenário, divulgando, dentre os próprios colaboradores, a atividade-fim da corte; 

- merece ainda destaque a inauguração, em dezembro último, do Centro de 
Memória do Tribunal, que, além de abrigar a nova biblioteca e a memória Institucional da 
própria Corte, contempla ainda um merecido tributo ao grande paraense Inocêncio Serzedello 
Corrêa, responsável, dentre outros feitos, pela efetiva implantação do Tribunal de Contas da 
União, tratando-se, portanto, de um novo espaço de cultura e convivência à disposição da 
sociedade, propiciando uma maior interação Cidadão-Tribunal.  

Enfim, passaríamos um longo período discorrendo sobre as várias e inestimáveis 
ações implementadas no âmbito desta Casa e, conseqüentemente, tocantes à sociedade paraense 
como um todo, de modo que a recondução dessa empreendedora gestão é prenúncio de novas e, 
quem sabe, ainda mais ousadas conquistas, na certeza de que, com a valorosa contribuição do 
Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino, o trabalho até então realizado pelos 
Excelentíssimos Conselheiros Coutinho Jorge e Lourdes Lima terá plena continuidade.  

Aceitem, portanto, de todos que fazem o Ministério Público de Contas do Estado 
do Pará, órgão parceiro desta colenda corte, nossos sinceros votos de sucesso e de que seja mais 
um biênio marcado pelo brilhantismo de uma profícua administração. 

Muito obrigada! 

Belém, 03 de fevereiro de 2009. 
 
 
MARIA HELENA BORGES LOUREIRO 
Procuradora-Geral de Contas 
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DOCUMENTO Nº. 02 
 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA: 

SAUDAÇÃO AOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ EM 
03.02.2009 PELO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
ANTONIO ERLINDO BRAGA. 

Honrado com a incumbência de saudar os dirigentes desta Augusta Casa de 
Contas, em nome de seus integrantes, o faço distinguido pela missão que me foi outorgada, na 
certeza de que Deus iluminará a todos para que desempenhem com elevado espírito público a 
honrosa tarefa que lhes foi confiada por unanimidade pelo Egrégio Tribunal de Contas. 

A achada terra por Cabral em 1500, chamada Brasil, completou 500 anos em 
2000. O constitucionalismo brasileiro teve início com a chegada de D. João VI ao Brasil, em 
1808, há mais de 200 anos. 

O Tribunal de Contas da União completou em 2008, cento e dezoito anos de 
existência. O Tribunal de Contas do Estado do Pará comemorou seus 60 anos em 2008, mas 
fora instituído em 1904, e, se instalado tivesse sido seria uma instituição centenária e não 
apenas sexagenária. 

A chegada da família real ao Brasil, constituiu-se a primeira manifestação de sua 
independência, com a abertura dos portos às nações estrangeiras e a elevação do Brasil Colônia 
a categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815.  

Proclamada a Independência do Brasil em 07.09.1822, Pedro I em 03.05.1823 
reúne a Assembléia Constituinte que se indispõe com o Imperador ao promulgar leis sem seu 
beneplácito. 

Dissolvida a Assembléia Constituinte o Imperador outorga a Constituição de 
25.03.1824, inspirada nas idéias de Benjamin Constant, em sua obra Politique Constitucionelle. 

Nascia o constitucionalismo brasileiro com um pecado original, isto é, uma 
Constituição outorgada em vez de um estatuto fruto de uma Assembléia Constituinte como fora 
os ideais dos constituintes de 1823. 

Instala-se no Brasil uma Monarquia hereditária, com sistema representativo 
constituída de Câmara de Deputados composta de representantes do povo, eleitos 
temporariamente e de um Senado vitalício, com membros nomeados pelo Imperador dentre 
uma lista tríplice de eleitos. 

Na vigência da Constituição de 1824, houve grande interesse pela 
institucionalização do Tribunal de Contas com o Visconde de Barbacena, em 1826, que 
apresentou projeto ao Senado, inspirado no Sistema Francês de controle a posteriori, não 
logrando êxito, pois fora combatido veementemente pelo Conde Baependi, que advogava e era 
adepto do sistema de exame a posteriori. 

Houve, ainda, diversas tentativas de criação do Tribunal de Contas no Império, 
com o Marquês de Abrantes, em 1838, com Manuel Branco Alves, em 1843, com Pimenta 
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Bueno, em 1857, com o Visconde do Uruguai, em 1865, com Silveira Martins, em 1878, com o 
Visconde de Ouro Preto, em 1879 e com João Alfredo, em 1889. 

Senhoras e Senhores. 

O Tribunal de Contas criado constitucionalmente pela Carta da República de 
1891, fora instituído por Rui Barbosa, em 1890, inspirado no sistema belga, com exame prévio, 
registro sob reserva e comunicação imediata ao Legislativo, todavia, não se instalou, pois a 
Comissão incumbida de elaborar sua regulamentação fora extinta em 12.02.1891, pelo Ministro 
da Fazenda que sucedera Rui Barbosa. 

Consta da Exposição de Motivos de Rui Barbosa, na instituição do Tribunal de 
Contas: “O Governo Provisório reconhece a urgente inadiável necessidade de organizá-lo; e a 
medida que vem propor-vos é a criação de um Tribunal de Contas, corpo de magistratura 
intermediária à administração e à legislatura, que colocado em posição antagônica, com 
atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, para 
exercer as funções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-se em instituição 
de ornato, aparatoso e inútil”. 

O Constituinte de 1891 inseriu na Constituição da República: “É instituído um 
Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e da despesa e verificar a sua legitimidade, 
antes de serem prestadas ao Congresso Nacional. Os membros desse Tribunal serão nomeados 
pelo Presidente da República, com aprovação do Senado e somente perderão os seus lugares 
por sentença”. 

O Constituinte de 1891, não prescreveu no mínimo federativo brasileiro a 
institucionalização de Tribunais de Contas nos Estados, cabia a cada unidade da federação 
instituir seu Tribunal de Contas. Assim, a instalação dos Tribunais de Contas na Federação 
Brasileira ocorreu de forma paulatina. 

Coube ao Estado do Piauí, a primazia de implantar seu Tribunal de Contas em 
1899. O Estado da Bahia instituiu o seu em 1915. Surge em 1923, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 

Os Estados do Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, criaram seus Tribunais 
de Contas em 1935. 

Na década de 1940, apareceram os Tribunais de Contas de Alagoas, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, este extinto em 1975 e, 
em conseqüência, da fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara surgiu o 
atual Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. 

Na década de 1950, os Estados do Amazonas e do Espírito Santo criaram seus 
Tribunais de Contas. E nos anos 1960 surgiram os Tribunais de Contas do Distrito Federal e 
dos Estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. 

Na década de 1970, apareceram os Tribunais de Contas da Paraíba e Sergipe. E, 
nos Estados do Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia, os Tribunais de Contas surgiram na 
década de 1980. 
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Finalmente, se instalaram os Tribunais de Contas do Amapá, Tocantins e 
Roraima. 

Apenas em dois Municípios da Federação Brasileira existe Tribunais de Contas 
do Município: o Município de São Paulo e o Município do Rio de Janeiro, criados 
respectivamente, nas décadas de 1960 e 1970. 

Em 4 Estados da Federação Brasileira há Tribunais de Contas dos Municípios: 
Estados do Ceará, Goiás, Bahia e Pará, criados respectivamente, em 1950, 1970, 1971 e 1980. 

Portanto, no Brasil, existe 1 Tribunal de Contas da União, 27 Tribunais de 
Contas dos Estados, 1 Tribunal de Contas no Distrito Federal, 2 Tribunais de Contas do 
Município e 4 Tribunais de Contas dos Municípios, perfazendo um total de 35 Tribunais de 
Contas com a missão constitucional de fiscalizar o correto e honesto manejo dos recursos 
públicos nos 3 níveis da Federação Brasileira. 

Proclamada a República em 1889, em 12 de junho de 1891, o Estado do Pará 
promulgava a sua Constituição, omissa quanto à instituição do Tribunal de Contas, entretanto, 
em sua reforma de 1º de setembro de 1904, instituía o Tribunal de Contas, composto de 3 
Membros, nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação do Senado. 

O Poder Legislativo dos Estados era composto de duas Casas: a Câmara dos 
Deputados e o Senado. 

Na reforma à Constituição Estadual de 1915 e na revisão à Constituição Estadual 
de 1927, em ambas se manteve a instituição Tribunal de Contas, todavia, a Constituição 
Estadual de 1935 e a Carta Estadual outorgada em 1945, silenciaram quanto à existência da 
instituição Tribunal de Contas. 

O Tribunal de Contas do Estado apesar de instituído em 1904, não chegou a ser 
instalado e se instalado tivesse sido teria completado 104 anos de existência e não apenas os 
comemorados 60 anos. 

A Constituição do Estado do Pará de 08 de julho de 1947, cria o atual Tribunal 
de Contas do Estado, à época integrado por 5 membros, nomeados pelo Governador, depois de 
aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa. 

A Constituição da República de 1988, deferiu a instituição Tribunal de Contas 
atribuições constitucionais importantes: 

1 – atividades de controle de legalidade: apreciar a legalidade dos atos de 
admissão de servidores e dos atos de concessão de suas aposentadorias, reformas e pensões; 

2 – atividades de natureza técnico, jurídico, contábil: elaborar o parecer prévio às 
contas anuais do Poder Executivo; 

3 – atividades judiciárias: julgar as contas de todos os administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; 

4 – atividades de fiscalização: realizar inspeções e auditorias nos órgãos sujeitos 
à sua jurisdição. 
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5 – atividades de caráter sancionatório: aplicar sanções e determinar correção de 
ilegalidades e irregularidades; 

6 – atividades de caráter investigatório: apurar denúncias apresentadas por 
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou 
ilegalidades; 

7 – atividades de caráter consultivo normativo: responder consulta formulada por 
autoridade competente, quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais sobre 
matéria de sua competência. 

Senhoras e Senhores. 

O Tribunal de Contas tem contribuído efetivamente para a realização do Estado 
Democrático de Direito. Os seus integrantes tem honrado e exercido com dignidade as elevadas 
funções constitucionais de que estão investidos e tem a credibilidade da sociedade. 

Os cargos exercidos pelos que se investem, hoje, na Presidência, na Vice 
Presidência e na Coordenadoria de Processos do Tribunal de Contas, constituem a certeza de 
que exercerão seus respectivos cargos com honradez e dignidade em busca da observância dos 
princípios constitucionais da probidade administrativa. 

O Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, Presidente, a Conselheira Maria de 
Lourdes Lima de Oliveira, Vice Presidente e o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, 
Coordenador de Processos, ascendem as suas respectivas funções como dirigentes desta Corte 
de Contas e tem a confiança de seus pares e da sociedade a expectativa de que realizarão 
profícua administração em benefício e em defesa da honesta aplicação e manejo dos recursos 
públicos. 

O Conselheiro Fernando Coutinho Jorge nasceu na cidade fundada em 
12.01.1616, por Francisco Caldeira Castelo Branco, com o nome de “Feliz Lusitânia”, 
denominada depois de “Nossa Senhora de Belém do Grão Pará”, conhecida tradicionalmente 
como “Santa Maria de Belém do Grão Pará”, hoje, apenas designada de Belém, a cidade das 
mangueiras e do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil. 

O Conselheiro Fernando Coutinho Jorge é Bacharel em Economia. Professor da 
UFPA. Pós-graduado pela Organização das Nações Unidas. Coordenador do Curso de 
Economia da UFPA, fundador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Diretor do IDESP. 
Secretário de Estado de Planejamento. Secretário de Estado de Educação. Secretário Executivo 
do Conselho Superior de Desenvolvimento do Estado do Pará. Ministro de Estado do Meio 
Ambiente. Deputado Federal. Senador da República. Prefeito de Belém. Conselheiro do TCE 
desde 01.07.1998. 

A Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira nasceu no Município de 
Irituia, cuja origem está vinculada a concessão de uma Sesmaria ao português Lourenço 
Ferreira Gonçalves, em 16.12.1725, em terras de Ourém, onde fora erigida uma capela sob a 
invocação de Nossa Senhora da Piedade, com Freguesia reconhecida pelo Bispo D. Frei Miguel 
de Bulhões, surgindo o Município de Irituia, em 12.10.1867. 

A Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira é Bacharel em Pedagogia, 
Prefeita do Município de Irituia, Deputada Estadual, Vice Presidente da Assembléia 
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Legislativa, Membro da Assembléia Legislativa no Conselho Estadual de Educação e 
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado desde 31.01.2002. 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior é natural do Município de 
Prainha, de povoado de primórdios desconhecidos, mas sua sede é da época Colonial e está 
relacionada com um povoado conhecido por Outeiro, situado às margens do Rio Urubuquara, 
transferido para as margens do Rio Amazonas, tendo o povoado sido elevado a categoria de 
Freguesia, por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 1758 e a Município em 07.01.1881.  

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior é Bacharel em Administração e 
Ciências Gerenciais. Vereador de Belém, Deputado Estadual, Vice Presidente da Assembléia 
Legislativa, Presidente da Comissão de Fiscalização e Finanças Orçamentária, representante do 
Poder Legislativo no Conselho Executivo do Meio Ambiente, Conselheiro do Tribunal de 
Contas desde 28.08.2007. 

Senhoras e Senhores. 

Impõe-se o fortalecimento do Tribunal de Contas mediante:  

1 - dinamização do controle interno nos órgãos do Estado, como instrumento 
para o honesto manejo dos recursos públicos; 

2 – instalação da Escola de Contas do Tribunal de Contas, instituída na 
administração do Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, destinada a promover cursos, seminários, 
congressos, simpósios, objetivando a capacitação, a qualificação, o aperfeiçoamento, o 
treinamento, a especialização dos servidores da Corte de Contas, dos agentes públicos e dos 
servidores de instituições públicas e privadas; 

3 – realização de concurso público para Auditor do Tribunal de Contas do 
Estado, exigência da Constituição de 1988, que rompeu com o modelo tradicional de 
investidura dos integrantes das Cortes de Contas, exclusivamente pelo Chefe do Poder 
Executivo, impondo a predominância do Legislativo na escolha dos componentes dos Tribunais 
de Contas e vinculando ao Executivo constitucionalmente a indicação de Auditores e membros 
do Ministério Público Especial, na composição das Cortes de Contas, quer da União, quer dos 
Estados, quer dos Municípios. É exigência constitucional haver Auditores nos Tribunais de 
Contas para integrá-los nas vagas reservadas pelo constituinte originário de 1988. 

4 – instituir a Ouvidoria do Tribunal de Contas para facilitar o acesso do cidadão 
a Corte de Contas. 

5 – instituir o Corregedor do Tribunal de Contas em substituição ao Coordenador 
de Processo, objetivando compatibilizar a organização do Tribunal de Contas do Estado com o 
da União, em observância ao modelo federal exigido pela Constituição de 1988. 

Resta, de lege ferenda, ampliar a competência constitucional do Tribunal de 
Contas: 

1 – para apreciar os compromissos de campanhas eleitorais dos agentes políticos 
para verificar sua executoriedade para evitar estelionato eleitoral. 
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2 - para examinar a legitimidade das decisões dos agentes públicos na realização 
de obras e serviços considerados muitas vezes atitudes faraônicas que não proporcionam 
benefícios para a coletividade. 

3 – inserir na Constituição Federal competência expressa ao Tribunal de Contas 
para executar suas decisões que importem em imputação de débito ou multa aos agentes 
públicos por meio do Ministério Publica Especial.  

4 – instituir em norma constitucional estadual prazo razoável para o Governador 
do Estado, exercer sua competência privativa de escolher integrantes de lista de Auditores e 
Membros do Ministério Público Especial, quando esta couber, respectivamente, às categorias 
para que a Corte de Contas sempre tenha composição constitucional integral e heterogênea, 
como determinara o constituinte originário. 

Senhoras e Senhores, ao concluir tenho esperança que o controle financeiro 
exercido pelo Tribunal de Contas há de romper os clássicos limites do exame formal dos atos da 
administração para apreciar o mérito dos atos administrativos e verificar se seus objetivos são 
alcançados. 

O Estado Democrático de Direito exige novos mecanismos e ações estratégicas 
de atuação do Tribunal de Contas no controle da Administração Pública para atender os 
desafios da modernidade. 

Deus seja louvado. 

Muito obrigado. 

Belém, 03 de fevereiro de 2009. 

 

CONSELHEIRO ANTONIO ERLINDO BRAGA 
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DOCUMENTO Nº. 03 
 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO 
JORGE, Presidente eleito: 

 
Meu caro Lauro de Belém Sabbá, Conselheiro deste Tribunal. 

Meus caros Conselheiros deste Egrégio Tribunal de Contas. 

Meus caros membros do Ministério Público aqui presentes, tendo à frente a 
nossa querida Maria Helena Loureiro. 

Meus caros amigos e amigas, membros e servidores que fazem esta Casa, tão 
importante que é o nosso Tribunal de Contas do Estado. 

Ao assumir as funções de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
para um novo mandato, mas que será limitado como todos sabem pelo dispositivo 
constitucional, até maio deste ano, faço-o consciente de que a decisão adotada, de me reeleger, 
representa a confiança em mim depositada pelos caros Conselheiros deste Tribunal e se 
caracteriza como oportunidade de concluir algumas ações prioritárias constantes do nosso 
Programa de Trabalho. 

Quero inicialmente agradecer aos amigos Lourdes Lima e Nelson Chaves, 
Conselheiros vice-presidente e Coordenador de Processos, em minha gestão, pela dedicação, 
competência e profissionalismo com que desempenharam suas funções e aos demais nobres 
Conselheiros integrantes do colegiado deste egrégio Tribunal de Contas, que me apoiaram na 
realização de uma administração compartilhada, na qual as decisões e ações resultaram do 
diálogo permanente, constante com todos eles. Ressalto que sem este apoio não teria 
implementado muito do que foi realizado em meu primeiro mandato. 

Não posso deixar de agradecer também aos diretores, assessores e a todos os 
servidores desta Casa que tão bem internalizaram o processo de mudança e têm realizado um 
excelente trabalho em equipe, focado nos objetivos estratégicos definidos em conjunto para a 
nossa instituição.  

Antes de expor o programa de trabalho que tracei para este novo e curto 
mandato, é hora de prestar contas das ações realizadas até aqui, o que faço com o sentimento de 
satisfação pelo dever cumprido.  

Lembro que ao assumir o primeiro mandato firmei compromisso com a 
modernização institucional de nosso Tribunal, razão pela qual adotei o PROMOEX - Programa 
de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
brasileiros, como alicerce e principal projeto de meu Programa de Trabalho. 

O que me moveu nesta direção foi a disposição e desejo de ver esta Corte de 
Contas cada vez mais pró-ativa e com uma postura aberta à comunidade, propiciando 
transparência e visibilidade à sua própria atuação e de seus jurisdicionados.  

Neste sentido, buscamos adotar um modelo de gestão que impulsionasse e 
mantivesse nosso Tribunal de Contas rumo à modernização, por meio da implantação de 
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procedimentos de trabalho eficientes, capacitação e motivação dos recursos humanos, utilização 
inteligente da tecnologia da informação e fortalecimento dos canais e meios de integração com 
os jurisdicionados e com a sociedade. 

Desta forma, o programa de trabalho de minha Gestão se sustentou em três 
eixos – pessoas, processos e tecnologia, destacando como um dos maiores desafios a 
implantação da Auditoria Operacional. 

No processo de planejamento estratégico cada um dos eixos foi desdobrado em 
três iniciativas estratégicas. 

I - No eixo pessoas as ações foram estruturadas nas iniciativas: 
valorização dos servidores, capacitação e desenvolvimento de 
competências e saúde e qualidade de vida.  

Em relação à iniciativa valorização dos servidores realizamos a 
pesquisa de clima organizacional, a definição do modelo de gestão de 
pessoas baseado em competências e desempenho, a unificação do valor 
das diárias, bem como, dentre outras ações, asseguramos à categoria 
funcional de analista auxiliar de controle externo a gratificação de 
escolaridade de nível superior; e quanto ao desenvolvimento de 
competências ressaltamos a realização das ações de implantação do 
Programa de Desenvolvimento Gerencial e a capacitação de 70% do 
quadro funcional, nas áreas de controle externo, informática e gestão; 
finalmente, no que se refere à saúde e qualidade de vida, destacamos: 
ampliação dos serviços nas áreas médica, fisioterápica e de assistência 
social, reforma e adaptação física do prédio sede, implantação da rádio 
Tribunal de Contas do Estado e a criação do Plano de Saúde do 
Servidor, subsidiado financeiramente pelo Tribunal e operacionalizado 
via contrato com a UNIMED/BELÉM. 

Sexta-feira passada assinamos o contrato preliminar com a UNIMED 
aqui no Tribunal de Contas. 

II - No eixo processos nossas iniciativas estratégicas estavam voltadas 
para eficiência e eficácia do controle externo, interação com o 
ambiente externo e transparência. 

Quanto às ações relacionadas a eficiência e eficácia do controle 
externo podemos destacar a consolidação das normas e jurisprudências 
do Tribunal; a criação de 5 (cinco) Grupos de Trabalho objetivando o 
redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de trabalho referentes 
a: pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, obras, convênios e 
auditorias; a inclusão de ações de fiscalização próprias da área de 
engenharia no Plano Anual de Atividades envolvendo grandes obras 
como as do PAC; a elaboração do Plano Estratégico; o estudo voltado 
para nova estrutura organizacional e a participação nos fóruns técnicos 
do PROMOEX relacionados a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas, Portal e Redes de 
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Informação e Comunicação. Com relação a interação com ambiente 
externo foram celebrados convênios de cooperação técnica e 
intercâmbio de dados e informações com o TCU, TCM/PA, AGE, 
Imprensa Oficial, Receita Federal, SERPRO, Empresa Brasileira de 
Correios e Jucepa, e realizado o I Fórum TCE/PA e Jurisdicionados, 
como já referido aqui por iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves, 
coordenado pela Conselheira Lourdes Lima, muito importante para 
todos nós, e também a grande Semana de Administração Orçamentária, 
Financeira e de Contratações Públicas para Estados e Municípios, sendo 
este considerado o maior evento realizado nesse sentido de capacitação 
envolvendo todo o ciclo da gestão pública promovido no Estado do 
Pará, e considerado pela equipe técnica de Brasília, a ESAF, um dos 
maiores já realizados até hoje no Brasil, com metodologia inovadora de 
oficinas e assim sucessivamente, tendo contado com aproximadamente 
mil participantes efetivos neste grande encontro. Em se tratando da 
iniciativa transparência, implantamos a solicitação via internet de 
certidões negativas, consulta da relação das contas irregulares, além de 
divulgarmos as atas de Plenário e o rol dos inelegíveis, tudo via internet; 
realizamos ainda o II Encontro Técnico Instituto Ruy Barbosa, IRB e 
PROMOEX de Comunicação e Relações Institucionais com vários 
Tribunais de Contas do Brasil aqui em Belém. 

III - No eixo tecnologia, as iniciativas envolviam: governança de 
tecnologia de informação, desenvolvimento de projetos, soluções e 
sistemas e infra-estrutura tecnológica. 

Na iniciativa governança de tecnologia de informação destacamos a 
definição e implementação da Política de Segurança da Informação e a 
capacitação de jurisdicionados no uso de aplicativos do Tribunal; 
quanto ao desenvolvimento de projetos, soluções e sistemas temos 
como ações mais relevantes a implantação do novo site do TCE com 
portal de serviços na internet; a modernização da intranet, com adoção 
do gerenciamento do conteúdo pelas áreas de interesse; a implantação 
do Sistema de Gestão de documentos (SIGED), já citado aqui pela nossa 
ilustre Procuradora, que incorpora as funcionalidades de controle de 
protocolo e processos; o desenvolvimento do Sistema de Controle de 
Atos Administrativos (PUBLICA) e do sistema de cobrança 
administrativa; a modernização do sistema de folha de pagamento e a 
contratação do sistema de cálculo das aposentadorias; e na iniciativa 
infra-estrutura tecnológica destaco a ampliação de 39% do parque 
tecnológico, envolvendo aquisição de servidores de redes e banco de 
dados, estações de trabalho, desktops, notebook, impressoras, scaners, 
como também a elevação em 8 vezes da velocidade de tráfico de 
informação por meio da ampliação dos links de internet.  

Finalmente, é com grande satisfação que no campo das realizações destaco a 
consecução do que representava o maior desafio de minha gestão, a implantação da auditoria 
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operacional. Em janeiro deste ano, este Tribunal concluiu a primeira experiência nesta 
modalidade de auditoria, que busca avaliar o desempenho da intervenção estatal, procurando 
verificar em que medida a aplicação de recursos públicos vem contribuindo para reduzir os 
problemas enfrentados. 

A área definida para essa experiência piloto, em consonância com todos os 
Tribunais de Contas do Brasil, que integram o PROMOEX, foi educação, uma experiência 
inovadora e que vai dar grandes resultados, considerada a relevância do tema no contexto 
nacional, motivo pelo qual optou-se pela educação. O trabalho recebeu monitoramento do 
grupo temático de auditoria operacional do programa de modernização no qual estamos 
engajados. 

A realização desta auditoria começa a nos situar no mesmo patamar técnico de 
outros importantes tribunais de contas do País, como o Tribunal de Contas da União, 
considerando que ainda há uma série de desníveis técnicos entre os vários tribunais no Brasil. E 
esse será o método, o sistema que visa exatamente nivelar pelo alto o conteúdo técnico, 
metodológico dos tribunais de contas no Brasil. 

Para o exercício em curso, encontra-se programado no Plano de Atividades uma 
nova auditoria na área de saúde, vamos começar na área de saúde além da área de educação, 
resultado também de consenso entre todos os tribunais envolvidos e que busca consolidar tal 
prática. 

Ainda no campo das realizações não poderia deixar de mencionar a criação e 
implementação do Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará (FUNTCE). O fundo tem por finalidade complementar os recursos 
financeiros desta Corte nos programas e projetos de desenvolvimento, aperfeiçoamento e 
especialização dos recursos humanos, e de aparelhamento técnico-administrativo. 

Quero dizer que esse Fundo realmente está crescendo e a partir de agora, 
inclusive as certidões, que nós assinamos milhares delas, como o TJE cobra valores de 
certidões, também já estamos cobrando, emitindo selo, dentro de um aspecto bem moderno de 
operacionalidade, e o resultado orçamentário vai ser importante em termos de recursos para o 
Tribunal, sobretudo a partir do próximo ano. Não tenho dúvida que ele tem um papel 
relevantíssimo para a utilização dos recursos no tocante ao aparelhamento técnico, 
administrativo do Tribunal. 

Antes de encerrar esta breve prestação de contas, ressalto que além das ações 
relacionadas aos eixos dos programas de trabalho, foram também desenvolvidas por esta 
administração ações nas áreas de responsabilidade social e de abertura de nossa instituição à 
sociedade. São dois aspectos realmente importantes e inovadores. Destacamos no âmbito da 
responsabilidade social o Programa de Estágio, voltado para estudantes de nível superior e a 
parceria com Associações de Tratadores de Material Reciclável, promovendo a coleta seletiva e 
reciclagem. Acredito ser um papel social importante que este Tribunal realiza com a sociedade. 

No que se refere a abertura de nossa instituição à sociedade implantamos o 
Centro de Memória do TCE/PA, integrado pela Memória Institucional, Memorial Serzedello 
Corrêa e Biblioteca Benedito Frade. O Centro encontra-se equipado com moderna tecnologia, 
tendo seu acervo histórico e técnico disponibilizado à sociedade. Tivemos essa inauguração 
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contando com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, de várias autoridades 
que vieram prestigiar o papel relevante este Centro, e que vai ser o canal ideal de integração 
com a sociedade, particularmente com escolas, com universidades, fazendo com que o povo 
possa compreender as ações do Tribunal. Até converso com algumas pessoas de fora do 
Tribunal, e elas infelizmente demonstram não saber, não compreender o sentido do Tribunal de 
Contas. Muitas vezes passam por aqui e observam que aqui tem um lugar que tem uma obra 
bonita, com vidros e não sabem afirmar a que instituição ou órgão se referem. Acredito que 
falta, portanto, promover uma divulgação maior do nosso Tribunal, haja vista que a sociedade 
precisa compreender o papel relevante do Tribunal, como o Tribunal é importante, como somos 
importantes em relação aos interesses da sociedade, na defesa dos recursos públicos. Então essa 
abertura da instituição é fundamental através desse grande Centro de Memória; e que é 
relevantíssimo para fazer a integração com escolas, entidades, etecetera, e agora posso falar que 
agora ela não está mais fazendo parte do nosso Tribunal, a minha mulher Rose, e que teve um 
papel importante, relevante, no projeto, na consecução deste grande Centro de Memória que 
vocês já conhecem. 

Todas essas ações demonstram o cumprimento do compromisso que assumi de 
empregar grandes esforços para: implementar uma gestão planejada; estabelecer políticas de 
valorização permanente dos servidores; promover a capacitação e a gestão por 
competência, fortalecer e ampliar os canais de comunicação, com o objetivo de incentivar a 
participação, o envolvimento e o compromisso de todos os servidores nos processos de 
mudança e modernização institucional previstas no PROMOEX. 

Considerando o que conseguimos realizar, acredito que estava certo, quando em 
meu discurso de posse afirmei que o PROMOEX representava uma grande possibilidade para 
que o Tribunal de Contas do Pará ingressasse em um período de profundas mudanças, visando 
fortalecer o seu papel institucional e atuação no desempenho de sua missão.  

Muito mais do que pelos recursos financeiros que este Programa aportou para 
esta Corte de Contas nos dois últimos anos, sua grande importância reside no papel que vem 
desempenhando de motivar e impulsionar a integração dos Tribunais de Contas, o que tem 
gerado ganhos extremamente relevantes, representados pela troca de experiências, transferência 
de tecnologias, realização de vários eventos de capacitação e desenvolvimento, organização de 
grupos de trabalho em diversas áreas como Planejamento, Tecnologia da Informação, 
Comunicação, Auditoria Operacional, Gestão de Pessoas, Controle Externo, entre outros. 

Portanto o papel do PROMOEX é exatamente ter esse objetivo de nivelar pelo 
alto os Tribunais de Contas para que eles cumpram com a metodologia, com um tipo de 
processo, com mecanismos de planejamento estratégico, uma ação relevante em favor dos 
interesses das sociedades, do povo brasileiro de um modo geral, através de cada Tribunal de 
Contas dos Estados e do Tribunal de Contas da União. 

Apesar das realizações e dos avanços alcançados, muito há por realizar no intuito 
de fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva 
transpoarência em regular a gestão dos recursos públicos em nosso Estado.  

Assim, esta gestão, preservando o objetivo de inserção deste Tribunal no ciclo da 
administração pública, continuará desenvolvendo suas ações nos três eixos já apresentados: 
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I - No eixo pessoas estamos contratando o levantamento de perfil e 
potencial e a elaboração da matriz de competências, que definirá as 
habilidades técnicas, gerenciais e pessoais para o quadro funcional, o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários, a avaliação de desempenho e 
produtividade e o curso de pós-graduação em Controle Externo. 
Devemos encaminhar ao Legislativo o projeto de criação da Escola de 
Contas, já criada na administração do Conselheiro Lauro de Belém 
Sabbá, através de resolução, mas ela precisa ter esse status realmente, e 
para isso tem que ser criada por lei, e tornando-se importante para o 
fortalecimento das escolas de contas. 

Então deveremos encaminhar o projeto ao Poder Legislativo, a criação 
da Escola e visando sua implantação inicial reestruturaremos o auditório 
e as instalações de treinamento, bem como modernizaremos seus 
equipamentos. Ainda no eixo pessoas, iniciaremos o processo para 
realização de concurso público, objetivando garantir um quadro 
funcional suficiente e necessário para dar cumprimento à missão 
institucional deste órgão de controle – ressalto a importância desta ação 
devido já ter transcorrido 15 anos da realização do último concurso. E 
muitos dos que aqui foram aprovados já se aposentaram, ou 
participaram de outros concursos públicos, e há uma defasagem, uma 
necessidade muito grande na área técnica, sobretudo, no nosso DCE, no 
DI. 

II - No eixo processos encaminharemos proposição no sentido de 
criarmos no âmbito deste Tribunal, já tendo sido referido pelo 
Conselheiro Erlindo Braga, a Ouvidoria, as Coordenadorias de 
Planejamento e Gestão Estratégica e de Comunicação e Relações 
Institucionais, bem como do Departamento de Gestão de Pessoas, como 
também iniciaremos os estudos para implantação da Corregedoria. Hoje, 
modernamente, em todos os grandes órgãos a Gestão de Pessoas tem 
que ter um papel relevante, importante, além da administração 
tradicional que é o Estado. Tem o próprio TJE que já adota essa 
metodologia, outros órgãos também, e no Brasil, praticamente a maioria 
dos Tribunais já faz isso. É uma modernidade no processo de 
administração pública desses órgãos. 

Ampliaremos também a atuação do Controle Externo com alcance da 
Auditoria Ambiental e consolidaremos a prática da Auditoria 
Operacional, normatizando-a. Isso é fundamental, não é só criar a 
auditoria ambiental, mas é sobretudo consolidar a prática de auditoria 
operacional, normatizando no próprio funcionamento normal do 
Tribunal de Contas, como grande parte também dos Tribunais estão 
tentando fazer a mesma coisa. Estamos caminhando juntos com vários 
Tribunais de Contas na busca da transparência e da interação com os 
jurisdicionados e a sociedade ampliaremos a qualidade dos serviços do 
portal do TCE com caixa postal, web call center e transmissão on-line 
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de áudio e vídeo das seções do Plenário. Do ponto de vista, ainda, da 
relação com os jurisdicionados, destacamos como proposta a recepção 
eletrônica dos instrumentos de planejamento governamental e dos 
relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e a realização da Semana 
Previdenciária que deverá ser realizada ainda neste ano. 

III - No eixo tecnologia implementaremos a certificação digital e o 
projeto de biometria digital, com vista ao aprimoramento da política de 
segurança das informações. Também, realizaremos a contratação do 
Sistema de Monitoramento e Controle de Obras Públicas, do Sistema de 
Gestão de Pessoas e da nova rede de computadores com tecnologia 
wireless. Propomos a consolidação do data-center, central de 
armazenamento e gerenciamento dos dados e informações utilizadas no 
TCE/PA, e ainda a reposição de equipamentos com vida útil superior a 
cinco anos, dando a minha sucessora um excelente respaldo 
tecnológico. 

Sei que ainda temos muito a percorrer no caminho da modernização institucional 
deste Tribunal, mas fico tranqüilo pela certeza de que as ações que só terei tempo de iniciar, 
tudo isso foi anunciado e muita coisa não pode ser implementada totalmente e de uma só vez. 
Eu terei tempo de iniciar apenas; e tais projetos serão concluídos, com certeza, com 
brilhantismo e eficiência na Gestão da Conselheira Lourdes Lima que me sucederá. 

Quero neste instante parabenizar o Conselheiro Cipriano Sabino, que se junta a 
nossa equipe de gestão como Coordenador de Processos e registrar a certeza de continuar 
contando com o apoio de todos os Conselheiros na condução desta Corte de Contas. 

Aos servidores peço que continuem contribuindo para o sucesso do trabalho a ser 
desenvolvido que nos levará a alcançar a visão de futuro de nossa instituição.   

Para encerrar permitam-me citar o apostolo Paulo aos Romanos: 

não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente(...) 

Quero aproveitar também para falar que já tive tantas experiências fundamentais 
na minha vida pública, como já foi falado aqui, como todos sabem, tanto na área municipal, 
quanto na área estadual, como federal, no Executivo, Legislativo e a experiência também na 
Universidade Federal do Pará. Mas quero dizer que o Tribunal de Contas foi e está sendo para 
mim uma escola fundamental. Tem um papel relevante e cruciante, e nós do Tribunal temos que 
entender que este órgão é importante, é relevante e que nós não podemos jamais prejudicá-lo. 
Muito pelo contrário, devemos enaltecê-lo, moderniza-lo, atualizá-lo, engrandece-lo, amá-lo no 
que for possível fazer; e fazer o melhor porque ele tem um papel relevante na vida pública do 
nosso estado. Penso sempre que, como fui do outro lado, do Executivo, muita parte não se fala 
muito bem dos Tribunais, mas eu penso sempre que se não houvesse os Tribunais de Contas no 
Brasil, como seria este País? Como seria a administração pública. Tendo-os, já é difícil, sem tê-
los, como seria? Então é importante engrandecê-los, modernizá-los, dignificá-los. Por isso sei 
que vocês pensam desta forma.  
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Quando eu sair daqui eu sei que participei de um órgão importante, relevante, e 
que sem ele nos teríamos muito mais problemas no Brasil. Ele tem defeitos, tem carências, tem 
sim, mas ele pode ser modificado, amplificado, modernizado, atualizado, e isso depende de 
todos nós, não só dos conselheiros, mas de todos vocês, servidores que fazem esta Casa. Isso é 
importante. 

Portanto eu agradeço e tenho certeza de que vocês pensam desta forma.  

Agradeço a oportunidade de ter vindo a este Tribunal e dentro em breve me 
afastarei dele, mas em saber que ele é muito relevante, muito importante e sei que tem pessoas 
aqui idealistas que querem fazer o melhor, que querem honrá-lo e querem engrandecê-lo. 

E para concluir, eu posso dizer o seguinte: quero primeiro agradecer a todos 
vocês, todo o apoio que tenho recebido de todos os servidores desta Casa, todos os queridos 
Conselheiros que estão sempre ao nosso lado; e quero dizer uma coisa que tem uma frase que 
diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu como não sou um grande 
homem, tenho certeza de uma coisa. Eu tenho ao meu lado uma grande mulher. 

Que Deus me ilumine, guie os meus passos e me ajude na conclusão desta 
missão de conduzir com segurança, firmeza e harmonia o Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, como gestor que fez da vida pública o seu grande objetivo, como cidadão e como ser 
humano que busca fazer a sua parte na construção de um mundo de paz, justiça e fraternidade.  

Muito obrigado! 

Agradecendo a presença de todos os caros amigos, companheiros, irmãos, 
Conselheiros, sob as bênçãos de Deus declaro encerrada a sessão. 

Belém, 03 de fevereiro de 2009. 
 
 

FERNANDO COUTINHO JORGE 
Presidente 


