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ATA DA 42ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dezessete horas e trinta minutos (17h30min) do dia nove (09) do mês de 

junho do ano de dois mil e nove (2009), no HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da 

Amazônia, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM 

SABBÁ, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES, MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, CIPRIANO SABINO DE 

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

bem como o Auditor Convocado 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, as seguintes autoridades dentre as demais: a 

Excelentíssima Governadora Ana Júlia Carepa, Governadora do Estado do Pará, o 

Excelentíssimo Deputado Domingos Juvenil, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 

do Pará, o Excelentíssimo Desembargador Rômulo Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores Alacid Nunes e Carlos Santos, Ex-Governadores 

do Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores Lira Maia e Zenaldo Coutinho, Deputados 

Federais, o Excelentíssimo Senhor Anivaldo Vale, Vice-Prefeito de Belém, o Reverendíssimo 

Senhor Monsenhor Raimundo Posidônio, representando a Arquidiocese de Belém, os 

Excelentíssimos Senhores Márcio Miranda, Simone Morgado, Alexandre Von Ítalo Mácola, 

Manoel Pioneiro, Bosco Gabriel, Junior Hage, Josefina de Aquino, Adamor Aires, Suleima 

Pegado, Luiz Cunha, Martinho Carmona, Deputados Estaduais, a Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Hage, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, a Excelentíssima 

Senhora Mara Barbalho Cruz, Conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará, o Excelentíssimo Senhor Elias Naif Hamouche, Conselheiro Aposentado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores Leonan Cruz, Marneide Marabet e 

Carmensi Cavalcante, Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o 

Excelentíssimo Senhor Mauro O’ de Almeida, Procurador Chefe da União no Pará, o 
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Excelentíssimo Senhor José Maria Costa Lima Junior, Promotor de Justiça do Estado do Pará, a 

Excelentíssima Senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral de Contas do Estado 

do Pará, os Excelentíssimos Senhores Antônio Maria Figueira Cavalcante e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, Procuradores de Contas do Estado do Pará, a Excelentíssima Senhora 

Elisabeth Salame da Silva, Procuradora do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor André Ramy Pereira 

Bassalo, Juiz Membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, neste ato representando o 

Desembargador João José da Silva Maroja, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o 

Excelentíssimo Senhor Edson Oliveira, Prefeito Municipal de Bragança, a Excelentíssima 

Senhora Sandra Verugi, Prefeita Municipal de Igarapé-Açu, a Excelentíssima Senhora 

Francisca Martins, Prefeita Municipal do Acará, a Excelentíssima Senhora Gelcicleia da Araujo 

Bastos, Vice-Prefeita Municipal de Mãe do Rio, a Excelentíssima Senhora Ann Pontes, 

Presidente da Paratur, o Excelentíssimo Senhor Roberto Martins, Secretário de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos, o Excelentíssimo Senhor José Carlos Lima, Secretário Municipal 

de Meio-Ambiente, o Excelentíssimo Senhor Major Janderson Viana, representando o 

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, o Excelentíssimo Senhor Cláudio Humberto 

Duarte Barbosa, Representado o Conselho do Tribunal Administrativo Fazendário da SEFA, o 

Excelentíssimo Senhor Alberto Campos, Diretor Geral do Detran, o Excelentíssimo Senhor 

Eduardo Ribeiro, Presidente da Cosanpa, a Excelentíssima Senhora Florisbela Maria Cantal 

Machado, representando o Defensor Geral da Defensoria Pública, o Excelentíssimo Senhor 

Carlos Porto, Comandante Geral do Corpo de Bombeiro do Estado do Pará, a Excelentíssima 

Senhora Tereza Regina Cordovil Corrêa, Auditora-Geral do Estado do Pará, a Excelentíssima 

Senhora Iracy Gallo, Secretaria de Educação do estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor José 

Scaff, vereador representando o Presidente da Câmara Municipal de Belém, os Excelentíssimos 

Senhores Fernando Dourado, Henrique Soares e Nadir Neves, vereadores do município de 

Belém, o Excelentíssimo Senhor Dário Emílio Ramos, Presidente Câmara Municipal de 

Bragança, o Excelentíssimos Senhores Waldemir Costa, Flávio Ferreira e Adriano dos Reis, 

vereadores do Município de Irituia, o Excelentíssimo Senhor Júnior Lira, vereador do 

Município de São Miguel do Guamá, os Reverendíssimos Senhores Luiz Carlos, João Ribeiro 

da Cunha e Giovanni Incampo, Sacerdotes, o Excelentíssimo Senhor Sidney Rosa, 
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Representando a FIEPA, o Excelentíssimo Senhor Márcio Alfredo Oliveira, Presidente da 

LOTERPA, o Excelentíssimo Senhor Dílson Capucho Frazão, 1º Vice-Presidente do CREA, o 

Reverendíssimo Dom Luis Ferrando, Bispo de Bragança, a Excelentíssima Senhora Aldemira 

Assis Drago, Presidente do Conselho Regional de Administração Pará/Amapá, o 

Reverendíssimo Senhor Josué Bengtson, Pastor, o Excelentíssimo Senhor Marcelo Pinheiro, 

Membro do Comitê do Cerimonial, a Excelentíssima Senhora Ana Paulo Grossinho, 

Procuradora do IDESP, o Excelentíssimo Senhor Rômulo Martins, representando neste ato o 

Secretário de Estado de Transporte Valdir Ganzer, o Excelentíssimo Senhor Nazareno 

Nogueira, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Pará, o Excelentíssimo Senhor Altair 

Vieira, Presidente da Associação Comercial de Belém, contando com ilustres presenças, reuniu 

o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, 

realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do 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: Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA – Presidente, Conselheiros CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

Vice-Presidente e ANTONIO ERLINDO BRAGA– Coordenador de Processos, todos com 

mandato para o período que hoje se inicia e prossegue até o último dia útil do mês de janeiro de 

2.011. 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. (Pausa). A seguir, o Presidente anunciou a leitura do Compromisso de Posse 

da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA. 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 investida no cargo de Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, a Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, para o qual foi conduzida por deliberação do Plenário, em 

Sessão Ordinária de 19 de maio de 2009. Concluído, o Presidente convidou a Conselheira 
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MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA para tomar assento à mesa e receber a 

transmissão do cargo para o qual foi eleita 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 a 

presidente ao centro da mesa, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente MARIA DE 

LOURDES LIMA DE OLVEIRA convidou, para permanecer, compondo a mesa dos trabalhos, 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ. (Pausa). A seguir, a 

Presidente anunciou a leitura do Compromisso de Posse dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR e ANTONIO ERLINDO BRAGA 

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, a Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA declarou investidos 

nos cargos de Vice-Presidente e Coordenador de Processos do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, respectivamente, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR e ANTONIO ERLINDO BRAGA, para os quais foram conduzidos por 

deliberação do Plenário, em Sessão Ordinária de 19 de maio de 2009. Neste momento, a 

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 da Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira e dos empossados. Ulteriormente, a 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 LAURO DE 

BELÉM SABBÁ – 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 
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Corte e também desta ata (DOCUMENTO Nº. 02). Em seguida, Sua Excelência foi 

amplamente aplaudida por todos. Continuando, a Presidente retomou a palavra para proferir seu 

discurso, que também ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 03). 

Concluído, Sua Excelência foi amplamente aplaudida por todos os presentes. Logo após, a 

palavra foi concedida a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, Ana Júlia de 

Vasconcelos Carepa para proferir saudação aos empossados em nome do Governo do Estado do 

Pará, momento que Sua Excelência leu seu pronunciamento, que ficou fazendo parte integrante 

desta ata (DOCUMENTO Nº 04). Por fim, a Presidência, após agradecer a presença de todos, 

declarou encerrada a presente Sessão às dezenove horas e cinqüenta minutos (19h50min), e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Assessor Técnico de Plenário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, providenciasse a confecção da presente ata. 

Belém, 09 de junho de 2009. 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 16 de junho de 2009. 

 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
V I S T O: 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 

Presidente 
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D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 42ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 09.06.2009 

 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmª. Sra. Procuradora-Geral de Contas MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmº. Sr. Consº. LAURO DE BELÉM SABBÁ 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmª. Srª. Consª. MARIA DE LOURDES LIMA DE 

OLIVEIRA 
 
 
DOCUMENTO Nº. 04: Exmª. Srª. Governadora do Estado do Pará, ANA JÚLIA DE 

VASCONCELOS CAREPA. 
 

Belém, 09 de junho 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: 

Através deste momento de comemoração e alegria o Ministério Público de 

Contas saúda os novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará para o exercício de 

09 de junho de 2009 a 31 de janeiro de 2011.  

Exmª. Sra. Cons. Dra. Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

Exmo. Sr. Cons. Dr. Cipriano Sabino de Oliveira Júnior,  

Exmo. Sr. Cons. Dr. Antonio Erlindo Braga, ora empossados, respectivamente, 

nos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Coordenador de Processos do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, demais Conselheiros e autoridades aqui presentes, Sras. e Srs.: 

Por meio deste ato solene, chega à Presidência da Egrégia Corte de Contas deste 

Estado a segunda dirigente mulher, digo segunda, pois referido cargo foi já ocupado pela 

memorável Dra. Eva Andersen Pinheiro. Um cargo, registre-se, de grande destaque, que carrega 

consigo uma enorme responsabilidade, como a de manter o trabalho de seus antecessores e, 

aqui, não poderia deixar de falar do Conselheiro aposentado Dr. Fernando Coutinho Jorge, que 

teve sua passagem pela Presidência marcada por profícua e correta administração; mas, 

também, Conselheira Lourdes, a responsabilidade de ampliar, fortalecer e solidificar esse 

trabalho. Nada, porém, que possa intimidá-la, considerando sua coragem e a história de sua 

vida.  

Como cediço, a Conselheira Lourdes, uma mulher guerreira que ao longo de sua 

carreira profissional, desempenhou atividades de grande relevo social. Professora, Extensionista 

Rural, Prefeita, Parlamentar e, desde o ano de 2002, Conselheira do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Pedagoga por formação, não se furtou em voltar à faculdade para cursar 

Direito, na constante busca pelo aprimoramento de suas funções judicantes.  

Uma grande companheira e mãe, não só de seu marido e filhos, mas, de todos 

com quem convive ou por quem trabalha. Amigos não lhe faltam, o que se comprova pela 
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quantidade de pessoas aqui presentes vindas dos mais diversos Municípios do Interior do 

Estado para lhe prestigiar (segundo fomos informados, em sua maioria, oriundas de Irituia), 

cidade onde nasceu nossa Presidenta.  

Apostamos no sucesso de sua gestão, Conselheira Lourdes! Estamos certos que 

os traços que delineiam sua personalidade: firme, porém doce; combativa, porém conciliadora; 

forte, porém solidária, trarão um tom muito especial para o Tribunal neste próximo biênio, 

corroborado pelo auxílio dos insignes Conselheiros Cipriano Sabino e Erlindo Braga. 

No que tange especificamente ao nobre Conselheiro Cipriano Sabino, Vice-

Presidente ora empossado, como sabido, é homem de grande destaque no cenário político do 

Pará. Iniciou sua carreira como vereador de Belém, depois chegando a Deputado Estadual, 

exercendo quatro mandatos parlamentares à Assembléia Legislativa. Empossado em agosto de 

2007 no Tribunal de Contas do Estado, o Conselheiro Cipriano vem se destacando por seu 

temperamento equilibrado e por sua grande disposição (típica dos mais jovens) em trazer para 

os debates em plenário idéias arrojadas e inovadoras com o fito de aperfeiçoar ainda mais os 

serviços prestados pela Corte de Contas. Prova disso é que, com menos de 2 (dois) anos como 

Conselheiro, já ocupa a valorosa Vice-Presidência da Casa. A prudência tem sido uma 

constante em seu trabalho, buscando sempre a melhor solução para os fatos a si apresentados, 

primando por um diálogo simples e verdadeiro.  

O nosso estimado Conselheiro Dr. Antonio Erlindo Braga, que é natural de 

Saboeiro, sertão dos Inhamuns, localizado à margem esquerda do rio Jaguaribe, o maior rio 

seco do mundo, no Estado do Ceará que, conforme V. Exª. apresenta, sua cidade natal tem uma 

localização extremamente interessante, senão vejamos; Saboeiro fica à 5.508 milhas de 

Londres, à 5.258 milhas de Paris e à 11.535 milhas de Tókio. Esta é a cidade do Dr. Erlindo 

Braga, um paraense de coração, sendo cidadão de Belém por título concedido pela Câmara 

Municipal. Atual Coordenador de Processos, homem respeitado pelo seu caráter, seu espírito de 

luta, competência e honestidade. Auditor de carreira do Tribunal, investido através de concurso 

público, atuou reiteradas vezes como Conselheiro-Substituto antes de ser efetivado no cargo em 

2008. Professor Universitário de grande renome no campo do Direito Constitucional, o 
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Conselheiro Erlindo sempre pautou sua atuação na Corte de Contas pelo rigor jurídico na 

interpretação e aplicação da Constituição e do normativo infra-constitucional.  

É esse manancial de conhecimento que tem, de há muito, auxiliado o Tribunal de 

Contas a se aprimorar, que a Administração da Corte terá, agora, diretamente à sua disposição.  

No campo político-institucional, confiamos que a nova direção do Tribunal 

saberá incentivar a manutenção das relações harmônicas e independentes entre os Poderes, bem 

como com os órgãos públicos e com as entidades não governamentais que venham a bater às 

nossas portas, tanto do Tribunal quanto do Órgão Ministerial.  

Temos nós, integrantes do controle externo, que nos pautar pelo culto e 

obediência às leis, na reverência e prática do direito e, sobretudo, na consecução da justiça 

quando da apreciação dos feitos sob nossa jurisdição.  

Sendo assim, precisamos juntar esforços para termos uma ação menos punitiva e 

mais preventiva e pedagógica no desempenho do controle da administração pública. Devemos 

investir, com ênfase, em métodos e rotinas inovadoras de trabalho, com uma conduta de gestão 

voltada para a qualidade dos serviços públicos, no intuito de aprimorar a capacitação de nossos 

servidores e reduzir custos.  

Somos vertentes da mesma instituição, à semelhança de irmãos siameses que, 

contando com os mesmos órgãos vitais, não poderão ser separados sem que isso lhes acarrete 

efeitos daninhos. Como disse, alhures, o momento é de festa, mas, também, de grande reflexão.  

A proposta é não olharmos nossas diferenças, e não nos encastelarmos em nossas 

posições adrede preparadas, e sim mirarmos naquilo que precisa nos unir cada vez mais, que é o 

objetivo para o qual fomos instituídos, ou seja, a boa, rápida e eficaz prestação de serviços à 

sociedade. 

Aceitem, pois, senhores Conselheiros ora empossados, de todos que fazemos o 

Ministério Publico de Contas do Estado do Pará, nossos sinceros votos de sucesso e muitas 

realizações no próximo biênio, ficando, de nossa parte, o firme propósito de caminhar junto 

com essa Corte na plena satisfação do mister a nós confiado. 
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Muito obrigado pelo prestígio de vossas presenças e que Deus abençoe a todos. 

Belém, 09 de junho de 2009. 

 

MARIA HELENA BORGES LOUREIRO 

Procuradora-Geral de Contas 
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DOCUMENTO Nº. 02 

Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM 

SABBÁ: 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Inicio esta humilde, porém, carinhosa manifestação, com o pensamento de 

Gabriel Chalita em uma de suas cartas ao Padre Fábio de Melo, indagando: 

“O que é maior: os que escalam a montanha ou a montanha? Os barcos que saem 

ou o oceano que os recebe? Somos todos pequenos, e ao mesmo tempo imensos: é o delicioso 

paradoxo do êxodo e o êxtase. 

A vida é um constante reinventar, é um permanente amanhecer, compreender a 

metáfora da onda é preciso: pouco importa se a onda se exaure na rebentação, o que importa é 

que o oceano continua imponente”. 

Diante da magnitude do mundo, a surpresa paira sobre os mortais. Quis a 

providência divina que fosse eu, o companheiro a Presidir, sem ser Presidente e saudar V. Exª. 

em nome da Corte e da ATRICON nesse grande dia, em que tomam posses a Presidente, Vice 

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

Conselheiros Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Antonio 

Erlindo Braga, respectivamente. 

Confesso de coração aberto que pensei que fosse uma missão fácil, mas me 

enganei, pois, com mais de cinqüenta anos de vida pública, jamais imaginei que saudar uma 

fraterna amiga em um momento tão especial para ela, para seus familiares, para seus amigos e 

para a instituição da qual pertenço a mais de vinte e cinco anos, seria uma missão muito difícil, 

e vou explicar. 

Saudar Vossa Excelência é falar com o coração, e sempre que falamos com o 

coração a emoção toma conta e nos deixa vulneráveis até levar-nos as lágrimas. 

Minhas Senhoras e meus senhores, feita a breve consideração a respeito da 

emoção, peço-lhes permissão, antes de tudo, para mencionar o brilhante e diplomático trabalho 
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desenvolvido pela companheira Lourdes Lima, como Coordenadora de Processos no período de 

2003 a 2007, quando assumi a Presidência desta Corte de Contas, pela segunda e terceira vez. 

Naquela condição, a Conselheira Lourdes usou de sua competência com o carisma que só as 

mulheres possuem.  

Conselheira e amiga, lembro-me que sua participação na nossa administração, foi 

de destaque, tornando, a partir de sua saída do cargo de Coordenador de Processos, uma missão 

difícil para aqueles que lhe sucederam. 

Após nosso mandato de Presidente, Vossa Excelência foi eleita para a Vice 

Presidência na chapa encabeça pelo hoje Conselheiro Aposentado Fernando Coutinho Jorge, 

sua atuação Conselheira, com toda certeza, foi a vice mais atuante de todos os tempos deste 

Tribunal, visto que rigorosamente participou de todas as atividades permitidas regimentalmente. 

Conselheiro Cipriano Sabino, Vossa Excelência está sendo investido hoje no 

cargo que era ocupado pela Conselheira Lourdes Lima, a de Vice Presidente, sei da sua 

competência, mas sou sabedor também, que V.Exa. deverá trabalhar muito para dar 

continuidade ao trabalho deixado pela sua antecessora no referido cargo. Da mesma forma 

deverá atuar o Conselheiro Erlindo Braga, na Coordenação de Processos. 

É com imensa satisfação que reporto-me aos presentes, para testemunhar o 

convívio que tenho com os Conselheiros Lourdes Lima, Cipriano Sabino e Erlindo Braga, cuja 

labuta diária, remete-me para a introspecção de que o relacionamento humano harmonioso 

culmina para o sucesso e realização de todos.  

Assim, tenho a convicção de que os companheiros que terão a missão de 

administrar o Tribunal de Contas do Estado do Pará, sob o comando firme, porém, envolto de 

sensibilidade, da Conselheira Lourdes Lima, conduzirão diversas ações oriundas de pessoas que 

sob o mesmo teto tem uma forma diferente de ver e fazer.  

Mas, sob o comando de V.Exa. com sua capacidade, competência, sensibilidade, 

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

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

instituição e das próprias pessoas que a compõem e lhe dão vida. 
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Tenho a convicção de que todo o corpo funcional que faz o nosso Tribunal de 

Contas, estará de mãos dadas em prol desta administração. Convicção essa que se solidifica, 

com a participação dos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Ivan Barbosa da Cunha e 

Edílson Oliveira e Silva, aos quais, humildemente me associo para, com toda a certeza, de 

forma unânime, darmos o apoio necessário e incontinente, para o pleno êxito desta nova 

administração.  

Os Conselheiros que hoje tomam posse nesta Corte de Contas, possuem um lado 

especial em comum. Todos são oriundos do hinterland, termo que repetidas vezes pronunciei 

em meu programa de rádio “A VOZ MUNICIPALISTA”. Bem como, me honra também saudá-

los, porque sou oriundo do interior do Estado, e sei, da enorme dificuldade que é imigrar para a 

Capital, chegar e vencer.  

Peço-lhes permissão para inverter a ordem que um cavalheiro deve tratar uma 

dama. Pois, iniciarei a saudação curricular pelo companheiro Conselheiro Antonio Erlindo 

Braga, que hoje toma posse como Coordenador de Processos. Interiorano, natural de 

SABOEIRO cidade do Ceará que ele também ama e propaga. É descendente de Manoel da 

Costa Braga, primeiro Presidente da Câmara Municipal de Saboeiro, por ocasião da criação do 

município, em 27 de novembro de 1851. 

Veio cedo para o nosso Estado e tornou-se paraense de adoção e coração. Ouvi 

certo dia e concordei plenamente “O paraense de coração é mais paraense que o nativo, pois, 

diferentemente de ter nascido no lugar, por amor escolheu a terra para ficar e constituir sua 

família”.  

O Companheiro Erlindo possui um currículo invejável. Mestre de várias 

gerações. Sou forçado a me remeter a uma breve síntese, para não me tornar enfadonho. 

Erlindo Braga foi Secretário do Ginásio Estadual Professora Anésia, Sub-Diretor 

e Diretor do Colégio Estadual Pedro Amazonas Pedroso, Sub-Chefe de Departamento de 

Direito Público do Centro Sócio Econômico da Universidade do Pará, Chefe do Departamento 

de Direito do Estado, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará e 

Coordenador da Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Erlindo Braga teve e ainda 
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tem várias atividades no magistério superior. Professor Titular de Direito Constitucional, de 

Instituições de Direito Público e Privado, de Legislação Social e Prática de Processo Civil. É 

advogado inscrito na OAB e Auditor Concursado do TCE desde 1968 e, Auditor no exercício 

das funções inerentes ao cargo de Conselheiro desde 1º de setembro de 2003, data em que 

presidi pela segunda vez esta Corte de Contas. Erlindo Braga é o 1º Auditor a chegar ao cargo 

de Conselheiro Titular, de acordo com a Constituição, após uma luta elogiada e respeitada pela 

sociedade paraense, resolvida por V. Excia. Senhora Governadora Ana Júlia Carepa.  

Eu me lembro que fiz um apelo a V. Excia. quando deixava a Presidência desta 

Casa no discurso pronunciado no dia da posse do Conselheiro Coutinho Jorge. Passado mais de 

dois anos, apenas no dia de hoje tenho a oportunidade de agradecer a V.Exa. Agradeço em meu 

nome e em nome da nossa instituição, pois, tal pendência, ou seja, a composição incompleta do 

plenário, se arrastava há vários anos, e a senhora, envolta do mais alto espírito público 

prometeu resolver e, com a firmeza de quem Governa e respeita a Constituição do Estado, 

cumpriu o prometido.  

O nosso Coordenador tem inúmeros cursos e foi aprovado em vários concursos, 

participou de bancas examinadoras e teve participação como Vice-Presidente da OAB. Tem 

trabalhos acadêmicos, medalhas e condecorações. Hoje é dia de alegria para ele, seus amigos e 

familiares, principalmente para minha amiga, eficiente Procuradora Iracema Teixeira Braga, 

seus filhos Simone, Suzane e Erlindo Junior, genro, nora e netos. 

Outro interiorano, o companheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, nascido 

em Prainha, localidade elevada a categoria de município em 07 de janeiro de 1881. 

O Conselheiro Cipriano Sabino é bacharel em Administração e Ciências 

Gerenciais. No alto de seu conhecimento e de ter passado por relevantes cargos e 

desempenhado diversas funções, o Companheiro Cipriano, inerente a sua personalidade, buscou 

novos conhecimentos, e é acadêmico do Curso de Direito. Essa busca constante, 

principalmente, por quem desempenha relevante função pública, demonstra que o Conselheiro 

Cipriano Sabino, prioriza não apenas o seu engrandecimento pessoal, mas também, o 

engrandecimento de sua atividade, sempre em prol da sociedade, ontem legislando e hoje, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

Presidente em Exercício  Empossada 215

mister constitucional de fiscalizar e priorizar a correta aplicação das verbas públicas, mas em 

todas, cumprindo seu papel vitorioso em prol de seu Estado. 

Sua experiência administrativa começou ainda muito jovem, exercendo diversas 

atividades nas empresas do Grupo SANAVE, chegando a ser diretor. 

Sua vocação para a vida pública, não deixou que ele continuasse a dedicação 

exclusiva na empresa SANAVE. A vida lhe reservou representar o povo através dos legislativos 

municipal e estadual. 

Foi Vereador de Belém e depois foi eleito Deputado Estadual exercendo quatro 

mandatos no período de 1991 a 2006, sendo Vice-Presidente da Assembléia Legislativa por 

duas legislaturas. 

Foi Presidente da Comissão de Fiscalização e Finanças Orçamentárias e 

Representante titular do Poder Legislativo no Conselho Executivo de Meio Ambiente e autor da 

Lei Orgânica do município de Belém quando Vereador, bem como autor de várias leis estaduais 

quando Deputado Estadual.  

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, hoje nosso Vice-Presidente, ontem nosso 

Coordenador foi empossado no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

no dia 28 de agosto de 2007 e já tem vários serviços prestados a esta Casa. É detentor de várias 

comendas e uma longa experiência profissional. 

Não posso deixar de mencionar que o companheiro Cipriano Sabino, no alto de 

sua juventude, porém, envolto de experiência, trouxe ao nosso Tribunal de Contas, projetos 

arrojados que, tem levado o Plenário a discussão, sempre priorizando o cidadão e o 

jurisdicionado.  

Daqui as minhas congratulações aos seus pais Cipriano Sabino de Oliveira e 

Fátima Moreira de Oliveira aos seus filhos Bruna, Cipriano Neto, Camilla e Celso e a sua 

querida esposa Josuíla Rosa Vasconcelos de Oliveira. 

Confiamos na sua grande ajuda a nossa querida Presidente. 
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Já devidamente concedido pelos que aqui estão, deixei por último, a saudação a 

minha fraterna amiga e Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, paraense de Irituia é 

hoje a nossa Presidente. 

Minha identidade com sua terra não é de hoje, vem desde 1965 e lá se vão 43 

anos, quando Vereador de Belém e que tinha um programa de Rádio a Voz Municipalista e o 

Vice-Prefeito de Irituia era o amigo Tobiba, pai de seu querido esposo José, hoje aqui presente 

firme e forte com seus noventa e quatro anos. 

Lourdes Lima exerceu durante longos anos o magistério e tem o dom de ensinar 

e brevemente conquistará o diploma de bacharel em Direito. Professora e funcionária pública, 

integrou o quadro funcional da EMATER, o que se orgulha até o dia de hoje. Foi Coordenadora 

do Conselho Pastoral da Paróquia de Irituia.  

Eleita Prefeita daquele importante município de nosso Estado, onde realizou 

grandes obras, implantando uma administração voltada para a população carente, com o fito de 

diminuir a desigualdade social. Administração essa, que foi consagrada com a sua eleição para 

o legislativo estadual, onde como Deputada Estadual, e atuação vibrante, também exerceu a 

Vice-Presidência e em razão disso por várias vezes dirigiu nosso parlamento estadual tão bem 

representado nesta solenidade pelo meu ex-colega Deputado Domingos Juvenil.  

Lourdes Lima também foi líder de seu Partido na época na Assembléia 

Legislativa, onde também dirigiu várias Comissões Técnicas. A carreira política da então 

Deputada Lourdes Lima a credenciava a escalar a montanha da vida pública a pontos mais 

elevados. 

Tomou posse como Conselheira do TCE no dia 31 de janeiro de 2001 e aqui já 

exerceu os cargos de Coordenadora, Vice-Presidente e Presidente em exercício e a partir de 

agora, na titularidade. Possui vários outros cursos, treinamentos, participação em congressos, 

seminários, títulos de cidadania de vários municípios, títulos de Honra ao Mérito, Diplomas, 

Medalhas e outras honrarias onde destaca-se o de “Mulher Padrão na Política”. 

Esse é um breve resumo de seu brilhante currículo, quero, mas não devo me 

alongar, para não me tornar fastidioso.  
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Mas, ressalto que não está em seu currículo a sua maior obra e destaque, que é a 

humildade, o saber ouvir, o amor ao próximo, o saber perdoar, a compaixão pelos mais fracos e 

a constante defesa dos injustiçados. Nas nossas conversas, sempre que posso ressalto sua 

qualidade, afirmando “continue assim, porque a humildade baixa qualquer pretensão esnobe de 

pessoas que infelizmente não acreditam no próximo e no amanhã”. 

Vossa Excelência merece esta grande festa com a presença de autoridades e 

também do povo no meio de quem V. Excia. nasceu e sempre quis estar. 

Já mencionei os meus mais de cinqüenta anos de vida pública, porém, afirmo, 

esta solenidade de posse, e já presidi muitas, mas esta, V.Exa. é merecedora, e aqui, não existe 

como comparar, pois, exala o calor humano, que é parte integrante de sua personalidade, minha 

amiga e Conselheira Lourdes Lima.  

O futuro da nossa instituição está hoje nas mãos de V. Excia. a quem admiro 

como guerreira e sei porque digo isso, prestando aqui significativa homenagem a vossa querida 

mãe Leonília, que por bondade de Deus a quem ela e V. Excia. tanto amam, continua viva no 

acontecimento deste grande dia – 9 de junho que marca a posse de V. Exª. na Presidência deste 

Colegiado. 

A data de hoje, marca uma salutar coincidência, pois dia 9 de junho – é o dia 

consagrado ao Beato José de Anchieta, futuro Santo da Igreja Católica a quem V. Excia. 

pertence e em cuja homenagem deu o nome a seu filho, meu grande amigo, a quem prometi 

levá-lo a Roma para assistirmos a canonização deste grande Santo Brasileiro, o segundo porque 

o primeiro é São Galvão. 

Sei que exercer a Presidência desta Corte de Contas não é tarefa fácil. Quem está 

investido em grandioso cargo, renuncia a prazerosa vida familiar e pessoal, sim, o Presidente 

renuncia diversos momentos junto a família, essa sempre sacrificada no dia a dia, perdendo 

inclusive a privacidade. 

Mas, é preciso que todos saibam que Vossa Excelência, como mulher e mãe, 

soube aproveitar os ensinamento de seu Pai Humberto e de sua Mãe Leonília, constituindo ao 
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lado de seu esposo José, e dos filhos Anchieta, Klívia, Kílvia, da nora Estela e dos netos, uma 

base familiar sólida que sustenta ao longo dos anos, uma edificação de amor e compreensão.  

Felicidades querida amiga Lourdes Lima e que se concretize aquilo que sempre 

almejei durante as 3 vezes que estive Presidente deste Tribunal, que a paz reine entre os seus 

componentes desde a Presidência até o mais humilde servidor. 

Muito ainda teria para falar a seu respeito, Conselheira Lourdes Lima, e também, 

dos Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira e Erlindo Braga. Mas, vou encerrar com um 

ensinamento e uma oração: 

Dalai Lama, em uma de suas assertivas, esclareceu: “Só existem 2 dias do ano 

que nada pode ser feito, o dia de ontem e o de amanhã. Portanto hoje é o dia certo. Sonhe, 

acredite e principalmente faça”. 

E nas minhas orações, sempre rogarei: “Que Deus conceda-lhe serenidade para 

aceitar as coisas que não possa mudar, coragem para mudar aquelas que possa e sabedoria para 

reconhecer a diferença entre elas”. 

Sucesso e conte sempre com este leal amigo de todas as horas. 

MUITO OBRIGADO.  

Belém, 09 de junho de 2009. 

 

 

Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ 
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DOCUMENTO Nº. 03 

Discurso da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES 

LIMA DE OLIVEIRA (Presidente): 

Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará, Doutora Ana Júlia de 

Vasconcelos Carepa, na pessoa de quem saúdo a todos os Secretários de Estado, Presidentes e 

Diretores de Autarquias, Fundações e Empresas Públicas do Estado aqui presentes;  

Excelentíssimo Senhor presidente da Augusta Assembléia Legislativa do Estado 

do Pará, Deputado Domingos Juvenil Nunes de Souza e em seu nome saúdo os deputados aqui 

presentes. 

Excelentíssimo Senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

desembargador Nunes em nome de quem saúdo os Desembargadores, Juízes e Servidores da 

Justiça do Estado do Pará 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador Geral de Justiça Doutor Almerindo José 

Cardoso Leitão em nome de quem saúdo todos os Procuradores e Promotores de Justiça do 

Estado do Pará. 

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Zenaldo Coutinho, representando a 

Câmara Federal em nome de quem saúdo os deputados federais aqui presentes.  

Excelentíssimo Senhor Vice-prefeito municipal de Belém, e prefeito em 

exercício Anivaldo Vale e em seu nome, saúdo os vereadores e servidores do município de 

Belém. 

Excelentíssima Senhora, minha amiga, Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios, conselheira Rosa Hage, e em seu nome saúdo os conselheiros do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

Excelentíssima Senhora vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 

desembargadora Odete de Almeida Alves 
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Excelentíssima Senhora, minha amiga, Procuradora Geral do Ministério Público 

de Contas do Estado do Pará, Doutora Maria Helena Borges Loureiro, em nome de quem saúdo 

todos os membros desse Órgão Ministerial.  

Excelentíssima Senhora procuradora-chefe do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios, Doutora Elisabeth Salame da Silva, em nome de quem 

saúdo todos os membros desse Órgão Ministerial. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Walcyr Cardoso, o Penta, do meu querido 

município de Irituia, em nome de quem saúdo os prefeitos e vereadores do interior do Estado do 

Pará. 

Tenho profundo respeito pela Instituição Tribunal de Contas e pelos homens e 

mulheres que a construíram nesses 60 anos de história de contribuição ao Estado e ao povo do 

Pará. 

Nesta oportunidade, saúdo a todos os Conselheiros da Corte de Contas, demais 

autoridades presentes, amigos e todo corpo funcional que faz a nossa Corte de Contas uma casa 

de excelência. 

Expresso o meu agradecimento aos nobres Conselheiros do Tribunal de Contas, 

meus dignos pares, pela confiança em mim depositada, e por me distinguirem primeiramente 

como Coordenadora de Processos, depois como Vice-Presidente e finalmente com a escolha por 

aclamação para o honroso cargo de Presidente do Tribunal: Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, 

decano da Corte e amigo que muito tem me ajudado desde meu ingresso no TCE; ao meu dileto 

amigo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, cujo apoio e atenção foram imprescindíveis 

no inicio da minha caminhada política e no Tribunal de Contas, seu apreço fraternal me 

emociona e muito me honra; aos meus pares de mesa e amigos Conselheiros Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior Vice-Presidente e Antonio Erlindo Braga Coordenador de Processos, 

igualmente eleitos comigo e que juntos possamos conduzir o nosso Tribunal por caminhos que 

levem ao fortalecimento da importância de seu papel na sociedade enquanto instituição de 

excelência no controle externo e no aperfeiçoamento da gestão pública estadual. Ao 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, a quem cumprimento com satisfação especial, pois tenho 
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certeza que terei no amigo assim como nos outros Conselheiros, grande parceiro na condução 

da Corte de Contas; Conselheiro Substituto Edilson Oliveira e Silva, muito me honra poder 

contar com a sua companhia e seus conhecimentos. 

Este momento me leva refletir sobre a minha história de vida, oportunidade em 

que agradeço primeiramente a Deus, meu Criador, que me dá forças, sabedoria, saúde e 

segurança para assumir e bem servir com responsabilidade este digno cargo. Agradeço ainda 

aos ensinamentos de meus amantíssimos pais, que me guiaram e me fortaleceram nos 

momentos difíceis e também nas vitórias ao longo de minha vida, meu amado pai, Humberto de 

Lima Nunes, pequeno agricultor, homem simples, honesto, pai exemplar, que com seus 90 anos 

de idade, hoje aqui presente. E minha querida mãe Leonilia Nunes da Silva Lima, educadora, 

evangelizadora e catequista dedicada, mulher corajosa, humilde, guerreira, fundadora de 

diversas comunidades no Município de Irituia, minha maior inspiração e exemplo da minha 

vida, que está ausente fisicamente neste momento, em razão de graves problemas de saúde, mas 

me acompanha todo instante. 

Agradeço à minha família, instituição constituída por Deus, sustentáculo de 

minha caminhada e da minha vida pública, meu esposo José Tavares, meus irmãos: Leonia, 

Sócrates, Bernadete, Francisco, Humberto, Severino e não poderia esquecer os meus irmãos 

Domingos e João Bosco que o Senhor Deus já os chamou para si, mas que do Céu me 

acompanham no meu dia a dia, aos meus queridíssimos filhos Janile Kylvia, José de Anchieta, 

Janice Klivia razão do meu viver, e os filhos do coração José Domingos e Deassis e outros que 

por nós foram criados. O meu sogro Raimundo Alves (Tubiba), a minha nora Estela e aos meus 

queridos netos; Douglas Henrique, Vinicius José e Manuela Celina. 

Agradeço às autoridades, a classe política, à imprensa e aos meus amigos da 

capital e do interior, aqui presentes, sintam-se nominados neste momento histórico, dando 

brilho e relevância a esta solenidade. Estendo ainda, meus agradecimentos aos servidores do 

meu gabinete que me auxiliaram com dedicação no cumprimento das tarefas que o cargo de 

Conselheira exige. 
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Diplomada pela Universidade Estadual do Pará no Curso de Pedagogia, 

acadêmica do curso de Direito na Faculdade Integrada Brasil Amazônia, cuja iniciação 

educacional foi com minha mãe na Escola Isolada de Proverenda, na localidade de Mututui, 

município de Irituia.  

Tenho pautado minha vida profissional exclusivamente no serviço público, 

inicialmente na minha querida Irituia, terra onde nasci exercendo na rede educacional daquele 

município o cargo de professora das Escolas Estaduais Professor Ferreira dos Santos e Nossa 

Senhora da Piedade, depois na EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado do Pará, onde ingressei por concurso público no cargo de Auxiliar de Escritório, 

vindo ascender por merecimento o cargo de Técnica Social.  

No Executivo, exerci o honroso cargo de Prefeita eleita pelos queridos 

conterrâneos de Irituia, sendo condecorada pela Câmara Municipal com o Diploma de Honra ao 

Mérito; e os Títulos de Prefeita “Expressão Nacional” e “Prefeita Padrão Nacional” concedidos 

pela AMB, em reconhecimento a nossa administração que elevou o Município de Irituia ao 

destaque do vigésimo segundo lugar entre os mais de 5.000 municípios existentes na época.  

No Legislativo Estadual desempenhei por dois mandatos consecutivos o cargo de 

Deputada Estadual, exercendo o cargo de vice-presidente e várias funções, tais como: 

Presidente da Comissão de Redação de Leis, Titular da Comissão de Agricultura, Terras, 

Indústria e Comércio; Titular da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente, Geologia, Mineração 

e Energia; Titular da Comissão de Prevenção às Drogas e outras.  

Ao longo da vida pública tive a honra de receber várias condecorações, como: 

Título de Cidadã de Belém, de São Miguel do Guamá, de Ourém, de Mãe do Rio, de Bragança 

e de Melgaço; Titulo de Ordem ao Mérito Cabanagem, no grau mérito especial; Condecorada 

pela OAB com a Medalha de Mérito Mulher Helena Valdes; Medalha de Honra ao Mérito 

“Tiradentes” pela Policia Militar; Colar e Medalha do Mérito Institucional do Ministério 

Público de Contas Junto ao TCE e dentre outros de igual importância. 

Finalmente como Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará tenho 

agora a oportunidade, que muito me honra, de exercer a Presidência da Corte de Contas.  
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Como se observa, desempenhei atribuições bastante diferenciadas na 

administração pública, mas de igual relevância para a sociedade e importante contribuição para 

a manutenção do Estado Democrático de Direito. 

Neste ato, reafirmo meu compromisso em defender o honroso nome da nossa 

Instituição, ao representá-la com a dignidade que o cargo requer. 

Nossa gestão terá como objetivo de atuar em parceria com o Executivo, 

Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministérios 

Públicos junto ao TCE e TCM e outras instituições; estimular o controle social, adotar uma 

postura orientadora, prosseguindo na modernização do efetivo exercício da missão 

constitucional do Tribunal de Contas, em continuidade aos trabalhos dos últimos Conselheiros 

que me antecederam na Presidência como: os Conselheiros Nelson Chaves, Lauro Sabbá e 

recentemente o Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, que conduziu com dignidade, 

competência e coragem nossa Corte de Contas, cuja gestão adotou um modelo de administração 

que impulsionou a instituição rumo à modernização e sua conduta ficará registrada na história 

do TCE como exemplo a ser lembrado e reconhecido por todos nós. 

O Controle Externo do país passa por profundas transformações iniciadas em 

2006, com o Programa Nacional de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios Brasileiros PROMOEX, ao qual nossa Corte aderiu, objetivando 

o fortalecimento do controle externo, pela integração nacional e modernização dos Tribunais de 

Contas, projetos e ações vêm sendo desenvolvidas ao longo desses últimos anos para a melhoria 

dos níveis da eficiência e da eficácia das ações de fiscalização e controle. 

Temos a clareza a de que os próximos anos serão decisivos no processo de 

fortalecimento do controle externo em nosso Estado e o principal desafio será consolidar 

projetos estratégicos. 

Assumir a responsabilidade de conduzir os rumos do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará no meio de uma grave crise econômica mundial, como a que estamos 

enfrentando, é um grande desafio, mas estamos otimistas e conscientes das medidas que 
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precisaremos adotar para viabilizar nosso Plano de Gestão claramente definido e alinhado ao 

Plano Estratégico, com metas para serem atendidas até 2011.  

Na elaboração do Plano de Gestão procuramos contemplar diretrizes, objetivos, 

ações e metas que propiciem o avanço no processo da construção de visão de futuro da nossa 

Corte de Contas: Ser reconhecido pela sociedade como instituição de excelência no controle 

externo e no aperfeiçoamento da gestão publica estadual. 

Nossa administração se sustentará nos pilares da modernização e implementação 

da política de valorização dos servidores, do aprimoramento dos processos de trabalho e 

instrumentos de controle e da adequação da estrutura legal e organizacional à estratégia 

definida, sempre reforçada pela utilização inteligente da tecnologia da informação e 

fortalecimento dos canais e meios de integração com os jurisdicionados e com a sociedade. 

Assim, destaco como principais diretrizes de nosso Plano de Gestão: 

1 – Adequar à estrutura legal e normativa à necessidade do controle externo, com 

destaque para a revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno; 

2 – Aprimorar processos de trabalho e instrumentos de controle, com prioridade 

na definição e adoção de novas metodologias de fiscalização como a Auditória Operacional- 

AOP e outras; 

3 – Ampliar o uso e a efetividade da tecnologia da informação, com ênfase no 

desenvolvimento de projetos, soluções e sistemas informatizados e ampliação da infra-estrutura 

tecnológica; 

4 – Adotar postura orientadora, com desenvolvimento de ações voltadas à 

cidadania (implantação da Ouvidoria) e de interação com os Jurisdicionados (realização de 

fóruns, simpósios e implantação da Escola de Contas); 

5 – Assegurar a transparência, por meio da divulgação dos resultados da gestão 

pública estadual, bem como, da publicidade dos produtos, serviços e resultados do controle 

externo; 
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6 – Implementar uma política interna de Responsabilidade Sócioambiental que 

englobe a adoção e/ou manutenção de ações ambientais e campanhas de meio ambiente; 

7- Modernizar e implementar política de valorização dos servidores, com ênfase 

na elaboração do Plano de Gestão de Carreira e do Plano de Capacitação; 

8 – Atrair mais competências, por meio da realização de concurso público; 

9 – Desenvolver ações voltadas à saúde e qualidade de vida do servidor, com 

ênfase em programas de acompanhamento em saúde, ampliação tanto da faixa de servidores 

para atendimento odontológico, como dos serviços de fisioterapia e outros; 

10 – Fortalecer a cultura de planejamento, via criação e implementação do 

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão; 

11 – Assegurar estrutura adequada à estratégia de gestão, por meio de 

reestruturação organizacional; 

12 – Adequar e ampliar a infra-estrutura física do Tribunal de Contas. 

A partir do que já foi conquistado, nossa meta é avançar na Consolidação do 

Tribunal de Contas como instituição sempre mais eficiente e eficaz, exercendo sua ação de 

forma TEMPESTIVA, PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTE. 

Atualmente não podemos conceber o Tribunal de Contas como uma entidade de 

caráter apenas punitivo, neste sentido é que procuraremos atuar de forma preventiva e 

tempestiva em áreas de maior significância, como saúde, educação e segurança e etc. 

Assumimos ainda o compromisso de prosseguir na execução das ações previstas 

no PROMOEX, com a finalidade de fortalecer a efetivação de um programa de grande 

relevância e significado cuja execução já trouxe resultados importantes para a nossa Corte que 

hoje se coloca entre as três Cortes de Contas do País que mais avançaram na execução de suas 

ações e metas. 

Aos meus pares, nobre Conselheiros, que me confiaram este honroso cargo, 

expresso o meu desejo de realizar uma administração compartilhada, para que unidos em um 

único objetivo, possamos prosseguir no aprimoramento do Tribunal. 
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Quero contar ainda com a colaboração e o imprescindível apoio de todos nossos 

servidores e servidoras que representam o coração da Corte de Contas, pois entendo que o 

trabalho moderno e ágil é resultado da democracia, harmonia e unidade entre todos. 

Não poderia deixar de ressaltar a necessidade de continuarmos contando com a 

parceria significativa do douto Ministério Público de Contas do Estado. 

A confiança e o reconhecimento a mim atribuídos aumentam minhas 

responsabilidades e fortalecem meu ânimo para administrar a Corte de Contas diante dos 

grandes desafios que teremos pela frente. 

Deus me proporcionou, nesta solenidade tão representativa, a oportunidade de 

afirmar às autoridades constituídas, aos amigos, aos familiares, aos servidores, que trabalharei 

com esforço e determinação, sempre pedindo as bênçãos de Deus, sabedoria, saúde e segurança 

para poder bem servir e a proteção de Maria mãe de Jesus e nossa mãe a sua intercessão junto 

ao seu amantíssimo filho pelo nosso trabalho. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, 

espíritas e de demais religiões, pedimos suas orações e como diz o trecho da musica Faz um 

Milagre em Mim de Regis Danese, “Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de ti, Oh! Pai. Sou 

pequeno demais. Me dá Tua Paz”. E ainda como diz a palavra de Deus através da Bíblia 

Sagrada no capítulo 11, 29 de Mateus “Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou 

bondoso e tenho um coração humilde; e vocês encontrarão descanso”. 

Não poderia deixar de destacar uma citação nossa que tem sido o norte da minha 

vida: “Vale a pena acreditar nos sonhos, lutar e contribuir para alcançar o sonho ideal e com 

sabedoria vencer os desafios” 

 

Permito-me, enfim, citar para reflexão as palavras do Ilustre Brasileiro Rui 

Barbosa que no governo Provisório Republicano de 1890, através do Decreto de sua autoria 

criou o Tribunal de Contas: “Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela 

força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, à 

realidade pelo ídolo”. 
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Agradeço a administração deste HANGAR, que nos cedeu este espaço para a 

realização desta tão importante solenidade, aos servidores, aos amigos, enfim a todos que 

contribuíram direta e indiretamente para realização deste evento. Meus sinceros 

agradecimentos.  

 

Igualmente agradeço ao coral Sementes do Amanhã e as homenagens dos meus 

irmãos Xiquinho, Humberto, Severino, do meu primo Silas e dos amigos Gilson, Cardoso e 

Ronaldo Guilherme que encheram meu coração de alegria e felicidades. Muito obrigada pelo 

prestigio da presença de todos, e principalmente obrigada a Deus e a Jesus, meu Mestre e ideal 

de vida. 

Belém, 09 de junho de 2009. 

 

 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 

                    Presidente 
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DOCUMENTO Nº. 04 

Discurso da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará ANA 

JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA: 

Boa noite, 

Quero cumprimentar a presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira 

Lourdes Lima. 

O presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Domingos Juvenil 

Nunes de Souza e em seu nome quero cumprimentar os deputados aqui presentes. 

Deputado Zenaldo Coutinho, representando o Congresso Nacional.  

O desembargador Rômulo Nunes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. 

Vice-prefeito municipal de Belém, e prefeito em exercício Anivaldo Vale. 

Almerindo José Cardoso Leitão que representa o Ministério Público. 

Procurador-Geral de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha. 

Representando a desembargadora Odete de Almeida Alves, vice-presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho, que representa a desembargadora Francisca Formigosa, 

presidente do TRT.  

Conselheiro Lauro Sabbá, e eu sei que ele não gosta de ser chamado de decano, 

mas que é sem dúvida um mestre para todos nós, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheira Rosa Hage. 

Maria Helena Borges Loureiro, procuradora-geral do Ministério Público de 

Contas do Estado. 

Elisabeth Salame da Silva, procuradora-chefe do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios. 

André Pereira Bassalo, juiz membro do TRE, neste ato representando o 

desembargador João Maroja, presidente daquele Tribunal. 
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Prefeito municipal de Irituia, Walcyr Cardoso, o Penta. 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, Ângela Sales. 

Monsenhor Raimundo Possidônio representando neste ato a nossa Arquidiocese 

de Belém. 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que também toma posse como 

vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. 

Conselheiro Antônio Erlindo Braga que também toma posse hoje como 

coordenador de processos do Tribunal de Contas do Estado. 

Demais conselheiros Nelson Chaves, Ivan Barbosa da Cunha e Edílson Oliveira 

e Silva, conselheiro substituto. 

Vereadores e vereadoras. 

Prefeitos e prefeitas. 

Deputados e deputadas. 

Ex-governador Alacid Nunes, ex-governador Carlos Santos. 

Quero cumprimentar os familiares da conselheira Lourdes Lima no nome do 

Vinícius seu neto. 

Cumprimentar os familiares do conselheiro Cipriano Sabino, em nome do seu 

pai, e no nome da Simone, cumprimentar os familiares do conselheiro Erlindo Braga. 

Quero desejar à conselheira Lourdes Lima, ao Cipriano Sabino e ao conselheiro 

Erlindo Braga que neste momento assumem a direção para o mandato 2009/2011 da mais alta 

Corte de Contas do Estado, que vocês cumpram, e eu não tenho dúvida disso, mas desejar que 

cumpram com sucesso, que cumpram com Excelência esta missão que é tão importante para 

toda a sociedade. Eu quero dizer que fiz questão de vir aqui; poderia estar em Brasília neste 

momento, assinando juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o auxílio que ele 

está, na verdade, autorizando ao nosso estado. Temos conhecimento da maior enchente da 
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história do Pará; mas eu fiz questão de vir pela importância do Tribunal de Contas na 

consolidação de uma prática de respeito aos recursos públicos. 

O papel do Tribunal de Contas, no caso aqui TCE, o papel que inclusive a 

conselheira Lourdes fez questão de ressaltar, o papel que não é só o do papel punitivo, mas o 

papel de ser preventivo, de também ser um órgão que capacita gestores, que orienta para que os 

recursos públicos possam cada vez mais ser bem utilizados e chegar exatamente onde eles são 

mais necessários. 

Nós contamos com as diversas esferas do poder da administração com recursos 

muito aquém das necessidades da sociedade. Essa é uma realidade. 

Portanto contribuir para que esses recursos sejam bem utilizados é uma das 

tarefas, uma das missões mais nobres que existem; e cabe ao Tribunal de Contas chefiar esta 

missão. 

É um órgão também auxiliar da Assembléia Legislativa do Estado; e é um órgão 

na verdade auxiliar de toda a sociedade. Digo isso muito à vontade, muito tranquila porque o 

Tribunal de Contas fiscaliza a utilização dos recursos do estado. 

E eu quero dizer que fico tranqüila porque na nossa forma de administrar, 

conselheira Lourdes Lima, nós temos uma meta que é a de fazer cada vez mais a participação 

da sociedade; e não apenas através da Assembléia Legislativa, que tem a missão, inclusive, de 

fiscalizar o bom uso dos recursos públicos, mas da sociedade quando nós elegemos mais de três 

mil conselheiros através do Planejamento Territorial Participativo em cada um dos 143 

municípios do Pará, inclusive Irituia, para fiscalizar, para acompanhar, para ajudar a decidir o 

que será feito com os recursos públicos. Isso fizemos no início do governo e enviamos para a 

Assembléia Legislativa e foi confirmado 70% do que foi decidido nas assembléias do PTP, foi 

confirmado pela ALEPA. Que demonstra o respeito dos deputados e deputadas aquela que foi 

uma participação direta da sociedade, também na definição do que fazer com os recursos 

públicos. 

 Eu faço aqui questão de dar alguns exemplos de como nós podemos utilizar bem 

os recursos públicos. Nesses dois anos e meio eu já tive a alegria de receber um prêmio dado 
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pelo governo federal como reconhecimento pelo melhor programa do país em relação à 

juventude, Programa Bolsa-Trabalho. Programa este que já beneficia cerca de 40 mil jovens e já 

fez com que mais de onze mil estejam hoje empregados, com carteira de trabalho assinada. A 

capacitação dos jovens é fundamental. Se nós queremos fomentar um novo modelo de 

desenvolvimento neste estado, que faça com que não sejamos mais meros exportadores de 

matéria prima dos nossos recursos naturais, semi-elaborados, nós precisamos pensar como nós 

estamos fazendo em fomentar sem a agregação de valores aos nossos recursos naturais, mas 

isso deve vir acompanhado da capacitação dos novos recursos humanos; e o bolsa-trabalho, 

como o pro-jovem, como também as escolas tecnológicas são programas decisivos para que os 

empregos que são atraídos através deste novo modelo de desenvolvimento sejam, em primeiro 

lugar, ser acessados pelos filhos e pelas filhas do povo dessa terra dos paraenses de nascimento 

ou de coração para que a gente chore de alegria. 

Quero dizer que o conselheiro Erlindo Braga é tão paraense quanto a conselheira 

Lourdes Lima, que é de Irituia, quanto o conselheiro Cipriano Sabino de Prainha.  

E quero dizer que não é fácil fazer cumprir uma decisão como essa de investir 

tanto em recursos humanos, de investir em inovação tecnológica, de fazer como estamos 

fazendo como o parque tecnológico aqui na Universidade Federal do Pará, de investir no 

laboratório que construímos junto com a Universidade, e que vai permitir que nós possamos 

identificar todo genoma seja animal ou vegetal. O DNA é o único laboratório da América em 

funcionamento, o primeiro do Brasil em funcionamento. 

Portanto não é fácil tomar a decisão para fazer esse tipo de investimento, porque 

quando se assume um estado, onde se encontra das mil, duzentas e dezesseis escolas, quase cem 

por cento delas precisando de reforma. 

Um estado onde há dez anos não se fazia concurso para a Polícia Militar. Posso 

contratar um médico, ou engenheiro por mais especializado que seja em uma semana, caso haja 

necessidade, mas eu não contrato policiais. Eu tenho que fazer concurso e tenho que capacitá-

los. E isso leva tempo, tempo que é no mínimo um ano ou um ano e meio. No estado, onde 

apesar de estarmos na maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, metade da população 
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não tem água potável. Por isso o nosso programa Água para Todos vai levar duzentas mil novas 

ligações de água. 

O nosso representante do Arcebispado de Belém Possidônio sabe muito bem porque 

participou de duas inaugurações junto comigo. Nós não podemos captar água para a distribuição nas 

ilhas. Então emprestamos uma parceria com a Cáritas, a tecnologia de captação de água da chuva, 

implantadas já em duas ilhas, cerca de cem por cento, e já conseguimos acabar com as doenças de 

veiculação livre. Na ilha de Bituba e na Ilha de Mooca que eu tive o prazer de inaugurar junto com o 

nosso querido Possidônio. 

Não é fácil tomar essa decisão porque normalmente investir em ciência e tecnologia, 

investir em capacitação não é um investimento que as pessoas percebam tão facilmente. Mas ele é 

decisivo para um estado como o nosso que durante tanto tempo teve a sua economia baseada em ciclos 

da economia. Ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo da madeira, da pecuária e nós temos uma das 

riquezas mais importantes do planeta que é a nossa diversidade. Mas sem inovação tecnológica, sem 

conhecimento não há condições de nós termos a partir da agregação de valores a geração de emprego e a 

distribuição de renda. 

Portanto conselheira Lourdes Lima nós tomamos essa decisão de fomentar tanto a 

ciência e a tecnologia quanto a capacitação, como também a agregação de valores; e uma das metas 

nossas, nós já conseguimos conquistar. Não é um investimento público, apesar de ter uma participação 

grande do poder público que criou condições para que nós pudéssemos estar transformando nosso ferro 

em emprego e em distribuição de renda. Além da Sinobrás que já fabrica vergalhões de aço, em Marabá, 

a partir do ano passado, passamos a ter a siderúrgica da Vale fabricando laminados de aço; e só o que eu 

recebi fora o que já recebeu o secretário de Ciência e Tecnologia duas empresas que vão se instalar no 

Pará a partir desta fábrica. O que isso significa de investimentos é realmente algo que somente teremos a 

noção total a partir do momento em que nós pudermos ver a fábrica já em funcionamento. Vários 

empresários de visão já vieram e já se mostraram interessados em implantar fábricas no distrito 

industrial de Marabá, que estamos não só recuperando, mas inclusive levando adiante. Isso considero 

como o resultado da boa utilização dos recursos públicos que voltarão a trazer desenvolvimento. E 

nesses municípios o Programa Bolsa Trabalho tem sido um grande incentivador da capacitação; e vários 

desses empregos, como lá mesmo nas eclusas de Tucuruí, mais de uma centena de jovens do Programa 

Bolsa Trabalho tem emprego lá mesmo na construção das eclusas, graças a capacitação que receberam, 

ou seja, nós estamos dando oportunidade, e eu participei de um debate, onde eu não quero entrar no 
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mérito dele sobre se devemos ou não diminuir a idade penal. Não vou entrar nesse mérito, mas eu quero 

dizer que a nossa juventude precisa mais do que de prisão, ela precisa de oportunidades, ela precisa de 

educação, ela precisa de programas que dêem condições para que os nossos jovens possam ter acesso 

não só ao mercado de trabalho, mas inclusive a que eles possam através do Cred-Pará ser jovens 

empreendedores, porque o programa Bolsa-Trabalho Empreendedor dá aos jovens a capacidade de 

trabalhar como empreendedor e com condições de tocar esse seu próprio empreendimento. 

Eu quero dizer que a partir do nosso programa Um Milhão de Árvores, audacioso sim, 

mas conselheira Lourdes faz parte da característica das mulheres de luta, como você, audácia para 

enfrentar desafios; mas nós queremos não apenas combater desmatamento ilegal, oferecer matéria-prima 

legal, mas também ajudar a gerar emprego porque a recomposição florestal é uma alternativa 

econômica. E só iremos combater o desmatamento com uma alternativa comum. Não será com 

repressão. Sabemos que isso não é suficiente, mas temos que ter alternativas; e o nosso programa quero 

dizer que a partir da minha ida a Londres, num evento onde se encontrava o príncipe Charles , obtive a 

boa notícia de que deveria, e já há uma empresa aqui instalada em dois municípios de nosso estado, a 

partir do momento em que eu apresentei o programa Um Milhão de Árvores, e somente esta empresa 

será responsável por 40 milhões de árvores no processo de reflorestamento em áreas já degradadas e em 

áreas que já foram desmatadas. 

É um grande desafio mudarmos o roteiro desse desenvolvimento porque não é só 

simplesmente por vontade, mas temos que ter instrumentos legais, tem que ter incentivos e tem que ter 

acima de tudo a capacidade de criar infraestrutura logística para que isso aconteça, que é o que estamos 

fazendo neste estado com obras fundamentais como as eclusas de Tucuruí, como as rodovias BR-103, 

rodovia Transamazônica, como a ampliação do porto de Vila do Conde o que foi decisivo para que a 

empresa Vale decidisse pela instalação da siderúrgica no Pará. 

Conselheira Lourdes, conselheiro Cipriano, conselheiro Erlindo Braga. Hoje é uma 

solenidade, mas é um dia de festa; e eu quero concluir, conselheira especialmente, e demais conselheiros 

que nós esperamos contar com a parceria do Tribunal de Contas com a independência que tem cada um 

desses Poderes. Mas para que a gente possa cada vez mais intensificar o trabalho em benefício do nosso 

povo. 

Hoje mais do que qualquer outro município deste estado, o município de Prainha está 

em festa e especialmente o município de Irituia que tem uma filha ilustre que assume hoje o cargo de 

presidente da mais alta Corte de Contas do Estado. E quero dizer que fico muito orgulhosa também 
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como mulher governadora e ver aqui inclusive várias mulheres ocupando cargos de destaque em nosso 

estado, fazendo uma menção à conselheira Rosa Hage que honrosamente ocupa o cargo de presidente do 

Tribunal de Contas dos Municípios; e dizer que também é um dia de festa, que a festa do povo de Irituia 

tem no orgulho, orgulho não somente do povo de Irituia, sendo orgulho do povo paraense, conselheira 

Lourdes Lima. E hoje, temos a presença de vários artistas que nos brindaram com um maravilhoso 

show, desejando abraçar publicamente outra mulher que faz parte do seu círculo de amizades, que foi 

deputada junto com Vossa Excelência, e quero dizer que ela obteve uma vitória, que foi de todos nós, 

porque contribuímos para isso, e que é uma mulher que agora, desde quinta-feira assume, pela vitória no 

STF, o lugar de onde jamais deveria ter saído, como prefeita de Santarém, a Maria do Carmo que faço 

transmitir um grande abraço. 

Fui levá-la até à cidade de Santarém, portanto cheguei hoje de lá, onde presenciei uma 

grande festa popular, abraçando a prefeita eleita de Santarém. Hoje reforço ser um dia de alegria; mas a 

partir de amanhã é dia de muito trabalho. Aproveitem o dia de hoje para curtir porque eu sei que quando 

se assumem funções com tamanha responsabilidade, que Vossas Excelências estão assumindo, eu sei do 

tempo que é dividido com os familiares que se torna muito pequeno. Os meus que o digam, que na 

maioria das vezes me vêem mais em eventos públicos, como esse, do que em condições da convivência 

familiar no dia a dia. Mas eu sempre digo que o melhor disso é poder olhar para os nossos filhos, nos 

olhos deles e dizer que fizemos alguma coisa para que eles possam viver um mundo melhor. É isso que 

mulheres como você fazem. 

Parabéns e sucesso. 

Belém, 09 de junho de 2009. 

 

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 

            Governadora do Estado 


