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ATA Nº 5.395 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de junho do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos  

Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dois (02) de 

junho de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura 

da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do 

Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, em ato contínuo, 

a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado 

o Processo nº 2016/50534-1, que trata da Denúncia quanto aos termos do Prejulgado n° 21 

formulada por Daniel Solum Franco Maués, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em sessão 
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ordinária de 19/05/2016, que solicitou a retirada de pauta, sendo de imediato, deferida pela 

Presidência. Neste momento se registrou o ingresso em Plenário de sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50853-7, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com pedido de 

vistas pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em sessão ordinária de 24/05/2016. 

Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente dirigida à relatora que proferiu 

o voto vistas para deferir excepcionalmente os registros. A matéria foi colocada em discussão, 

em não havendo, o relator foi consultado acerca do voto já proferido, tendo assim se 

manifestado: Excelência, eu queria apenas ressaltar que esse processo recebeu, obviamente, a 

devida análise. Lembrando apenas aos meus colegas, a Secretaria de Controle Externo, que 

consta nas folhas 131 a 134, nosso órgão técnico interno sugere o indeferimento dos registros. 

E aí tem várias razões, não sei se todos recordam, mas o indeferimento do registro sobre a 

fundamentação que as contratações visam atender necessidades permanentes. E se tratam de 

contratações temporárias para cobrir outras contratações temporárias. Vem se repetindo há 

muito tempo. Fala do envio do comprovante de escolaridade de alguns contratados. E a 

secretaria de controle externo constata que não houve nenhuma seleção; critério para a 

escolha dessas admissões. O ministério público, senhor presidente, nobres conselheiros, da 

mesma maneira, já nas folhas 137, 138 do processo, opinaram também pelo indeferimento do 

registro atos de admissão. A sugestão o ministério público, bem como se cesse qualquer 

pagamento decorrente dos respectivos atos, caso ainda vigente. Pois alega não haver 

excepcional interesse público, como determina a constituição para esta contratação 

temporária. O ministério público também frisa não haver o planejamento por parte da SEDUC 

nessa direção em buscar a substituição desses reiterados contratos temporário para trocar 

efetivamente, ou para substituir para os servidores concursados efetivos. Desta forma o 

ministério público também confirma que são reiteradas contratações, substituições de 

temporários por temporários. Levando em consideração, senhor presidente, eminentes 

conselheiros, essas observações; estudo técnicos e análises, tanto do controle externo e do 

ministério público de contas, eu acompanhei a manifestação da secretaria e do ministério 

público pelo indeferimento do registro. Assim mantenho o voto já proferido em virtude da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 957

vasta; firme e forte fundamentação colocada aqui tanto pela secretaria quanto pelo ministério 

público, de que o tribunal deveria indeferir os registros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu consulto ao conselheiro 

Nelson Chaves que já se manifestou votando com o relator Cipriano Sabino se ratifica o seu 

voto ou se deseja seguir o ponto de vista da conselheira Lourdes Lima. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, desculpe 

interromper o conselheiro, antes de passar para o conselheiro Nelson, eu apenas queira 

colocar, rapidamente, que pode até não só colaborar com os conselheiros, mas no termo do 

ajuste de conduta assinado pela SEDUC e o ministério público do Estado, na cláusula 

primeira, consta o seguinte, o Estado do Pará se compromete a realizar concurso público e 

nomear candidatos aprovados de acordo com a necessidade e o número de vagas ofertadas no 

edital, inclusive com reserva de cadastro, até o dia 3 de junho de 2016. Esse acordo foi 

assinado em 04 de julho de 2014. O qual já se passa 2 anos pelo menos. Obrigado presidente, 

obrigado conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu já tenho manifestado aqui. Primeiro, bom dia a todos, a 

vossa excelência, a nossos queridos conselheiros, conselheiros substitutos, doutor Felipe, do 

jurisdicionado, servidores da casa. Acho que temos que ter uma definição. O Ministério 

Público vem levantando isso, o próprio tribunal. Eu estava no meu voto, anteriormente, 

acompanhando o conselheiro Cipriano Sabino, mas pelas razões apresentadas pela 

conselheira Lourdes na excepcionalidade do fato, e acho que esta casa precisa, conselheiro 

André, temos que ter uma delimitação a respeito encarar esse problema. Que se repete no 

Estado. É cansativo. É redundante falarmos tantas vezes sobre isso. Mas nesse sentido, em 

razão do que foi exposto aqui pela conselheira Lourdes, eu me permito alterar o meu voto 

inicial e acompanhá-la agora nessa manifestação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Acompanho o voto de vistas da Conselheira Lourdes. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho o voto de vistas. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Pelo registro 

excepcional. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

Eu também acompanho pelo registro excepcional. A decisão é por maioria. 6 a 1, vencido o 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50193-0, que trata da Consulta 
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formalizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, continuação do julgamento 

iniciado na sessão de 24/05/2016. Cumprindo dispositivo regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto para responder a consulta de que nos contratos administrativos, é ilegal e 

inconstitucional a sub-rogação ou cessão da figura da contratada ou a divisão das 

responsabilidades por ela assumidas, ainda que de forma solidária. Consultado o Plenário, os 

Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes acompanharam a 

relatora, tendo sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias, invocando preceito 

regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52019-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria de Sebastiana Pereira de Lima, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir 

o registro, dando-se ciência à interessada do parecer do Ministério Público de Contas. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, §3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/50032-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Deficientes Físicos do Pará, responsável 

Valdir Soares de Moura, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 
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Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à 

MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Eu solicito à secretaria que distribua aos senhores 

conselheiros, minuta de resolução que aprova um novo manual de suprimento de fundos no 

âmbito deste tribunal. A matéria teve origem na secretaria de administração e obteve pareceres 

favoráveis da procuradoria e da secretaria de controle interno. A matéria fica à disposição de 

Vossas Excelências para emendas, que certamente aprimorarão o texto. Podendo ser 

deliberada na próxima sessão ordinária, conforme prevê o parágrafo primeiro do artigo 172 

do regimento interno. Também peço que seja distribuída uma cópia ao senhor procurador 

geral de contas. Encerrada a parte administrativa, a palavra foi colocada à disposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro de Oliveira Junior: Caro presidente, caro 

doutor Felipe Rosa Cruz, eminente representante do comandante do ministério público de 

contas, meus caros conselheiros Nelson; Lourdes; André; Odilon; Rosa, eminentes 

conselheiros substitutos doutor Julival; Milene. Meus caros, Jarbas Gonçalves Passarinho 

governador, senador, ministro, nasceu em Xapurí no Acre em 1920. Iniciou sua trajetória 

política no Estado do Pará, sendo governador do Estado do Pará em 1964, ainda no governo 

da ditadura militar. Em 1966 deixou o governo do Pará e foi eleito senador da república pelo 

Estado do Pará. Na época, conselheiro André, pela Arena. Durante o mandato de senador foi 

convidado, em 67, ministro do trabalho e previdência social. Nesse período ele entrou para a 

reserva na patente de coronel. Em 69, foi convidado já por outro governo para ser ministro da 

educação, senador Jarbas Passarinho. Voltou a ser eleito senador da república em 1974, já 

pelo terceiro mandato, onde foi eleito presidente do senado em 1981. Foi ministro também da 

previdência no governo João Figueiredo, em 1986. 86 foi eleito novamente senador da 

república agora pelo PDS. Depois da redemocratização do país, senhor presidente, eminentes 

conselheiros, exerceu também como senador, foi convidado para ser ministro da justiça. Ai já 

no governo democrático eleito Fernando Collor de Melo. E logo em 92 deixou o ministério da 

justiça, voltando ao seu mandato de senador da república. São muitas as atribuições que ele 

exerceu. O senador Jarbas Passarinho, como era conhecido. Eu tento aqui fazer um breve 

resumo da trajetória política de tantos cargos importantes e ações, benefícios que ele trouxe, 

não só para o Pará, mas para o Brasil, reconhecido por todas as autoridades do país. Antes e 
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agora no presente. O próprio presidente da república em exercício manifestou a importância, 

relevância da atuação; vida do ministro Jarbas Passarinho. E eu faço aqui um breve resumo. 

Senhor presidente, muitas contribuições, trouxe para o nosso Estado; Brasil. E no último dia 5 

de junho de 2016, aos 96 anos faleceu em Brasília em decorrência de problemas de saúde, 

devido a avançada idade. Quase 100 anos. 96 anos de vida. O tribunal de contas do Estado do 

Pará, ainda na presidência da conselheira Lourdes Lima, ainda no dia 17 de maio de 2010, 

teve a honra; alegria; satisfação, e aprovado por unanimidade aqui no plenário concedeu a 

comenda, digo, medalha Serzedello Correa Classe A, que é a maior comenda do tribunal de 

contas. Foi entregue em Brasília, na sua casa, em virtude de problemas de saúde. O tribunal 

deslocou uma comissão, estava o secretario doutor Tuffi, na época, doutora Cláudia; A Dione 

pelo cerimonial, conselheiro Ivan, eu, Paulinho. A conselheira Lourdes designou uma comissão 

e lá se realizou uma sessão solene, conselheiro André, na casa do senador Ministro Jarbas 

Passarinho, onde foi entregue a comenda. Para nossa honra; alegria, á um homem a que 

tantos e relevantes serviços prestou ao Brasil e ao Estado do Pará. Muito emocionante, a 

conselheira Lourdes me lembra. Efetivamente todos que estavam lá se emocionaram, foram as 

lagrimas verdadeiramente. Não só eu, conselheiro Ivan, próprio secretário doutor Tuffi, a 

Claudia, os familiares que estavam lá e algumas pessoas foram convidadas. O doutor Lutfala 

Bittar que foi como cônsul do Chile e algumas pessoas que estavam lá ficaram emocionadas 

com uma pequena, mas para nós, significativa e honrosa homenagem em virtude tantas outras 

que ele já recebeu no Brasil. Ele podia, senhor presidente, eminentes conselheiros, doutor 

Felipe, ter ido para o senado da República para receber, vamos dizer assim, as homenagens. O 

velório. E já tinha afirmado e pedido a família que fosse rápido e simples a cerimônia, que 

deixou muita gente, eu, por exemplo e outros muitos que eu conheço, gostariam de ter ido lá 

abraçar a família e prestar as últimas homenagens. Mas ele preferiu ser como era o seu perfil, 

de forma simples e tranquila no sentido de não fazer nada pomposo, ou qualquer coisa 

parecida. Ele foi, finalizando senhor presidente, já na direção vigésimo oitavo governador do 

Pará, presidente do senado, três mandatos de senador, ministro da educação, trabalho; 

previdência social; justiça, entre outras diversas atribuições e trabalhos que o eminente 

ministro senador teve. Ele nos deixou, foi para o céu com certeza, deixando na Terra 5 filhos, 

14 netos e 15 bisnetos. Vossa excelência se recorda conselheiro Luis Cunha; Lourdes; Nelson; 
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André, que mesmo em atuação em nível nacional tinha aqui o seu querido Ronaldo Passarinho 

que foi deputado junto conosco, por 5 ou 6 mandatos. Foi presidente da assembleia e foi 

também conselheiro do TCM, presidente do TCM. O que tratava, vamos dizer assim, dos 

interesses do partido do qual ele era presidente. Foi presidente nacional; de honra, o Jarbas 

Passarinho, tinha as relações do PDS, Arena e depois PDS, principalmente no meu período na 

política era PDS. Eu quero aqui, senhor presidente, com certeza os meus colegas conselheiro 

Nelson; André, devem fazer algumas manifestações neste sentido, porque já me falaram e é 

importante. E se todos quiserem, obviamente, registrar aqui essa perda, pesar e obviamente, 

em nome de todos senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, se todos concordarem 

obviamente. É minha proposta o senhor enviar os votos obviamente a todos da família, 

Ronaldo Passarinho, aos filhos, enfim, a todos da família dele com o nome de todos os 

conselheiros, se todos concordarem, assinando a proposta. A proposição foi, aí vem pela 

ordem normal, conselheiro Nelson; Lourdes; Cipriano; André; Odilon, se todos concordarem, 

em vez de colocar proposição do conselheiro Cipriano, eu queria propor desta maneira. Se for 

possível. Que todos os conselheiros, nominalmente, fossem citados como propositores da 

homenagem, uma vez que é uma pessoa extremamente importante para o Brasil e também par o 

Estado do Pará. Votos de pesar, condolências à família, registrando que o país e o Pará, 

obviamente, perdeu um grande homem, uma grande liderança. Eu me lembro de uma frase 

escrita pelo senador, inclusive estava sempre no escritório político aqui no Pará, textualmente 

posso falar, mas mais ou menos o seguinte, a gratidão para alguns é um fardo pesado, que na 

primeira esquina se livra deste fardo. Fazendo referência, obviamente que é importante se ter 

gratidão; lealdade; fidelidade, e alguns não têm isso e no primeiro momento que pode se livrar 

disto, se livram. Eu guardei isso. E para encerrar, senhor presidente, eu tive 5 mandados, 

participei de 7 eleições. Fui candidato a prefeito pelo PDS, na época eu estava em último 

lugar, como se fosse o azarão, menos de 3%. Chegamos ao dia da eleição em segundo lugar, 

disputando com o primeiro lugar que foi o governador Hélio Gueiros, prefeito de Belém. E ele 

ganhou a eleição. E eu fiquei perto. Tive, na época, 24, 25% dos votos daquele pleito. E 

acabou a eleição e obviamente não ganhamos, o partido perdeu, mas ele apostou em mim como 

uma liderança. O próprio Jarbas foi a televisão e depois escreveu uma carta de próprio punho 

direcionada a mim e a minha família. Para o candidato que perdeu a eleição. Eu fiquei muito 
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feliz e guardo até hoje essa homenagem que ele prestou para mim. E para a minha surpresa ele 

encaminhou para o jornal e o jornal publicou a carta que ele escreveu para mim, dando os 

parabéns, os cumprimentos. Dizendo ele, na época, que o grande vitorioso foi o partido, fomos 

nós. E como se fosse uma revelação política. Ou seja, no fundo ele estava querendo levantar a 

nossa bola, dar aquele abraço; afago, no sentido de se mostrar amigo, parceiro, na vitória ou 

na derrota ele estava do nosso lado. Guardo isso no meu coração com muito carinho. Esse foi 

um momento, mas teve vários momentos na minha vida em que eu tive a grata surpresa, 

maravilhosa satisfação de ouvir conselhos dele, conversar com ele nesta direção. Então eu 

guardo o senador Jarbas Passarinho, não só como uma grande liderança de expressão política 

paraense e nacional, gestor, mas como grande parceiro; amigo. Sempre foi muito leal, correto 

comigo e com toda minha família, senhor presidente. Nesse sentido, eu quero fazer esse 

registro hoje e pedir, se todos concordarem, citar nominalmente todos, se for assim a vontade, 

fazer a homenagem, reconhecimento desse grande homem, podemos dizer paraense, que foi o 

senador, ministro, governador Jarbas Passarinho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acredito que o conselheiro Cipriano esgotou as 

considerações sobre quem é Jarbas Passarinho. Minha família política, de 100 anos, talvez, 

porque bisavô foi político; avô; pai. Tinha uma posição que não era do lado do Passarinho. 

Podia ser considerado do grupo Alacidista, na época que os dois faziam política. Existia uma 

divisão dentro da própria Arena, mas fiz uma referência disso nos primeiros anos do meu 

mandato, estavam presentes conselheiro Cipriano; Lourdes, quando o deputado Ronaldo fazia 

uma referência, alguma das muitas ações do senador Jarbas, e eu dizia, naquela altura do 

microfone de apartes, “olhe, minha família politicamente era do lado Alacidista dentro da 

Arena. Mas a figura e as opiniões de Jarbas Passarinho eram tão profundamente revestidas de 

nacionalismo que era muito difícil se decidir dentro de casa, ainda que fosse contra, sem 

conhecer a referência da opinião dele”, conselheiro Nelson. Assim eu acho que o sujeito é 

realmente importante, quando ainda como adversário você valoriza os seus pensamentos. 

Ainda que seja para discordar deles. Então quero apoiar a posição do conselheiro Cipriano, 

dizendo que talvez senador Jarbas, talvez nesses últimos 50 anos tenha sido o político paraense 

de melhor e maior notoriedade. Apesar de muitas teses, naturalmente, como homem público 

que fomos, não concordamos com seus pontos de vista. Mas sempre os vi revestidos de 
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profundo nacionalismo e querer bem pelo Brasil. Só isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, ratificando, bom dia a 

todos. Os nossos ilustres conselheiros praticamente disseram tudo que se poderia dizer. O 

conselheiro Cipriano fez um retrospecto do senador Passarinho e o André algumas 

circunstâncias observadas ao longo da vida política. Não só das que ele viveu, mas também 

daquelas que, com certeza, recebeu como informação dos seus antepassados. O presidente 

Getúlio Vargas, quando praticou o suicídio, e isso aí é uma coisa que nos traz grandes 

reflexões, ele fez a carta e dizia que “saía da vida e entrava para a história”. E a gente vendo o 

Brasil de hoje debitava a esse gesto extremo do presidente Vargas a figura notória do Gregório 

Fortunato. Anjo negro, assim denominado pelos historiadores. Que foi o responsável pelo 

suicídio de um presidente. E eu vejo hoje nesta história brasileira quantos Gregórios 

Fortunatos existem, não necessariamente homens negros, altos. Mas em todas as figuras 

humanas nos diversos níveis do poder, certamente não faltarão tantos Gregórios Fortunatos. O 

senador Passarinho sai da vida e entra para a história. Na realidade, dizer que falamos de uma 

figura nascida no Acre, honrou o Estado do Pará porque aqui viveu, fez família nesta terra, 

teve sua vida profissional. E nós poderíamos falar de várias facetas do homem Jarbas 

Passarinho. Era um intelectual, integrante da Academia Paraense de Letras, e do Instituto 

Histórico e Geográfico do Pará. Fez uma carreira militar brilhante, escola superior, colégio 

militar. Chefe do Estado maior da oitava Região Militar, quando a chefia do Estado maior da 

região militar determinava e exigia do oficial superior que a dirigisse os conhecimentos 

estratégicos grandes, especialmente da região amazônica. Depois ele fez a carreira política. 

Levava para a vida política e conservou assim o talento; competência; honradez acima de 

qualquer suspeita. O raciocínio fácil de um esgrimista da palavra, com a ironia fina dos 

grandes oradores. E a tribuna do senado sem nenhum desrespeito a tantos ilustres senadores 

que percorreram em nome do Pará aquele caminho, jamais brilhou tanto, que não fora pela 

voz de Jarbas Passarinho, reconhecendo seu talento e o mérito de todos aqueles que 

mereceriam esse elogio também. A vida política, o meu pai me deixou dois legados 

importantes. O primeiro, a honradez que espero conservar do nome. Insuperável. Espero legar 

meus filhos e descendentes. Depois, a riqueza de alguns amigos. E entre esses, senador 

Passarinho. Que fui amigo de família, não amigo pela política. Observando a trajetória 
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fulgurante, brilhante em um momento de grande dificuldade. Porque aqui no Pará, e a palavra 

do Cipriano e do conselheiro André, eu praticamente nada tinha escrito. Alguns lembretes. 

Mas a memória aflora alguns fatos que eu acho que é um momento histórico e não se perde, ao 

contrário, espero eu não derivar por aquilo que não deva ser dito por não tem importância, 

mas espero dizer aquilo que tem importância para conhecimento da figura aos mais novos 

especialmente. É que antes mesmo da revolução de 64, ou golpe, como queiram qualificar, eu 

inclusive vi o documentário do senador passarinho, ele diz assim, “é um golpe. Porque se foi 

deposto o presidente constitucionalmente eleito, houve o golpe naquela altura”. Ele já era, 

aqui no Pará, e Vossa Excelência, especialmente, conselheiro André Dias conhece bem essa 

história pela informação de seus ancestrais, como eu conheci pelos meus e algumas coisas que 

vivenciei. Nós além do debate ideológico e no caso filosófico da época, aqui no Pará nós 

tínhamos uma situação particularíssima no Brasil, que era a questão do general Barata, que se 

abrigava no PSD, que era o Partido Social Democrático, com coligação com o partido 

trabalhista brasileiro antes da revolução. E havia o grupo que se chamava Coligação 

Democrática Paraense, a sigla CDP, que não é a Companhia das Docas, era Coligação 

Democrática Paraense, que é onde se reuniam os políticos mais expressivos dos vários matizes 

ideológicos. Reuníamos, nós não, meu pai e seus contemporâneos. Cléo Bernardo, homem 

socialista, exímio orador também, aqui nesta praça do Redondo que se chama, aqui atrás de 

nós. Quantas vezes vi os comícios da coligação e o Ferro Costa que era da UDN. Porque no 

Pará havia um grupo que combatia o Baratismo. Então era a favor do Barata e contra o 

Barata. Então, naquela altura, embora militar, com conferências nas universidades; escolas; 

instituições, Jarbas Passarinho era um democrata no pensamento e a coligação, nos anos 60, 

cogitou que ele viesse a ser candidato a prefeito pela coligação para enfrentar o candidato 

Baratista. O que ele recusou. Veio o movimento de 64, ele é designado primeiro governador 

após o golpe de 64. Elege-se governador, época em que foi nomeado prefeito e vossa 

excelência conviveu com ele, Coronel Alacid Nunes. Aí ele faz uma fulgurante trajetória 

política. Enquanto o Coronel Alacid se dedicava mais a planície, o senador Passarinho, pela 

oratória; forma; conhecimento; cultura que tinha, foi chamado à Brasília. Foi ministro de 

quatro governos e o senado brasileiro, eu tive a oportunidade de ver uma dessas sessões, ele 

parava, literalmente, não havia cobertura da televisão e do rádio como há hoje, quando havia 
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o debate do senador Passarinho com o senador Paulo Brossard, para uma aula de inteligência, 

democracia. Porque também exímio político, grandíssimo orador senador gaúcho Paulo Brossard. 

Ele advogava na ocasião uma argumentação muito mais fácil; tranquila, porque ele combatia o 

golpe militar. Aí se revela o caráter grandioso de um homem. Senador Passarinho participante 

ativo do golpe militar. Foi o maior líder no Estado do Pará, não renegou participação no 

movimento militar. E há depoimentos, testemunhos práticos, que ao saber das torturas disse ao 

presidente Médici. E não se poderia supor que aquilo pudesse condizer com a personalidade de 

Jarbas Passarinho a conivência com a tortura, absolutamente reprovável o comportamento do ser 

humano. Então o discurso de um homem brilhante como Paulo Brossard, no momento que a 

redemocratização do Brasil acontecia era muito mais fácil no sentido de fazer o ataque a quem 

eventualmente defendia o regime de exceção. E o Jarbas Passarinho jamais renegou que tivesse 

participado e granjeou, meu querido procurador doutor Felipe, por causa de uma virtude rarefeita 

nos dias de hoje, onde o Brasil se acostuma em constatar que a exceção se transforma em regra. 

Todo agrupamento político tem as suas distorções. Nós estamos vendo na vida pública brasileira 

que o que deveria ser exceção está sendo regra. Os poderes da República são sacudidos pelos mais 

variados escândalos. O Senador Passarinho conseguiu, pela sua trajetória, vida; e eu digo que o 

passado ninguém nega. Nós podemos construir o futuro, mas o passado ninguém nega. O passado 

ficou, ele faz parte da história de cada um. Ele conseguiu, e Vossa Excelência que foi deputado 

federal sabe, o respeito dos adversários, o que é raro na política. Você ter o respeito dos seus 

adversários pela grandeza do seu posicionamento e, sobretudo, pela sua honradez pessoal, 

testemunha farta no Brasil. Com esse aparato, legado de honradez, de poder passar longamente na 

vida pública, nos mais variados ilustres cargos da república. É um homem que morre como um 

homem de classe média, sem bens materiais praticamente. Isso dá o respeito da sociedade. As 

posições políticas, dizia Ortega y Gasset que “eu sou eu e minhas circunstâncias”. Não serei o 

biógrafo do senador Passarinho, não tenho competência para isso. Não sou historiador; jornalista. 

Mas quem sabe o seu sobrinho, que foi nosso colega deputado, conselheiro aposentado do TCM, 

Ronaldo Passarinho, que foi realmente a figura que viveu intensamente ao lado de seu tio, que era 

um conselheiro, poderá escrever. E nós não estamos aqui para falar das circunstâncias políticas. E 

eu mesmo, que tive e me honro disso, da amizade pessoal, em determinado momento político da 

minha vida política houve a divergência. Que não tisnou; não arranhou a relação pessoal. Quando 

nós falamos aqui no momento da morte e nós todos aqui temos esta condição de falar assim, 
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presidente. Porque na hora que alguém desaparece, até na canção do Noel Rosa ele diz, “Meus 

inimigos que falavam mal de mim, vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim”. Faz 

parte da cultura quando alguém se vai. Nós não vamos pagar por esse pecado aqui nesta casa. Em 

1990, na data emblemática dos seus 90 anos, nós fizemos uma manifestação quando os áulicos 

todos tinham desaparecido. E eu revendo a minha vida com muita sinceridade; lealdade, talvez 

esses áulicos tivessem provocado o meu afastamento do senador Passarinho. Como volto a repetir 

que não tisnou a relação e a bem-querença e o respeito e a amizade. Tanto que logo depois, 

conselheiro Cipriano em uma ideia absolutamente positiva aprovada por todos nós, propõe a esta 

casa dar-lhe a condecoração Serzedello Correa. O que foi do agrado de todos. E que esta Casa tem 

também o dever de reconhecer Jarbas Passarinho. Porque nos idos de 65, portanto, no regime 

autoritário, quando os plenários dos Tribunais de Contas eram constituídos; indicados 

rigorosamente pela vontade dos governadores. A vaga a ser preenchida no plenário desta Casa, e 

muitos governadores por aí afora, muitas vezes premiavam os colegiados com pessoas da sua 

confiança, que também poderiam trazer uma colaboração técnica; arcabouço técnico expressivo. 

Mas era sempre uma dúvida. Estará ou não? Pessoas que não estavam. Jarbas Passarinho no 

governo. Governo autoritário, quando deu se a vaga no Tribunal de Contas, foi escolher uma 

auditora, que honrou esta casa, que foi a conselheira Eva Pinheiro. O momento da escolha que ele 

poderia trazer de fora, porque a escolha era da exclusiva competência do governador do Estado, 

ele foi buscar entre os auditores da casa uma figura honrada, como a conselheira Eva e a trouxe 

como conselheira do Tribunal de Contas. Então isso foi um gesto, na realidade, que marca o 

respeito. E na realidade que ele teve e devotou a esta instituição. Portanto a tempo ainda, de ser 

resgatado em receber a nossa comenda. O que vai ficar aqui exatamente é essa situação de um 

futuro. De alguém que escreva, veja sua trajetória e veja, na realidade, aquilo que vai ser passado 

para gerações futuras. Inquestionavelmente o Pará perdeu e o Brasil perdeu um homem de bem. 

Que se pode criticar posições políticas, alianças políticas, normal da vida pública. Umas felizes, 

outras nem tanto. Mas ficará marcada a sua figura, sobretudo, com a dignidade; competência; 

honradez daquele que exerceu a vida pública brasileira e não manchou suas mãos com o recurso 

indevido proveniente de qualquer ato que pudesse, de leve, gerar uma suspeita de corrupção. 

Então, a história julgará a vida política, mas nós temos que realçar em um momento como este que 

é possível sim, presidente, passar ao longo de uma vida pública com tantos desafios; obstáculos, 

mas se chegar ao final dessa trajetória absolutamente limpo, da mesma forma com que entrou. 
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Então acho que esta casa, pranteando sua memória, na figura dos filhos Jarbas Junior, Julia, 

Eleonora, Carlos, Angélica e especialmente o Ronaldo que foi político como nós e foi praticamente 

o seguidor e o homem que acompanhava em todos os momentos o senador Jarbas Passarinho. 

Queria me associar a essas palavras que foram pronunciadas com brilhantismo antes de mim pelo 

conselheiro Cipriano; André, e fazer também os nossos votos que Deus dê paz a alma do senador 

Passarinho e que o Pará saiba no futuro reverenciar sua memória. Esta terra tão curta de 

memória, homenagear aqueles que devam ser homenageados. Quando me lembro, conselheiro 

André, da SUDAM, antiga superintendência de planejamento, valorização da Amazônia, a SPVEA. 

Jarbas Passarinho lá atrás, antes da revolução, fazia parte de um conselho. Ainda integrava 

estudos amazônicos, Fernando Guilhon, Clara Pandolfo, Eidorfe Moreira, Armando Mendes, 

auditor desta casa ainda, presidente, esperando homenagem singela que esta casa deva prestar. 

Por meio das dissertações dos alunos que estão nas salas de aula ouvindo falar do TCE cidadão, 

com ajuda do Ministério Público de Contas, que há designação e resolução aprovada nesta casa 

para dar o nome do aluno que fizer uma redação sobre o TCE de Armando Dias Mendes, um dos 

maiores conhecedores do planejamento no Estado do Pará e no Brasil. E de outro lado também a 

monografia destinada aos mestres que está aí esperando também, além da homenagem que foi 

prestada no prédio pelo conselheiro Cipriano de Benedito Nunes, aí estão para que a gente possa 

também reverenciar essas figuras. Então foi um homem que nós perdemos multifacetado na sua 

cultura. Era intelectual, conhecimento técnico, jornalista, escrevia fantasticamente. Poderia ser 

articulista em qualquer jornal deste país. E o Pará tem que homenagear, prantear a sua memória e 

pedir que Deus dê a paz merecida a sua alma. Como todo ser humano, perdoando-lhe os pecados, 

realçando-lhe as virtudes e que seja acolhido ao lado do pai eterno. Obrigado. Eu quero só inserir 

ainda no meu pronunciamento, que recebi duas demonstrações que, de fato, emocionam e alegram 

o meu coração. Na vinda da comitiva que o conselheiro Cipriano liderou à Brasília para a 

comemoração dos 90 anos ele me transferiu pessoalmente os agradecimentos do senador 

Passarinho e seu sobrinho Ronaldo veio e me entregou um livro escrito por ele sobre a Amazônia, 

naquela ocasião. Há dez dias eu tive a honra, alegria de receber no meu gabinete a visita do 

Ronaldo. Conversamos sobre vários assuntos. Eu tinha feito um contato com ele a respeito de um 

procedimento de uma pequena angioplastia que eu estava nessa situação. E veio aqui me trazendo 

em mãos, falando da saúde do tio que estava terminal, me trazendo em mãos uma fotografia de 

1969. Onde o nosso clube Colibri, onde Vossa Excelência joga, presidente, conselheiro Cipriano já 
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passou por lá, e nós estávamos lá em uma formação futebolística e o senador Passarinho como 

ministro, era um sábado à tarde, dá alegria de estar lá integrado conosco. E a camisa do nosso 

time era uma camisa branca. E branca é a cor da paz. E nessa cor da paz branca eu espero que 

Deus dê paz a sua alma. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Senhor presidente, senhores conselheiros, digno representante do ministério 

público de contas, eu tive o privilégio de conhecer um pouco da história. Tive pouca convivência. 

Mas mesmo conhecendo a história deste ilustre homem que abraçou o Pará como sua terra. Seus 

maiores feitos dentro desta terra paraense, nos permite a me associar as palavras ditas pelo 

conselheiro. Parabenizo o conselheiro Cipriano, Vossa Excelência, que logo foi seguido pelo 

conselheiro André. Conselheiro Nelson. Vocês três que tiveram uma convivência mais próxima. 

Que bom que esta Corte teve a oportunidade de homenageá-lo, de ele se alegrar conosco. Porque é 

importante as homenagens após morte. Mas a homenagem em vida àqueles que prestam trabalho. 

É muito importante conselheiro Nelson. E louvo também e me associo às manifestações de vossa 

excelência que sei que conhecia também bastante e tem amizades. E aqui foram inúmeras as 

citações. Quer seja do conselheiro Cipriano; André, quanto vossa excelência. De convivência, 

momentos prazerosos com este ilustre homem, Jarbas Passarinho. Irituia tem uma lembrança dele. 

Eu lembro que minha avó um dia pediu para ele uma agência do Banco do Brasil para Irituia, 

porque não tinha um caixa eletrônico. Não tinha nada. Eles tinham que, os aposentados, ir para 

Castanhal, Capitão Poço, cidades distantes, nem em São Miguel do Guamá não tinha. Banco do 

Brasil em Irituia. Ia para Capitão Poço. Já tinha. Mas Irituia, São Miguel, Mãe do Rio, aquelas 

cidades vizinhas ali não tinham. E um dia ela cobrou da esposa dele, doutora Ruth. Em uma 

reunião com as mulheres, a minha mãe, avó, dona Francisquinha e outras mulheres de Irituia. 

Minha avó cobrou que ela tinha solicitado, pedido para ele. E tão pouco tempo ele conseguiu e 

foram inaugurar. E lá ele se lembrou de chamar a minha avó para cortar a fita daquela agência 

que tinha sido, a minha avó que era uma trabalhadora do campo, agricultora, não sabia ler nem 

escrever, mas ela, conselheiro Nelson conheceu a minha avó. Minha avó era uma pessoa de muito 

caráter; força e coragem. E ela pediu a ele. E ele, no momento da inauguração fez questão de 

mandar buscá-la. Ele valorizou aquele pedido dela. Então, para gente ter a ideia de quanto ele 

prezava pelas pessoas. Minha avó, uma pequena agricultora, humilde, mas ele a valorizou. Um 

pedido. Ela não era política. Mas ele viu naquela pequena mulher uma grande necessidade de um 

povo. E até hoje. Depois por algum tempo eu lembro, conselheiro Nelson deve se lembrar, que o 
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Collor tentou extinguir várias agências bancárias, inclusive a proposta de extinguir a agencia do 

Banco do Brasil de Irituia. Aquela época o então conselheiro Nelson Chaves era deputado 

estadual. Ele, juntamente com o seu Anivaldo e outros. Nós conseguimos e a minha mãe, quando 

nós tentamos logo no início manter a agência, teve um dos políticos que estava em Brasília que 

disse porque a agência ia fechar, mas ele não tinha condições de pedir a permanência da agência. 

E a minha mãe, olhando para mim, conselheiro André, disse, “você hoje é prefeita de Irituia”. 

Minha mãe, uma pequena agricultora analfabeta teve coragem de pedir para um senador. E ele 

atendeu. E você prefeita, tem instrução e vai permitir que a agência seja extinta do município de 

Irituia? Isso me chamou muito a atenção naquele momento. E eu procurei o conselheiro Nelson que 

era deputado. Ele me levou até o superintendente do banco do Brasil. Era o seu Anivaldo Vale, 

amigo dele. E de lá nós fomos a Brasília e conseguimos reverter. Inclusive fomos, naquele 

momento, que ele era ministro da Previdência. Mas ele, com as amizades que tinha, nós levamos a 

lembrança dele. Aquele fato que estava acontecendo em Irituia inverso ao que ele tinha procedido. 

E houve uma reversão dos fatos. Veja que, graças a Deus, a gente não pode se acomodar diante 

dos obstáculos que vem e permitir que as coisas boas se acabem e a gente cruze os braços. Graças 

a Deus nós tivemos a felicidade e até hoje a agência se mantém no município de Irituia pela graça 

de Deus, levado pelo então senador Jarbas Passarinho, depois outras pessoas como o conselheiro 

Nelson que era deputado, levou e chegamos até Brasília novamente com ele para manter. São fatos 

que eu acho que jamais serão esquecidos pela história do município. Portanto, me associo ao 

conselheiro Cipriano; André; Nelson às palavras aqui proferidas nesta manhã. Eu acredito que 

falar de Jarbas Passarinho é falar de um grande homem; pessoa. Que deus acolha a sua alma no 

paraíso celeste. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente eu queria só, conselheiro Nelson falou sobre os filhos, para que a gente possa 

manifestar a todos os filhos, obviamente, e eu queria acrescentar mais duas pessoas, não sei se é 

possível de acordo com o plenário. Os 5 filhos, como o conselheiro Nelson já citou, Jarbas 

Gonçalves Passarinho Junior, Julia Maria Passarinho Chaves e Roberto Jorge da Cunha Chaves, 

Carlos de Castro Gonçalves Passarinho, Denise Lamartine Nogueira Passarinho, Eleonora 

Gonçalves de Castro Passarinho, Angélica de Castro Gonçalves Passarinho, e o Ronaldo 

Passarinho e o deputado federal hoje, Joaquim Passarinho. Eu acho que aí nós estaríamos, ao 

enviar, obviamente que cada conselheiro pode. Bem lembrou o conselheiro Nelson eu estou apenas 

lendo nomes dos filhos, da esposa do Carlos que é a Denise. E o marido da Julia que é o Roberto. 
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E ao Ronaldo Passarinho e ao Joaquim Passarinho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público Felipe Rosa Cruz: Gostaria apenas de me associar às palavras 

proferidas aqui em homenagem ao senador Jarbas Passarinho. Em um momento que o Brasil 

precisa tanto de homens públicos dedicados e comprometidos, é uma perda inestimável. Eu me 

associo à suas ponderações e nota de pesar a família. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se concluir não esqueça do senado federal. Senador 

Passarinho foi presidente do senado federal e a academia paraense de letras instituto histórico e 

geográfico do Pará, onde ele era membro vitalício. Colocada a proposição em votação e, aprovada 

à unanimidade, esta manifestação ficou consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 071 a 080/2016. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu tive uma pequena 

convivência com o senador Passarinho no início da minha carreira política. E da minha parte 

muito grande o respeito e admiração. E como bem disse aqui o senhor procurador de Contas, hoje 

os jornais estão falando, inclusive Bom Dia Brasil, que o procurador Janot pediu a prisão de um ex 

presidente da República, presidente José Sarney. Do presidente do senado. E do ex-ministro e líder 

do governo senador Romero Jucá. Já pensou o que é isso? E nós temos o orgulho de dizer que nos 

representou na política paraense e na política brasileira um homem muito digno. Por isso que eu 

quero concordar com tudo. E eu vou, apenas para enriquecer o que foi dito, falar de um episódio 

dele que me foi transmitido por um homem, discípulo dele chamado Fernando Baía. Fernando Baía 

foi deputado estadual e tinha uma pequena deficiência e sofreu muito no leprosário. Hanseniano. 

Conheceu-o lá, não foi conselheiro Nelson. Ele tinha umas dificuldades para andar, nas mãos. E 

foi vereador de Belém, deputado estadual por vários mandatos. Fernando Baía era discípulo de 

Jarbas Passarinho. Prefeito de Acará, exatamente. Mas ele disse uma coisa importante que o 

Jarbas Passarinho não gostava de falar. E não deu repercussão. Na época, isso caiu recentemente 

a poucos, eu posso dizer, não está fazendo acho que um ano que caiu, ou 2 anos, a pensão de ex-

governador. E Jarbas Passarinho foi governador do Pará e tinha direito a essa pensão, mas ele 

nunca recebeu a pensão, que equivale a um salário de desembargador. O dinheiro dessa pensão foi 

para a Casa Andreia, que estava à frente do deputado Baía, que cuidava justamente dos doentes de 

hanseníase. Mas o senador Passarinho pediu a ele que nunca divulgasse isso. Então, um homem 

que é capaz de fazer isso, não é para se dizer mais nada. Então o conselheiro Nelson Chaves foi 

muito feliz ao dizer, uma pessoa que foi governador do Pará, Coronel do Exército, ministro cinco 

vezes, presidente do senado da República, senador por 24 anos, “este homem morreu como uma 
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pessoa de classe média”. Não se tem um único registro que arranhasse o caráter desse homem. Um 

único registro no Brasil. Alguns o combatiam contestando ponto de vista ideológicos, alianças 

políticas, como muito feliz colocou o conselheiro Nelson Chaves, agora problema de caráter ele 

não tinha. Era um homem honesto mesmo. E o Pará perde uma referência que a gente tinha. A 

política brasileira perde uma referência. E do que eu tenho conhecimento, procurador Felipe, 

Jarbas Passarinho chegou a ser cotado para ser presidente da república. Por todas as condições 

que ele reunia de homem intelectual, competente, sério e tudo mais. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, a vossa 

excelência faz essa incursão, só para temperar um pouquinho com sabor. O Jarbas era um homem 

muito respeitável, mas dava muita liberdade para os companheiros. Aqui e ali, conselheiro André, 

essas escolhas às vezes do campo político bem-intencionadas, mas o candidato não responde. E um 

dia nós estávamos aqui, e o personagem dessa história é o finado deputado Everaldo Martins, era o 

piadista tradicional, conhecido, frasista, pai da ex-prefeita Maria do Carmo de Santarém. Então 

era uma reunião, era o PDS, e o senador Passarinho, eram colegas do seu pai, um deles chegou a 

federal, ele fez escolhas para candidatar a Câmara e a Assembleia Legislativa dois amigos muito 

queridos dele; ilustres. Mas com uma certa inapetência para o jogo político. Auditório repleto, o 

deputado Everaldo chegava sempre um pouco atrasado, já vinha às vezes do uisquezinho, alguma 

coisa assim. Aquele ambiente circunspecto e o senador Passarinho presidindo. Aí ele pediu a 

palavra. O Jarbas já ficou assim um pouco preocupado, o que é que o Everaldo vai aprontar dessa 

vez. Aí ele olhou para o plenário todo e disse, “estão elogiando aqui o senador Passarinho. Foi um 

grande governador; senador. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência é um grande 

halterofilista”. Aí foi um silêncio sepulcral, presidente. Primeiro, que o Jarbas não era um homem 

musculoso, já em uma certa idade. E o Everaldo o acusa de ser um grande halterofilista, o que vem 

depois disso. Ele disse, “eu vou dizer para os senhores”. “O senhor é um grande político agora um 

grande halterofilista com o A e com o B - que eu logicamente não vou dizer os nomes - só sendo um 

grande halterofilista. Porque cada um pesa 10 toneladas senador”. Aí foi aquela gargalhada, 

porque os caras eram muito pesados. E o Jarbas insistia em uma carreira política que obviamente 

não tinha muito sucesso. Mas ele permitia esses momentos que fazem parte do folclore, embora não 

seja ficção, isso é um fato verdadeiro. Que era também da personalidade dele estimular o debate, a 

convivência democrática entre os amigos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, todos assinam a proposta. Ai o plenário, 
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conselheiros, daí relaciona todos os conselheiros, ministério público e não tem autor. A proposta é 

de todos nós. É uma sugestão, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, quero também louvar a vossa excelência de um 

álbum. Belém 400 anos, cidade em 400 fotos. É o lançamento da editora Verde, da Editora Guia. 

São capitaneadas pela jornalista Beth Mendonça; Mauro Bonna. E tem o apoio de várias 

instituições oficiais, inclusive o Tribunal de Contas do Pará. Então nessas comemorações dos 400 

anos da nossa cidade se constitui um documento; presente, as gravuras, os fatos narrados, que 

penso que podem ornamentar qualquer biblioteca. Porque é uma primorosa edição. Felicito 

também a vossa excelência por ter colaborado para que isso acontecesse e queria então registrar 

os parabéns as duas editoras nos nomes dos dois jornalistas parabenizado o lançamento deste livro 

que é importante nas comemorações culturais dos 400 anos de Belém. Colocada esta proposição em 

votação, foi aprovada e consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 085 e 086/2016. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente. 

Gostaria também de aproveitar esse momento para dizer que a XX Feira Pan-Amazônica do Livro 

teve uma semana de sucesso e que aconteceu essa semana em Belém do Pará. Aconteceu o 

lançamento do livro 50 anos de Trilha, do autor engenheiro agrônomo servidor aposentado da 

EMATER, doutor Manoel de Moura Melo. No autógrafo ele também mandou um exemplar. Ontem 

nós encaminhamos para a biblioteca do Tribunal de Contas do Estado. Ele faz um relato dos 50 

anos de trilha, fala dos trabalhos, da extensão rural no Estado do Pará. Eu gostaria também de 

propor ao plenário que nós pudéssemos, ele já está com 84 anos, mas com aquela força; coragem; 

entusiasmo. Ele levou a segunda edição de uma obra dele. Essa é os 50 anos de trilha da EMATER, 

da extensão rural do Estado do Pará. EMATER Pará. Então eu gostaria de deixar esse plenário 

que nós pudéssemos homenagear também esse ilustre, meu ex-colega, ou colega, da EMATER 

Pará. Inclusive, tivemos uma participação nessa obra dele. Tanto na primeira quanto na segunda 

edição. Então eu acho que é justo uma homenagem. Colocada esta proposição em votação, foi 

aprovada e consubstanciada através do Ofício n.º 084/2016. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não só me congratulo, estou de acordo. Mas 

também por essa questão minimamente de justiça, brevemente, fazer o registro da competente 

participação da conselheira Lourdes na EMATER. A conheci já prefeita, mas ainda técnica da 

EMATER e muitas vezes nessa dirigente caminhada dela vi estas mãos sujas de terra. Mexendo na 

terra, nas plantações, indo as comunidades. Ainda mesmo como prefeita, mas nunca se 
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desvencilhando do cargo técnico da EMATER, orientando as comunidades rurais sobre tudo. Eu 

tive muito prazer; honra e aprendizado levado por ela naqueles recônditos do município de Irituia 

para ver a plantação caseira e a sustentabilidade de cada família de maneira que a EMATER, seus 

técnicos e a presença da Lourdes aqui me fez mergulhar no tempo e me congratular e parabenizar 

o professor Manoel Moura Melo pelo lançamento desta obra muito importante. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, antes eu tenho 

recebido, não sei os meus colegas, mas muitas pessoas manifestando o entusiasmo; empolgação; 

felicidade pela realização, mais esta edição da feira do livro. E é uma manifestação geral. Percebo 

isso na sociedade. Muitas pessoas se manifestando. É um evento importante do Estado do Pará que 

acontece já há alguns anos. E eu queria, se o tribunal e os colegas concordarem, eu tenho 

absolutamente nada a ver com a gestão, com a prestação de contas. É um evento que é realizado. 

Por este evento; motivação; incentivo; festa, vamos dizer assim, eu gostaria de cumprimentar o 

governo do Estado do Pará, em nome do seu governador, a secretaria de cultura e todos que 

trabalham na direção de realizar este evento importante que é a feira do livro no Estado do Pará. 

Que é um evento que vem pessoas de outros Estados, de todos os municípios, até, senhor 

presidente, um aquecimento não muito grande, mas acontece na economia. Uma vez que há 

reservas de hotéis na redondeza e uma série de situações que ocorrem na direção deste evento tão 

importante para o Estado do Pará. Então queria mandar, se os colegas concordarem, pelo evento 

ao governador e à secretaria de cultura. Todos que fazem na equipe executiva do governador a 

realização deste evento importante. O voto de louvor e congratulações por mais esta edição deste 

evento importante no Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Estou de acordo, presidente. Mas faço um adendo. Além das autoridades 

mencionadas pelo conselheiro Cipriano muito justamente, eu queria fazer uma menção especial à 

professora Amarílis Tupiassú, que foi a escritora homenageada no lançamento da feira do livro. 

Uma pessoa de grande respeito na nossa sociedade, meios acadêmicos. Honra a intelectualidade 

paraense de maneira que foi uma feliz escolha por tudo aquilo que ela merece e tem feito em prol 

da cultura do Estado do Pará. Então, estou de acordo e especialissimamente homenagear a 

professora Amaríllis, que foi a escritora homenageada por ocasião desta feira do livro, que 

coincide também com os 400 anos da cidade de Belém. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu também concordo e por sinal, apenas para 

registra, a professora Amarílis está fazendo um trabalho aqui para a nossa instituição. Ela é que 
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está compondo a equipe que está escrevendo o livro de Serzedelo Correa. Que será uma publicação 

nossa. Do nosso tribunal. Ela foi escolhida. O conselheiro Nelson estava presidindo a escola de 

contas e, depois de uma avaliação criteriosa ela foi escolhida para essa missão. O trabalho está 

praticamente concluído. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu sugiro a vossa excelência, tenho certeza que é uma obra que engrandecerá este 

tribunal. Porque é uma obra que vai ter repercussão a nível nacional. Eu tive acesso a algumas 

informações acerca do livro. Está esperando a decisão de vossa excelência a data. Mas penso que 

não devemos passar do final deste ano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu entendo até, puxando a ideia do eminente 

conselheiro André Dias, até falei já com o conselheiro Nelson, fazermos uma manifestação 

separada. Uma para a feira do livro, e tudo mais e a outra, até para dar mais importância e 

relevância, a sugestão do conselheiro Nelson Chaves, que eu estou de pleno acordo. Totalmente 

aprovando a sugestão do conselheiro Nelson Chaves. Para ficar um destaque um pouco melhor 

para ela. Sugestão do conselheiro Nelson. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 081 a 083/2016–SEGER, desta data. E 

nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às dez horas e cinquenta e dois minutos (10h52min) e mandou 

que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

Belém, 07 de junho de 2016. 
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