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ATA DA 21ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 

Às dez horas (10:00) do dia oito (08) do mês de fevereiro do ano de mil 

novecentos e noventa e cinco (1995), sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira 

EVA ANDERSEN PINHEIRO, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros: ELIAS 

NAIF DAIBES HAMOUCHE (Coordenador), JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA 

(Vice-Presidente), LAURO DE BELÉM SABBÁ, LUCIVAL DE BARROS BARBALHO e 

ANTÔNIO ERLINDO BRAGA, Auditor Convocado conforme Portaria nº 12.803, de 20 de 

janeiro de 1995, e artigos 13, 17, item XXIV e 40, item I, alínea "a" do Regimento Interno deste 

Tribunal, também presentes os seguintes representantes do Ministério Público: Procurador-

Chefe Doutor JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, Procuradores Doutores ANTÔNIO 

MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, IVAN BARBOSA DA CUNHA e Subprocuradoras 

Doutoras IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA BASSALO CRISPINO; o Auditor 

Doutor ULYSSES COELHO DE SOUZA. Estiveram presentes, ainda, à Sessão, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro MANUEL AYRES (homenageado), Conselheiro 

aposentado deste Tribunal CLÓVIS SILVA DE MORAES RÊGO, familiares do homenageado 

- Dª IZA AYRES, HELENA AYRES e PAULO CESAR DE LIMA SANTOS, e demais 

autoridades civis e militares, entre elas: Doutor PAULO CELSO PINHEIRO SETTE 

CÂMARA - Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel PM FABIANO JOSÉ DINIZ 

LOPES - Comandante Geral da PMPA; Doutor JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA NETTO - 

Presidente do Conselho Estadual de Cultura e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará; 

Cônego ÁPIO PAES CAMPOS COSTA - Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará 

e Acadêmico da Academia Paraense de Letras; Doutor NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES - 

Ex-Deputado Estadual, Doutores JÚLIO ALENCAR, JOSÉ BRÁULIO DOS SANTOS, 

EGÍDIO MACHADO SALLES - Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas dos 

Municípios, HEBER CHILON DE MONÇÃO, PAULO DE MENDONÇA LEDO, 

representando o Tribunal de Justiça do Estado; Dr. ARTHUR CLÁUDIO MELO; Professor 

HORÁCIO SCHNEIDER; Doutora PAULA SCHNEIDER; Doutor MÁRIO DIAS TEIXEIRA - 
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representando neste ato Sua Excelência o Prefeito Doutor HÉLIO GUEIROS; Doutor 

RAIMUNDO DIAS - Secretário Adjunto de Saúde; Doutor DOUGLAS MELO; Doutor 

OTÁVIO MENDONÇA; Deputada LOURDES LIMA; Doutor LUIZ FLÁVIO; Coronel BM 

JOSÉ RIBAMAR MATOS - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; Doutora ANA 

RUFFEIL FERREIRA DE LEMOS, e demais servidores desta Corte, reuniu o Egrégio Plenário 

do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, realizada nos 

termos do inciso III do artigo 173 do Regimento Interno deste Tribunal, com a finalidade 

específica de fazer uma homenagem especial ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro MANUEL 

AYRES, Conselheiro aposentado na Sessão Ordinária realizada no dia 07 do corrente neste 

Tribunal. A seguir, autorizado pela Presidência da Casa, o Mestre de Cerimônias chamou para 

compor a mesa que deverá conduzir os trabalhos da Sessão os Excelentíssimos Senhores: 

Doutor ALFREDO NELSON RIBEIRO, neste ato representando Sua Excelência o Governador 

do Estado - Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL; Deputado MARTINHO 

CARMONA, representando a Assembléia Legislativa do Estado; e o Doutor PAULO DE 

MENDONÇA LÊDO, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Com a 

palavra, a Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO procedeu à 

instalação da Sessão e proferiu o seu pronunciamento, que fica fazendo parte desta ata 

(DOCUMENTO Nº 01), oportunidade em que foi amplamente aplaudida por todos os 

presentes. A seguir, o Presidente designou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros JOSÉ 

MARIA BARBOSA e LUCIVAL BARBALHO para introduzir o homenageado no Plenário. 

(Pausa). Após, Sua Excelência concedeu a palavra à representante do Ministério Público - 

Doutora ROSA EGÍDIA BASSALO CRISPINO, para falar em nome daquele Órgão. (Pausa). 

Neste momento, Sua Excelência leu o seu discurso, que fica fazendo parte integrante desta ata 

(DOCUMENTO Nº 02) e foi também amplamente aplaudida por todos. Posteriormente, a 

Presidência concedeu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSÉ MARIA DE 

AZEVEDO BARBOSA, para manifestar-se em nome do Plenário. (Pausa). Tal pronunciamento 

ficou anexo a esta Ata e, ao seu término, Sua Excelência foi amplamente aplaudido pelos 

presentes (DOCUMENTO Nº 03). Posteriormente, foi concedida a palavra ao homenageado - 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro MANUEL AYRES, momento em que proferiu discurso, 
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cujo teor integra o DOCUMENTO Nº 04 e, ao final, foi ovacionado por todos. A Senhora 

Presidente, Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO fez a entrega de um presente do 

Plenário ao insigne homenageado. (Pausa), quando assim se manifestou: Conselheiro MANUEL 

AYRES: Esta lembrança pretende perpetuar os momentos desta solenidade e eles são 

revestidos de todas aquelas palavras que traduzem a nossa amizade, a nossa estima e a nossa 

admiração por Vossa Excelência e que ele possa marcar  horas de muitas felicidades na sua 

nova fase de vida. Imediatamente, foi procedida a entrega de uma lembrança dos amigos do 

homenageado,  pela Senhora SUELY CONCEIÇÃO NORONHA FRAIHA - Diretora de 

Informática deste Tribunal. (Pausa). Posteriormente, a Doutora MARIA JOSÉ MAUÉS NAIF 

DAIBES, digna esposa do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES 

HAMOUCHE, homenageou a Senhora ISA DO AMARAL AYRES, digna esposa do 

Conselheiro MANUEL AYRES, com um buquê de flores. (Pausa). Finalizando, o Mestre de 

Cerimônias anunciou a apresentação do duo de canto e piano, a cargo do Tenor José Corrêa e do 

Maestro João Bosco Castro. (Pausa). Antes de encerrar a Sessão, a Conselheira Presidenta 

assim se manifestou: Conselheiro MANUEL AYRES: Nossas primeiras palavras são para 

Vossa Excelência. Tudo que aqui foi dito representa um sentimento de real valorização de tudo 

quanto Vossa Excelência fez nesta Casa e na sua vida pública também. Feliz o homem que 

encerra sua vida pública merecedor de uma homenagem como a que acaba de ser feita e, tenho 

certeza que - no fundo da sua consciência, apesar da sua modéstia - Vossa Excelência sabe que 

é merecedor de tudo isso. Deixamos a música para o final, porque nada melhor do este 

belíssimo duo que nos foi oferecido pelo Maestro e pelo Tenor que acabaram de se apresentar 

para traduzir os nossos sentimentos e o carinho de todos os colegas ao digno homenageado. 

Agradeço a especial deferência dos Representantes do Governador, da Assembléia Legislativa 

e do Tribunal de Justiça do Estado, dos Membros do Ministério Público, dos dignos Auditores 

e de todos o servidores que vieram presenciar a esta Sessão Solene. Nada mais havendo a 

tratar, Sua Excelência declarou encerrada a presente sessão às onze horas e dez minutos 

(11h10min), e mandou que eu, Anna Maria Cavalcante Domingues, Secretária, providenciasse a 

confecção da presente ata.  
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Belém, 08 de fevereiro de 1995. 
 
 

ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES 
Secretária 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 09 de fevereiro de 1995. 

 
 

EVA ANDERSEN PINHEIRO 
Presidente 

 
 
 
 

DISCURSOS 
 

ANEXOS À ATA DA 21ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 08.02.95, PARA HOMENAGEAR O 
EXMª SR. CONSº MANUEL AYRES, RECENTEMENTE APOSENTADO: 
 
 
DOCUMENTO Nº 01: Exmª. Srª. Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO; 
 
 
DOCUMENTO Nº 02: Exmª Srª Subprocuradora Doutora ROSA EGÍDIA BASSALO 

CRISPINO, para falar em nome do Ministério Público; 
 
 
DOCUMENTO Nº 03: Exmº Sr. Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA - 

Vice-Presidente, para falar em nome do Plenário; 
 
 
DOCUMENTO Nº 04: Exmº. Sr. Conselheiro MANUEL AYRES. 

 
 

Em 08 de fevereiro de 1995 
 
 

ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES 
Secretária 
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DISCURSO PROFERIDO PELA EXMª SRª CONSº PREIDENTE EVA ANDERSEN 

PINHEIRO EM HOMENAGEM AO CONSELHEIRO MANUEL AYRES 

 
EM 23.02.76, NESTE MESMO LOCAL, O TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ REUNIA-SE EM SESSÃO SOLENE, PARA 

RECEBER E EMPOSSAR NO CARGO DE CONSELHEIOR O SR. MANUEL 

AYRES. 

NO SEU DISCURSO DE POSSE DECLAROU SUA EXª QUE 

RECEBISA A OUTORGA DO CARGO NÃO COMO UMA DÁDIVA, MAS COMO 

UM DESAFIO, E QUE A BAGAGEM QUE TRAZIA PRA O DESEMPENHO  DA 

NOVA TAREFA ERA “O MESMO ENTUSIASMO DE ALHURES, A MESMA FÉ 

NOS HOMENS, A MESMA ESPERANÇA DEPOSITADA NO FUTURO DESTA 

TERRA, A MESMA VONTADE DE SERVIR E DE SER ÚTIL. A MESMA 

HUMILDADE EM APRENDER COM OS QUE MAIS SABEM A MESMA 

FRATERNIDADE COM OS COMPANHEIROS E A MESMA FIDELIDADE AOS 

VERDADEIROS AMIGOS. 

A MAIS QUE ANTES, APENAS A DOSE DE INDEPENDÊNCIA, 

IMPARCIALIDADE E ALTIVEZ – INDISPENSÁVEL A QUEM SE DISPÕE A 

RUDE TAREFA DE JULGAR – O QUE PROMETEU CUMPRIU, COM 

INSUPERÁVEL ZÊLO.  

COM A HUMILDADE QUE LHE É CARACTERÍSTICA O NOSSO 

EMINENTE CONSELHEIRO NESTES 16 ANOS DE ATUAÇÃO MARCOU SUA 

PRESENÇA PELA SERIEDADE, COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE COM 

QUE EXERCEU SUA MISSÃO, DEMONSTRANDO-SE INFLEXÍVEL NA DEFESA 

 

DOCUMENTO Nº 01 
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DOS PRINCÍPOIS ÉTICOS E MORAIS. FOI EXEMPLAR NO TRATO, 

ESPECIALMENTE COM OS MAIS SIMPLES, CONQUISTANDO DE IMEDIATO A 

ADMIRAÇÃO, O RESPEITO E A ESTIMA DE TODOSO QUE AQUI LABUTAM. 

NÃO SE FILIOU ACORRENTE DOS QUE ENTENDEM QUE O 

MAGISTRADO DEVA SER INACESSÍVEL, RADICAL, INFLEXÍVEL, APEGADO À 

LEI NOQUE ELA PODE OFEREER DE MAIS ÁMBÍGUO E IMPLACÁVEL. 

PERTENCE, ISTO SIM, A CORRENTE DAQUELES QUE ENTENDEM QUE O 

MAGISTRADO DEVA SER ACESSÍVEL, MODERADO E HUMANO, 

CONDUZINDO A LEI AS RAÍZES DE SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO 

HISTÓRICA, TENDO EM CONTA AINDA OS FATORES GERADORES DE SUA 

TRANSGRESSÃO. 

FOI EXEMPLO DE OPEROSIDADE, DINAMISMO E DEDICAÇÃO, 

SENDO FARTA A CONSTRIBUIÇÃO QUE EMPRESTOU PARA FORTALECER O 

PRESTÍGIO DESTE TRIBUNAL, SEMPRE INSPIRADO NOS PRINCÍPIOS DE 

JUSTIÇA E COOPERAÇÃO. 

A IMPLACÁVEL APOSENTADORIA COMPULSÓRIA O ATINGE 

NA PLENITUDE DA SUA ATUAÇÃO, PRIVANDO ESTE PLENÁRIO DE UM DE 

SEUS MAIS EXPRESSIVOS E DINÂMICOS INTEGRANTES. EIS O FULCRO  DA 

HOMENAGEM QUE LHE PRESTA ESTE TRIBUNAL NESTA SOLENIDADE  

SÍMBOLO DO RECONHECIMENTO PELOS ELEVADOS SERVIÇOS QUE 

PRESTOU A ESTA CORTE COM TANTO IDEALISMO E DEVOTAMENTO. COM 

ESTAS PALAVRAS MESCLADAS PELA EMOÇÃO QUE A TODOS DOMINA 

DECLARO ABERTA A PRESENTE SESSÃO. 

BELÉM, 08 DE FEVEREIRO DE 1995 

 

CONSª EVA ANDERSEN PINHEIRO 

     Presidente do TCE (PA) 
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PRONUNCIAMENTO DA SUBPROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EXMª 

DRª ROSA EGÍDIA BASSALO CRISPINO EM HOMENAGEM AO CONSELHEIRO 

MANUEL AYRES. 

 

Exmº Sr. Dr. ALFREDO NELSON RIBEIRO, digno representante 

do Exmº Sr. Deputado MARTINHO CARMONA, digno representante do Exmº 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado: 

Exmº Sr. Dr. PAULO DE MENDONÇA LEDO, digno representante 

do Exmº Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado: 

Exmª Srª Drª EVA ANDERSEN PINHEIRO, mui digna Conselheira 

Presidente do Egrégio tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Exmºs Srs. Conselheiros desta Corte de Contas; 

Caros Colegas Procuradores do Ministério Público que atuam 

junto a esta Egrégia Corte; 

Exmos. Srs. Auditores desta Casa; 

Demais autoridades presentes ou representadas; 

Exmº Sr. Dr. Manuel Ayres; 

Caríssimos funcionários deste Tribunal; 

Senhoras e senhores, 

Deferência especial de meus colegas deste Ministério Público, 

deu-me a honra de manifestar o sentimento do órgão nesta solenidade. Tal 

incumbência, além da conotação altamente honrosa, repito, se me afigura 

difícil porque a alegria de representar a instituição aqui é, obviamente, 

 

DOCUMENTO Nº 02 
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afetada pela natureza desta reunião que marca o afastamento deste 

Plenário, do ilustre Conselheiro Manuel Ayres. 

Assim, abstendo-me de possíveis considerações sobre as 

injustas colocações de nossa controvertida legislação previdenciária 

específica, que em determinada situação, como esta, impõe à 

Administração a perda de contribuições grandemente valiosas porque 

embasadas em sólida experiência funcional, tomo a liberdade de abstrair o 

caráter de despedida desta manifestação que faço em nome deste 

Ministério Público, para dar-lhe um cunho de reconhecimento. 

De reconhecimento ao ilustre homem público que estamos 

homenageando – Dr. Manuel Ayres, pelo muito que fez não só pelo 

engrandecimento desta Egrégia Corte, como também pela saúde do Estado 

e por seus concidadãos – notadamente os servidores estaduais. 

Com efeito, quando aqui chegou em 1979, o Dr. Manuel Ayres 

já trazia uma longa e invejável folha de serviços prestados ao Estado, 

especialmente, junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública,  onde 

começou a colaborar desde quando estudante como acadêmico-estagiário 

atuando em postos de saúde, e culminando por atingir o cargo de 

Secretário, em 1975, marcando essa passagem com uma administração 

profícua, sensibilizada e voltada para o atendimento das necessidades 

básicas da população carente. 

Passando a integrar este Tribunal de Contas, logo granjeou a 

estima e o respeito de seus também ilustres pares, mercê de minuciosos e 

substanciosos em que fazia ver sua alta capacitação e não menor cuidado 

para com o exame do trato dispensado à coisa pública pelos que a geriam. 

Após passar por funções de coordenação junto a esta Corte, 

chegou à Presidência. No biênio 1989/1990, realizou então uma das mais 

proveitosas administrações que esta Casa já teve, marcando-a, inclusive, 
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com importantes e judiciosas providências, das quais, para não me tornar 

fastidiosa, citarei apenas algumas: - foram frutos de sua gestão a 

ampliação da base física deste Tribunal com a construção do anexo III, e, a 

introdução de diversas medidas que agilizaram e aperfeiçoaram os serviços 

burocráticos da Corte. Como por exemplo, a implantação de um Centro de 

Processamento de Dados, que iniciou a informatização das atividades fim e 

ampliou, substancialmente, as atividades meio da Casa, introduziu a Divisão 

de Controle Interno e instituiu o Controle Externo in loco; organizou, ainda, 

um Manual de Prestação de Contas, dirigido aos responsáveis pela aplicação 

de recursos oriundos do erário e repassados através de convênios, 

subvenções, auxílios, etc, cartilha essa que foi distribuída a todas as 

Prefeituras Municipais paraenses. 

De sua preocupação para com os menos assistidos aflorou-lhe a 

ideia da instituição da obrigatoriedade do pagamento de um salário mínimo 

como menor provento a ser atribuído às aposentadorias de funcionários 

públicos estaduais – providência que, mais tarde, a própria constituição 

passou a determinar. 

Por esta pequena mostra do que foi a vida pública do Dr. 

Manuel Ayres, e evidenciar os altos padrões de moralidade e humanidade 

que a nortearam, creio, justificado está porque me recusei de início, a ver 

cunho de despedida nesta sessão solene, visto que me parece, a presença 

de quem lega tão relevante acervo a esta Corte de Contas, permanecerá 

indelevelmente ligada à mesma. Eis porque, Dr. Manuel Ayres, preferi ver 

esta solenidade revestida do caráter de reconhecimento, de gratidão, 

devidos a pessoas que, como Vossas Excelências, deixam por onde passam 

o legado de sua cultura, do seu amor à causa pública. 

Este Ministério Público, Dr. Manuel Ayres, em nome de quem 

falo, por atuar junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, obviamente 
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usufrui os proveitos resultantes do seu labor nesta Casa, e, por isso, 

também lhe é reconhecido, e se associa a esta homenagem que lhe está 

sendo prestada, garantindo, mais, que o lembrará, ainda, pela fidalguia e a 

lhaneza do trato com que Vossa Excelência sempre distinguiu seus 

integrantes. 

Dr. Manuel Ayres, obrigada por tudo, seja feliz e que Deus 

abençoe e ilumine mais esta fase de sua vida. 

Muito Obrigada. 

Belém, 08 e fevereiro de 1995. 

 

ROSA EGÍDIA BASSALO CRISPINO         
               Subprocuradora             
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PRONUNCIAMENTO DO EXMº SR. CONSº JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, 

EM HOMENAGEM AO CONSELHEIRO MANUEL AYRES. 

 

Hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Pará reverencia o 

eminente Conselheiro MANUEL AYRES, que por força de imperativo 

constitucional afastou-se da função aqui exercida com brilho e descortino. 

Vestido da modéstia – a única inconsútil que forra os entes 

de melhor caráter – o Dr. MANUEL AYRES, na trilha do seu caminhar, só 

espalha o bem, por isso mesmo a sabedoria. 

Neste Tribunal aqui chegado em 1979, deu de si o quanto 

tinha de verdadeiro, exercendo a magistratura com proficiência e, 

sobretudo, como senso de justiça. Seu alvo foi sempre a dignificação da 

essência humana. O ser vivente, seu semelhante, sempre lhe mereceu 

respeito, razão porque, no exame dos processos em que ela ele o objeto 

responsável, o seu juízo penetrava ávido de nele encontrar abo ação ao 

invés do dolo, mesmo quando as regras contábeis fossem violadas. E se 

penalizava o fazia dentro dos estreitos limites que o seu tino de bom 

julgados impunha.  

Nunca usou da assonância das palavras para, num linguajar 

sonoro, impressionar o Pretório em que tomada assento. Sua retórica fora e 

é substantiva, sempre direcionada, dentro do balizamento da lei, porém 

sem o uso do rigor excessivo ou da tolerância irresponsável. Julgou sempre 

 

DOCUMENTO Nº 03 
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com absoluto equilíbrio, qualidade que pôs à prova nos mais diversos 

misteres por ele exercidos. 

Vale, por isso, trazer aqui algumas de suas reflexões 

contidas  nos seus julgados. Senão vejamos. 

Sentenciado matéria referente à aposentadoria de um 

magistrado atingido por Ato institucional, em cujo processo se levantara 

manifestação contrária à hierarquia do cargo em que o mesmo fora 

inativado, uma vez que, embora houvesse sido eleito pelo Tribunal de 

Justiça para o exercício da desembargadoria não fora, contudo, nomeado 

mas aposentado por ato da Presidência da República, sustentou a 

prevalência da decisão do Poder Judiciário Estadual eis que havendo o 

Estado formulado ao Governo Federal representação contra a sua indicação, 

disso não lhe fizera ciente, em franco desrespeito a dispositivo 

constitucional. 

Por outro lado, havia ainda, a questionar o prazo em que o 

veto se fizera, de vez que o direito à impugnação, à recusa, à contestação, 

por maiores que sejam as razões, não pode ser limitada no tempo, 

proclamou o julgador.  

O Código Judiciário do Estado do Pará é expresso quanto a 

isto, mandando ao Governador do Estado nomear um, dentre os nomes 

indicados pelo Tribunal de Justiça, no prazo de oito (8) dias. Não obstante, 

o ato aposentador fora baixado sessenta e sete dias após haver a 

Administração Pública estadual recebido a indicação mandada pelo TJE. 

Entendeu, pois, o eminente julgador que o Ato institucional 

aplicado ao magistrado já o encontrou promovido, assim sua aposentadoria 

haveria que se efetivar no cargo de Desembargador. 

De outra feita, sustentando a tese do Direito Adquirido, a 

que classificou como “importante aspecto do direito intertemporal”, trouxe 
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à cola de seus argumentos a noção romana sobre o mesmo, burilada por 

Gaba, que diz ser adquirido todo direito que “nos termos da lei sob cujo 

império se entabulou o fato do qual se origina, entrou imediatamente a 

fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu”. 

Sua formação em ciências médicas o fez um profissional 

competente, especializado no campo da Pediatria e Puericultura, disciplina 

em que obteve, através de concurso, na Universidade Federal do Pará, o 

título de Docente Livre, havendo antes, defendido tese de Doutor em 

Medicina.       

Na área médica, a par de distinguir-se no exercício dessa 

carreira como um dos expoentes da Pediatria no Estado, regeu, também, as 

cadeiras de Biologia da Educação, do Curso de Pedagogia, da, então, 

Faculdade de Filosofia, e de Estatística e de Genética Médica da UFPa. 

A Universidade Federal do Pará, instituição a que se deu 

devotadamente á frente das cátedras que lecionou e do Centro de Ciência 

Biológica, que dirigiu, lhe deve a fundação do seu Laboratório de Genética, 

por ele chefiado no período de 1960 a 1970. 

 O exercício de sua profissão, o doutor MANUEL AYRES 

desempenhou uma das mais belas atividades que ao ser humano possa ser 

confiada a prática da medicina. E o fez com tamanha dignidade que, ainda 

hoje, desfeita há muito tempo sua clínica, a cidade o conhece. 

É que médicos, engenheiros, advogados, professores, 

políticos, executivos, enfim, gente adulta de todos os segmentos sociais de 

hoje, foram os pequeninos que ele, ontem, atendera a qualquer hora do ida 

ou da noite, ante os chamados aflitos da família, durante trinta anos. 

Esse tempo existiu e o doutor MANUEL AYRES foi um dos 

ministros da Medicina dessa época, infelizmente passada. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

 58

Sua atividade múltipla na esfera profissional o fez médico 

pediatra do outrora Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, 

por concurso, função que exerceu por longos anos. Trabalhou, também, 

como médico, na Legião Brasileira de Assistência, na Secretaria de Saúde 

do Estado do Pará e na Clínica da 1ª Infância do Instituto Ofir Loiola. 

De par, frequentou diversos cursos, tais os de Tisiologia, 

Alergia, Radiologia do Aparelho Digestivo, Hemoterapia, Medicina 

Psicossomática, Cardiopatia da Infância, Genética, Imunologia, etc.... assim 

como fez estágios em São Paulo, no Rio de Janeiro r nos Estados Unidos, 

este na Universidade de Michigan. 

Eu curriculum é extenso falando de sua participação em 

Jornadas, Reuniões e Simpósios e enumerando as Sociedades Médicas de 

que participa, inclusive como sócio fundador e Presidente. 

Extensa é, igualmente, a relação dos títulos e comendas que 

possui, cabendo destacar dentre estas as PALMAS UNIVERSITÁRIAS, ouro e 

prata, e as medalhas de SERVIÇOS RELEVANTES e SERZEDELLO CORRÊA, 

Classe A, conferida pela Universidade Federal do Pará, Governo do Estado 

do Pará e Tribunal de Contas do Estado do Pará, respectivamente. Entre 

aqueles, é de ressaltar-se o de Professor Emérito da Universidade Federal 

do Pará. 

É autor dos livros: APLICAÇÕES ESTÁTICAS EM BASIC e 

TABUADA, em Basic, sobre quatro operações aritméticas. 

Nos anos de 1975 a 1991, S. Exª, o Dr. MANUEL AYRES, 

exerceu os cargos de Secretário de Estado de Saúde Pública e Presidente do 

Conselho Estadual de Saúde. 

Ali, revelou-se o médico sanitarista promovendo o aumento 

da cobertura populacional das ações primárias de saúde, estendidas a todos 

os municípios do interior, intensificando o programa odontológico na capital 
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e no interior, atingindo, essa operação, 400.000 crianças, efetuando o 

sistema de vacinação, casa a casa, incentivando a capacitação de recursos 

humanos, então carentes para a execução dos programas de saúde pública, 

instituindo o curso de auxiliar de enfermagem, corrigindo a qualidade da 

água nas áreas alagadas, durante o ciclo das enchentes pelo uso do 

hipoclorito e criando o Banco de Sangue do Estado, o HEMOPA, uma 

realização do maior alcance para a comunidade e que hoje já se irradia para 

as zonas interioranas. 

Dirigiu esta Casa nos anos de1989 a 1990, quando criou o 

Centro de Processamento de Dados, implantando a sua informatização com 

sistema multi-usuário assim distribuído: Atividades-Fim, Atividades-Meio, 

Sistemas Administrativos, Sistemas de Atividades-Fins, Projetos e Consulta 

a Banco de Dados, o que proporcionou ao órgão avançar no tempo, 

permitindo maior velocidade de informação e com isso melhor desempenho 

da sua atividade-fim, fazendo o Controle Externo in loco, já a partir de 

1989.  

No exercício da Presidência cuidou, ainda, da ampliação da 

área física do tribunal com a construção do seu terceiro bloco de edifícios, 

oque melhor acomodou seus servidores. 

Como Conselheiro, coube-lhe, mais, a elaboração do Manual 

de Prestação de Contas, do Plano de Carreira dos Servidores e dos Projetos 

da Lei Orgânica e do Regimento do Tribunal. 

Na direção dos cargos que exerceu perseguiu sempre a 

perfeição, com o que produziu um trabalho o mais escoimado possível dos 

erros ou falhas comuns naquilo que produz o ser humano. 

É da sua índole dar de si o melhor, tanto na expressão 

material do que faz quanto no sentido nela contido, porque a sua natureza 

o impele, naturalmente, para a prática das ações justas. 
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Este traço da sua condição humana é, com certeza, o 

responsável pelo equilíbrio e a equidade cm que profere as suas sentenças, 

nem altissonantes nem imperceptíveis, mas na altura mediana traduzindo a 

segurança e justeza. 

Este, o perfil do médico e juiz, íntegro, correto, que é Dr. 

MANUEL AYRES. 

Sua Exa., retira-se deste Plenário por uma disposição de lei 

que violenta o bom senso nos dias de hoje, mas que deve ser cumprida por 

imperativo constitucional que é.   

Seus ensinamentos, porém, ficam no registro dos anais 

desta Casa e, sobretudo, na memória dos que, aqui, ouviram-no proferir 

suas decisões. 

Os sentimentos de amizade e de respeito humano que nos 

uniram, estes persistirão, o que nos conforta neste instante da separação. 

V. Exa., Conselheiro Ayres, tem a nossa admiração, por isso 

que esta despedida não nos transmite a sensação de perda mas de 

continuidade na superior relação que entretivemos por tantos anos. 

Como intérprete da palavra deste Tribunal, nesta hora 

meridiana, transmito a V. Exa., a afirmação da nossa amizade que, estou 

certo, vivificará em nossos corações, fazendo votos de muitos sucessos 

junto a sua Exma. Sra. D. Isa do Amaral Corrêa Ayres. 

Belém, 08 de fevereiro de 1995. 

 

 

Consº JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA 
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DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO SOLENE DE 08.02.1995, CONSTANTE DA 

ATA Nº 21/94, EM HOMENAGEM AO EXMº SR. CONSELHEIRO MANUEL AYRES, 

NO MOMENTO DE SUA APOSENTADORIA COMPULSÓRIO NO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO. 

 

Meus senhores, 

O teimoso e envolvente carinho de vocês, que me 

acompanhou durante todo o período de minha atuação na atividade, e se 

acentuou singularmente neste período de passagem para a chamada 

inatividade, foi que conseguiu, pela força da amizade e do 

companheirismo, vencer as resistências, que eu acreditava mais fortes, de 

meu natural retraimento a manifestações como esta e forçar-me vir a 

público usar da palavra para dizer de viva voz quanto me sinto sensibilizado 

e agradecido. 

Faltaria à justiça se tentasse esconder meus sentimentos 

numa hora como a presente que, para todos nós, que atingimos a 

compulsória, é uma hora da verdade.    

E a verdade é óbvia e inquestionável: o tempo passa, e todos  

nós passamos com ele. E assim vamos atingindo os diferentes limites de 

referência que as convenções humanas, ou as leis, ou os enquadramentos 

culturais obrigam-nos a assumir, curvando-nos a situações que nem 

sempre nos agradam ou convencem. Sabemos, entretanto, que a lei, por 

definição, não manifesta as vontades individuais, grande parte destas, 

 

DOCUMENTO Nº 04 
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como é natural, contrárias às ordenações legais e, por isso, exigentes de 

sanções. Mas é a verdade coletiva, a mediana do bom senso, aquele modus 

in rebus que, para os romanos, era expressão de virtude, isto é, a força que 

não é excessiva nem subtrativa é o ponto certo. 

Um fato, devo reconhecer, foi extremamente positivo, quando 

a generosidade do então governador do Estado, Aloysio da Costa Chaves, 

de saudosa memória, me convocou para esta Casa. Minhas habilidades e 

especializações não me permitem sonhar sequer com uma linha tão 

diferente de responsabilidades e tarefas. Constituiu o evento, por 

conseguinte, um especial desafio diante do qual me coloquei, com 

humildade, a me interrogar e aconselhar, destacadamente com o ex-

Governador Clóvis de Moraes Rego, proeminente homem público e meu 

fraterno amigo, antes de assumir o compromisso. 

E devo confessar neste momento, num preito de justiça e de 

homenagem a esse homem excepcional que foi o Conselheiro Emílio 

Martins, cujo nome enaltece e dignifica este Plenário, quem me estimulou 

sobremaneira como o seu cordial oferecimento de ajuda, com sua alegria 

contagiante em meus iniciais e inquietos acertos, com a partilha fraternal 

do vasto cabedal de experiência e judiciosa segurança. Posso declarar sem 

constrangimento que a ele devo ter vencido a indecisão de meus primeiros 

passos e a crescente autonomia que eu ia conquistando não sem grande 

esforço e concentrado trabalho. 

Não posso, neste momento, deixar de destacar a colaboração 

dos conselheiros Eva Pinheiro e José Maria Barbosa, quando exerci as 

elevadas funções de Presidente desta Corte. Se algum fruto foi colhido 

nesse período, seus estímulos, suas ajudas e suas oportunas e brilhantes 

sugestões muito contribuíram para esse resultado. Sou sensível, 

igualmente, aos ilustres Conselheiros Sebastião Santana, Elias Naif, Lauro 
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Sabbá e Lucival Barbalho, aos devotados Auditores e integrantes do 

Ministério Público junto ao Tribunal, bem assim a quantos se desdobram, no 

labor cotidiano, como servidores dos quadros técnico e administrativo desta 

Casa. 

Deixo, nesta declaração, que me brota do mais íntimo do 

peito, uma palavra de estímulo aos que prosseguem na caminhada, e 

sobretudo aos que iniciam a escalada, forçosamente árdua nos primeiros 

avanços, mas aos poucos mais dócil e gratificante, na medida em que o 

desafio é dominado e vem postar-se, como troféu conquistado por 

merecimento, enrodilhado a nossos pés. 

Claro que causa algum desconforto o fato de percebermos  

que, sem prévia consulta ad hoc, nos achamos e de repente como criaturas 

condenadas à inatividade, isto é, uma espécie de inércia compulsiva, como 

se nossa ocupação anterior nos fosse gastando aos poucos, envelhecendo 

com a idade a nossa capacidade criadora e produtiva, transformando-nos 

em seres descartáveis, com data indicada na etiqueta para término de 

validade. 

Essas divagações um tanto esvoejantes, porque captadas ao 

correr da pena, esta, felizmente não precisando aposentar-se, porque a luz 

da razão não se extingue por força de decretos humanos – têm a simples 

finalidade de manifestar a esse grupo de amigos muito queridos, que são 

todos vocês, os meus agradecimentos muitos vivos pelo calor humano que 

me transmitem, e que será acumulado no acervo precioso de ganhos que 

estão colocados na prateleira mais ostensiva de troféus, que meu coração 

coleciona. E é por mercê de vocês, de seu afeto, de sua amizade, de sua 

solidariedade, e pela disposição permanente de me transmitirem lições de 

vida e de esperança é que não me sinto, nem me sentirei em tempo algum, 
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como algo descartável, sem utilidade, na construção que jamais concluímos 

da parcela que nos cabe no aprimoramento do mundo. 

Permitam-me uma palavra de gratidão e ternura para minha 

esposa. Companheira dos bons  e dos maus instantes, sua solidariedade 

invariável tem sido, ao longo da vida, a melhor, e às vezes até mesmo a 

única recompensa de todos os meus esforços. 

Cumpro, por sentimento de gratidão e por me haverem 

tocado no íntimo do ser, o dever de um registro intransferível do apreço 

com que recolhi nesta cerimônia, as generosas palavras dos que acabaram-

me de saudar em suas manifestações, na representatividade da nobre 

Presidência, do Egrégio Plenário e da Ilustrada Procuradoria. 

Há um pensamento de STANHOPE que retrata fielmente o que 

sinto neste momento. Os olhos e os ouvidos são os únicos caminhos do 

coração, posso assegurar a vocês que tudo quanto vi e ouvi nesta fabulosa 

e fecunda convivência diária com vocês, nesta Casa, entrou direto pelo 

caminho do coração. E ali permanecerá para sempre. 

Muito obrigado! 

Belém, 08 de fevereiro de 1995. 

 

  Consº MANUEL AYRES              


