
DIOCESE DE PARINTINS 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Diocese de Parintins, sobre a notícia da citação do nome de Dom Giuliano Frigeni, Bispo 
Diocesano na “lista de inelegíveis” do Tribunal de Contas do Estado, vem de público esclarecer 
o que segue: 

1. Primeiramente esclarece que não é, não foi, nem pretende ser candidato a cargo eletivo 
de qualquer espécie, razão pela qual não há qualquer impacto de ordem pessoal ou 
profissional em relação a seu nome. Contudo sente-se no dever moral público de 
apontar os seguintes esclarecimentos. 

2. Reconhece que de fato consta seu nome naquela lista, entretanto, esclarece que os 
fatos que ensejaram tal apontamento não tem qualquer relação com “desvios de 
verbas”, “apropriação indevida”, “roubo”, “furto”, ou qualquer outra ilegalidade ou 
irregularidade, seja de ordem moral ou material; 

3. Esclarece que dito apontamento decorre de atos e fatos atribuíveis ao Estado do 
Amazonas, à Secretaria de Saúde do Estado, referente a “irregularidades de ordem 
formal” referentes a convênio entre Estado do Amazonas, através da Secretaria do 
Estado da Saúde, que, de forma irregular elegeu o Hospital Padre Colombo, para a 
utilização de sua estrutura, para suporte para a realização do Festival Folclórico de 
Parintins no ano de 2012. 

4. As irregularidades, repete-se, formais, referentes ao processo de escolha da entidade 
convenente, no caso o Hospital Padre Colombo, na realidade todas atribuídas à SUSAM, 
apontados são os seguintes, e podem ser consultados, porque informação pública, no 
site do TCE, no endereço eletrônico “www.tce.am.gov.br”: 

a. Irregularidades: 
i. Critérios de seleção dos projetos e da escolha da entidade convenente 

(atribuição da SUSAM) 
ii. Aprovação do Plano de Trabalho sem conter as especificidades 

necessárias a fim de possibilitar a fiscalização das metas estabelecidas 
(atribuição da SUSAM) 

iii. Intempestividade no envio da prestação de contas; (atribuição da 
SUSAM. A Diocese de Parintins apresentou tempestivamente sua 
Prestação de contas não havendo qualquer pendencia relacionada a tal 
fato em seu nome); 

iv. Ausência de identificação do analista responsável pela elaboração dos 
documentos; (atribuição da SUSAM); 

v. Ausência de documento comprobatório de compatibilidade de horário 
para prestação de serviços dos servidores da SUSAM (atribuição da 
SUSAM); 

vi. Ausência de justificativa quanto a remuneração adicional dos servidores 
lotados na SUSAM (atribuição da SUSAM). 
 

5. Sobre os fatos, a penalidade à Diocese, injusta e ilegal, diga-se, fora representada pela 
imposição de multa no valor de R$ 8.768,25 (oito mil, setecentos e sessenta e oito reais 
e vinte e cinco centavos), devidamente quitada em 13/03/2018. 



6. Portanto, não possui qualquer pendencia, sendo a constância de seu nome naqueles 
assentos questão meramente formal, que será corrigida tempestivamente conforme 
informações do próprio TCE. 

7. Importa registrar que, na ocasião, acaso a Diocese de Parintins se negasse em participar 
do referido evento dando suporte à saúde no município, para os munícipes e para os 
turistas e visitantes, não se realizaria aquele evento por normas de natureza diversa 
(ANAC, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORPO DE BOMBEIROS, MINISTÉRIO DO TURISMO, 
entre outros). 

8. Desta forma, a Diocese de Parintins Reitera sua disponibilidade e solicitude em 
continuar a assistir a população do município em ações de saúde, mesmo porque, não 
pode fazer diferente, pois é um dos objetivos da Diocese de Parintins assistir a todos 
que precisam em ações relacionadas a saúde e outras de cunho assistencial, em 
atendimento totalmente gratuito para o povo carente que não possui condições de 
procurar outros centros de saúde, sempre pronto a servir, conforme mandamento de 
Jesus Cristo. 

9. Face ao exposto, a Diocese de Parintins, e o Bispo D. Giuliano Frigeni, repelem com 
veemência qualquer comentário de cunho calunioso, injurioso e difamatório 
envolvendo o nome do chefe da igreja católica no município de Parintins, cujas 
publicações estão sendo monitoradas e providências judiciais cabíveis estão sendo 
tomadas. 
 
Parintins,  28 de março de 2018. 
 
 
 

______________________________ 
Diocese de Parintins 

 

 


