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ATA Nº 5.343 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de outubro do ano dois mil e 

quinze (2015), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo 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, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e a Excelentíssima Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 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. Justifico as ausências 

dos Conselheiros André Teixeira Dias por motivo de saúde, Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira em gozo de férias e do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha por motivo de força 

maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia oito (08) de outubro, 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

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

Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida, sua Excelência solicitou ao senhor 

Secretário que procedesse a leitura do Expediente: Ofício nº 230 Comando Militar do Norte. A 

Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará. Senhor Presidente, em atenção ao ofício nº 169/2015 de 20/08/2015, agradeço 

os votos de congratulação deste tribunal de contas, pelo trabalho que realizamos para 

viabilizar a implantação na cidade de Belém, do mais novo estabelecimento de educação do 
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Sistema de Colégios Militares do Exército Brasileiro, o Colégio Militar de Belém. 

Compartilho a crença de que a sociedade brasileira será transformada positivamente por 

meio de uma educação de valor. A implantação do Cybele vem nesta direção, a de 

contribuir para a evolução da qualidade do ensino desta capital, um anseio pertinente e 

justo da sociedade Belenense. Outrossim, a decisão de criar mais um Colégio Militar do 

Exército, pela significativa necessidade em alocação de recursos de toda ordem, para 

implantação e principalmente para o perene funcionamento, reforça a demonstração da 

disposição da força terrestre na luta em fazer o bem para a sociedade. Este é um beneficio 

da generosa Cidade das Mangueiras, que tão bem nos acolhe, merece receber. Agradeço a 

Vossa Excelência pela distinta atenção, ao encaminhar a este Comandante Militar do 

Norte a Manifestação do Conselheiro Nelson Luís Teixeira Chaves, efetivada no último dia 

20 de agosto, a quem já me dirigi em gratidão por meio de ofício formal, no qual destaquei 

a minha real satisfação por estar contribuindo para a melhoria das condições de educação 

na região. Por ser oportuno, muito apreciaria se o prezado Presidente fizer chegar à Sua 

Excelência Felipe Rosa Cruz, Procurador Geral do Ministério Público de Contas em 

exercício, por ter se associado a manifestação do Conselheiro Nelson Chaves, o que muito 

nos honra. Atenciosamente General de Exército Oswaldo de Jesus Ferreira. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Tive a oportunidade, no dia 

da Romaria Fluvial, de estar em companhia do General Ferreira, Comandante Militar do 

Norte, e pessoalmente também ele me disse isso, e mandou um abraço ao Conselheiro 

Nelson Chaves, muito importante da parte do Exército através do seu comandante maior 

aqui no norte, esta manifestação agradecendo a nossa iniciativa de reconhecer todo o 

esforço dele para implantar em Belém um colégio militar comandado aqui pelo Exército 

Brasileiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor Presidente, eu quero, como Vossa Excelência no preâmbulo desta sessão já 

anuncia a comunicação plenária do ofício do Excelentíssimo Senhor General Ferreira, eu 

quero apenas complementar o seguinte, ao longo da minha vida profissional, à época que 

exercia a engenharia, especialmente na direção do Departamento Nacional de Águas e de 

Saneamento, Diretoria Regional. E depois pelas nossas passagens na Câmara Municipal, 
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na Assembleia Legislativa, e aqui mesmo nesta casa, é comum, e faz parte da rotina das 

forças armadas, que as três armas tenham seu comandante por um período de cerca de 

dois anos: Exército. Marinha e Aeronáutica. E todos eventualmente vêm, desincumbem as 

missões honrosas que lhe são confiadas, dentro das armas respectivas, portanto, 

cumprindo o seu dever de ofício. Entretanto, em algumas circunstâncias especiais, alguns 

desses comandantes se entranham na alma paraense, não ficam apenas retidos ao 

cumprimento do dever da caserna, mas eles têm uma interação, com o povo da cidade, com 

o povo do estado, e passam na realidade, sem nenhuma “forçada de barra”, a ser 

considerados um de nós, envolvendo-se em nossos problemas, e contribuindo decisivamente 

em atuação que venha em favor da sociedade e do estado. No caso do General Ferreira, do 

Exército agora, ele exatamente enquadra-se nesse perfil, além do cumprimento fiel, 

devotado, corretíssimo, chefiando a sua arma, ele ultrapassou essa fronteira, e ele 

integrou-se a sociedade paraense, é reconhecido em todos os lugares que vai, estimado, 

simples acima de tudo, é homem que anda correndo pela rua de manhã sozinho, e tem uma 

integração fantástica em todas áreas da sociedade do Pará. E me relembro agora, por uma 

coisa a mim pessoalmente muito agradável. Tive a oportunidade de ter um convívio muito 

próximo com o almirante, saudoso, falecido, Luiz Leal Ferreira, da Marinha, quando 

tivemos a chance de fazer um cais de proteção, onde hoje se edifica naquela parte exterior 

do Arsenal de Marinha, o Mangal das Garças, e o filho dele hoje é o Comandante da 

Marinha, é um Almirante de Esquadra, brilhantíssimo, e que eu naquela altura, muito mais 

jovem ainda, assistia a como o Almirante Leal Ferreira falava dos encantos deles com esta 

terra, foi homenageado justamente, e a esperança que ele tinha no filho, ele já se foi, pelo 

brilhantismo do filho na aplicação dos seus estudos, e hoje esse homem é o Comandante da 

Marinha, ou seja, o Ministro da Marinha. Como também na Aeronáutica, para não deixar 

a outra arma sem ser citada, o Brigadeiro Othon Chouin Monteiro, Conselheiro Cipriano 

com certeza conheceu também, quando já naquela época falávamos sobre as florestas de 

Val de Cans, essa ideia que ainda hoje sonho em ver realizado, se não tiver a chance de ver 

nos próximos anos, mas espero que as gerações depois de nós, possam usufruir desse 

Parque tão sonhado que seria ali na condição do aeroclube. De maneira que eu quero 
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registrar que a manifestação que houve desta casa, é no sentido de contemplar, e eu 

rapazinho, muitas vezes viajando com a camisa listrada do nosso “Papão” para jogar pela 

cidade do Nordeste, algumas vezes cheguei a me hospedar no Colégio Militar de Fortaleza, 

e nós naquela geração nos perguntávamos: “Por que Belém não vai ter um colégio 

militar?”. Tantos anos se passaram, e pelas mãos do General Ferreira, que foi o grande 

artífice disso, contando com a colaboração do Governo do Estado, nós vamos ter já. No 

sábado eu passava na Avenida Almirante Barroso e já havia um grande número de jovens 

se inscrevendo para prestar os primeiros exames, e o colégio militar provavelmente no 

início do ano que vem será implantado aqui, já não com a presença no comando, porque o 

General estará transferido, segundo informações do jornal, para Brasília. Então eu fico 

feliz com esta notícia, e ele agradecendo aqueles votos, que não foram nada mais que os 

votos da justiça a quem veio e extrapolou os limites da instituição para também pensar nos 

anseios da sociedade do Pará. É um inicio de manhã feliz. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem Conselheiro Nelson 

Chaves, eu acho que está muito feliz, porque ele demonstrou isso para mim. Eu estava na 

programação oficial, ele me procurou, ficamos conversando, e se disse muito contente com 

essa manifestação do TCE, valorizando o nosso trabalho, e me disse exatamente isso que 

Vossa Excelência está dizendo, que tudo que aconteceu como aconteceu, e que vai ser o 

projeto da vida dele no momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, muito feliz e oportuna a manifestação do 

Conselheiro Nelson, como sempre, lembrando e fazendo homenagem a quem justamente 

merece, como sempre o faz. Se formos relacionar o trabalho que vem desenvolvendo o 

General Ferreira, em toda região, e destacar o Pará, com certeza absoluta já teríamos 

motivos para, como disse o Conselheiro Nelson, provar que ele foi além do que 

normalmente é feito. Então eu já até conversei com Vossa Excelência um dia, e agora 

acabei de conversar com o Conselheiro Nelson, talvez seria interessante conversar com os 

conselheiros, Conselheiro Odilon e todos os demais, porque acho interessante e merecido o 

reconhecimento do tribunal de contas pelos serviços relevantes prestados ao Estado do 

Pará ao General Ferreira. Então eu queria trazer a Vossa Excelência, como ele tem um 
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currículo vasto, e já tem serviços prestados, como bem disse o Conselheiro Nelson, além do 

que está dentro das linhas do seu limite, mas o trabalho dele com esse colégio, com o 

governador do Estado, que inclusive já recebeu homenagem do tribunal, por serviços 

prestados para o tribunal e para o estado. O General Ferreira para o estado do Pará, 

tenho certeza que a comenda Serzedello Corrêa seria justa, uma vez que ele vai deixar aqui 

registrado pela sua atuação, pelo seu empenho, na história do Pará, um serviço que ficará 

aí por anos e anos. Então eu queria depois conversar com Vossa Excelência, e com o 

colegiado para apresentar essa proposição que eu acho merecida homenagem ao general, 

inclusive antes que ele vá, que o tribunal faça, Vossa Excelência teve a oportunidade de 

falar com ele, e marcar um dia, uma solenidade, para se assim o colegiado concordar, 

aprovar, fazermos esse reconhecimento público a ele, porque eu considero, como Nelson 

Chaves, e outros, justa homenagem ao eminente general. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem Conselheiro Cipriano, 

em um momento oportuno Vossa Excelência se desejar pode fazer a manifestação oficial. 

Eu encerro esta parte dizendo o seguinte, Conselheiro Odilon, Conselheira Milene, a 

experiência que temos aqui de um colégio público, que funciona através da organização 

militar, é o Colégio Tenente Rego Barros, e que está sob a responsabilidade da 

Aeronáutica. Todos os anos tem sido o mais bem avaliado pelos seus resultados, é muito 

difícil até conseguir uma vaga para um aluno naquele colégio, o nível de organização e 

qualidade de ensino. Então eu creio que o Colégio Militar, agora comandado pelo exército 

vai na mesma direção, teremos ensino de qualidade para oferecer à população. Após essas 

manifestações, foi determinado o seguimento da sessão, oportunidade em que solicitada a 

leitura da pauta de julgamentos, foi anunciado o Processo nº 2014/50766-3, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 dos registros (pausa). A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/51423-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 dos registros, com 

recomendações à FASEPA (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os 

registros. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50572-1, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. 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 dos registros, com as recomendações sugeridas pela seção técnica 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros, com a observância 

das recomendações sugeridas pelo órgão técnico. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50744-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Cultura, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior. 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, com determinação à SECULT, sob 

pena de configurar o desrespeito aos pertinentes preceitos constitucionais, sujeitando-se, em 

consequência, às cominações cabíveis (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto 

para deferir o registro, com a determinação à SECULT, de acordo com a manifestação 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2013/52329-0, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria do Carmo Moraes Rodrigues, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 sua proposta de decisão para deferir o 

registro. 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 pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2014/51479-3, que trata do Ato de Aposentadoria de Lindalva Resque Lopes, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 sua proposta de decisão para deferir o 

registro. 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 pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou a existência dos assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Peço a secretaria que 
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distribua aos Conselheiros para conhecimento e apreciação futura, conforme dispõe o 

paragrafo 1º, do artigo nº 172 do Regimento Interno, proposta de resolução encaminhada 

pela Secretaria de Gestão de Pessoas, que diz respeito a regulamentação do adicional de 

qualificação, a ser concedido aos servidores ativos ocupantes de cargo efetivo dom quadro 

de pessoal deste tribunal de contas, isso também é para se fazer cumprir o nosso PCCR. 

Em ato contínuo, seguiu-se nova Manifestação do Excelentíssimo Senhor conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Quero, agora, fazer um agradecimento que se destina aos servidores 

que trabalharam durante o final de semana na programação do Círio: Servidores da 

Secretaria de Administração, comando de Eduardo Lobão, O Gabinete Militar, e o 

Cerimonial, e extensivo também ao serviço terceirizado dos garçons. Eu sei que é um 

momento difícil, mas essas pessoas vieram para cá, e vieram para trabalhar. E também 

extensivo a comunicação, estava aqui a equipe de comunicação do TCE. Então essas 

pessoas vieram trabalhar, eu quero agradecer em nome do tribunal, porque tudo funcionou 

a contento. No sábado tivemos a presença do Conselheiro Odilon Teixeira, Conselheira 

Lourdes, eu já estive no domingo, fui também à romaria fluvial. Então o tribunal sempre 

bem representado, tivemos aqui dois Conselheiros de fora, que vieram: O Conselheiro do 

Amapá, o Presidente do Tribunal de Contas da Bahia, Conselheiro Inaldo da Paixão 

Araújo. E tudo aconteceu da melhor possível. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a 

organizar essa programação, que creio que repercutiu bem, porque era visível a 

manifestação das pessoas, se dirigindo ao tribunal, fotografando, ao pessoal da imprensa 

também, que nos visitou em muitos momentos para registrar o nosso trabalho em 

homenagem ao Círio Nazaré. Então eu queria só agradecer a todos que nos ajudaram a 

fazer isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Presidente, Gostaria apenas de fazer uma divulgação, amanhã vai ter um encontro 

com representantes do Conselheiro Regional de Contabilidade no auditório, que será o 

primeiro evento “Encontro com os Conselhos de Classes”, e o tema a ser trabalhado com 

os nossos servidores, foram convidados, também, os servidores contadores do TCM 

(Tribunal de Contas dos Municípios), é: “O papel do contador frente a regular Prestação 

de Contas e o controle social”. Então será realizada uma mesa redonda com o Doutor 
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Pedro Henrique, e outros dois convidados que a professora Maria de Jesus está 

confirmando o nome agora, e a gente vai divulgar por via da rádio. Então eu gostaria de 

convidar a todos os servidores que puderem participar, e pedir que os chefes de cada setor 

liberem os servidores para poderem participar desse evento amanhã, que vai ter início às 

8h30, e finalização às 12h30 em nosso auditório. Juntos os nossos servidores, servidores do 

TCM, e também foram abertas inscrições para o Ministério Público de Contas. Então o 

Doutor Antônio Maria pode nos ajudar nessa divulgação. E é isso, contamos com a 

presença de todos presidente, muito obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem! Convite feito, registrado, vejo 

que a contabilidade está em alta, é o 3º evento que acontece em 15 dias pela instituição. O 

último evento da quinta e da sexta-feira também era sobre a contabilidade, um evento 

nacional. E teve grande repercussão, um dos palestrantes foi o presidente do Tribunal de 

Contas da Bahia, e novamente vem a contabilidade aqui, tão importante para a gestão 

pública. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Eu quero manifestar a respeito do meu agrado pela colocação da Ilustre Conselheira 

Milene, porque esse encontro com o Conselho de Contabilidade, eu acho que é mais um 

passo, quero felicitá-la inclusive pela iniciativa, porque nós temos tido aqui ao longo do 

tempo, a OAB, sempre perto dos nossos eventos, o Conselho de Contabilidade, o próprio 

CREA, algum contato agora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu acredito que 

esses conselhos profissionais, como o Conselho de Administração que é comum a nós, 

Doutor Antônio, Conselheira Milene, a mim próprio, Conselheiro Cipriano, porque na 

realidade eles são portas da sociedade civil. Muito daquilo que fazemos, e poderíamos 

enriquecer aquilo que fazemos, no sentido desse contato permanente com as entidades de 

classe, que com certeza muito terão a nos sugerir. De maneira que eu parabenizo a Ilustre 

Conselheira pela iniciativa, espero que outros tantos conselhos sejam também convidados, 

e é mais um passo, isso eu acho que complementa muitas ações que o tribunal vem 

desenvolvendo pela presidência da Conselheira Lourdes, do Conselheiro Cipriano, de 

Vossa Excelência, no sentido de fazer esse gesto de estender a mão, no bom sentido, a 

sociedade civil de uma maneira ampla e geral. Então eu quero parabenizar a Conselheira 
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pela iniciativa e esperar que esta seja a inicial de outras tantas que a gente possa 

igualmente festejar aqui neste plenário. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às nove horas e trinta e cinco minutos (09h35min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 

Belém, 13 de outubro de 2015. 
 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 

 
 
 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  
Sessão Ordinária de 15 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Secretário-Geral em exercício 

 
 
 
 

V I S T O: 
 
 
 
LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
            Presidente  


