
 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

ATA

ATA DA 163ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE -CONEDCA.

 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 9h6m, através de videoconferência pelo
aplicativo “Google Meet”, aconteceu a 163º Reunião Extraordinária do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CONEDCA. Estiveram presentes os Conselheiros: Aparecida Meireles de
Souza e Souza – Suplente (SEAS); Terezinha de Sousa Sales - Suplente (SEFIN); Ana Lúcia Arantes  -
Titular (ALE); Cleyanne Alves - Titular (CRP); Carlos Henrique Schneider - Titular (AMMTC); Luiza
Raquel Brito Viana - Suplente (OAB); Lívia Lima Pinheiro - Titular (OAB); Francisco Marcos Gomes
da Páscoa -Titular (IPER); Marcia Cristina Tesser  - Suplente (AMMTC); Alécio Valois Pereira de
Araujo - Suplente (SEJUCEL); Olivia de Almeida Rozario - Suplente (JOCUM); Ivaneide Bandeira
Cardozo - Titular (KANINDÉ); Noeme Ribeiro de Assis Lemos - Titular (CRESS); Maria das Graças
de Lima - Suplente (FEDER); Igor Albuquerque de Novaes - Titular (ABADA); Glauce Ferreira da
Silva - Titular (JOCUM); Valesca Galdino Lima Vieira  - Suplente (SEDUC); Para deliberar sobre a
seguintes pautas: 1. Formação das comissões; 2. Capacitação CMDCAs; 3. Apreciação do calendário; 4.
Apreciação do plano de ação e aplicação. Após cumprimentar, e dar as boas vindas a todos os conselheiros
e também ao convidado, o senhor Clemildo Sá do FORUM/DCA, a Presidente Cleyanne Alves deu início
a reunião. Quanto ao item 1 da pauta a Presidente Cleyanne ressaltou inicialmente a importância e
necessidade no processo de transição da deliberação quanto a formação das comissões informou também
que as entidades da sociedade civil já distribuiu as suas representações nas comissões temáticas, e solicita
para que as entidades governamentais façam as indicações para as referidas comissões. A fala foi passada
à Conselheiras Terezinha, que explica  aos conselheiros sobre a atual constituição das comissões por meio
de resolução, e que a mesma se mostra favorável a permanência  da  composição das comissões temáticas
aprovada pelo colegiado da gestão passada. A Presidente Cleyanne abriu ao restante do colegiado a
manifestação quanto a manutenção ou não da composição governamental nas comissões, a conselheira
Aparecida Aparecida Meireles informa que, devido a Lei Complementar nº 2.760, de 05 de junho de 2012,
não ter sofrido alteração, quem está representando o socioeducativo no CONEDCA é a SEJUS, portanto,
faz-se necessária a substituição da FEASE pela SEJUS , o colegiado deliberou que permanecerá as
representações governamentais iguais da resolução anterior e que seja mudado apenas as entidades não
governamentais, com a ressalva que a FEASE será substituída pela SEJUS nas comissões em que está
participava, ficando da forma mostrada abaixo:

I - Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação:
 
1. Aparecida Meireles de Souza e Souza – SEAS
2. Terezinha Souza sales - (SEFIN)
3. Ana Lucia Arantes – Assembleia Legislativa de RO - ALE
4.  Luiza Raquel Brito Viana – OAB
5.. Marcia Cristina Tesser – AMMTC
6. Ronildo Silva Farias – ABADA
 
 II – Comissão de Articulação com os Conselhos e Comunicação Social
 
1. Ana Carla de Souza Lima – SESAU
2. Aparecida Meireles de Souza e Souza – SEAS
3. Carlos Henrique Schneider - AMMTC
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4. Fábio Recalde – SEJUS
5. Maria das Graças de Lima - FEDER
 6. Olívia de Almeida Rozario- JOCUM

III – Comissão de Políticas Públicas:
 
1. Ana Karla da Silva Feitoza Santos– CRP
2. Aparecida Meireles de Souza e Souza – SEAS
3. Ana Carla de Souza Lima – SESAU
4. Fábio Recalde – SEJUS
5. Valesca Galdino Lima Vieira – SEDUC
6. Francisco Marcos Gomes da Páscoa – IPER
7. Ivaneide Bandeira Cardoso- Kanindé
8. Luiza Raquel Brito Viana – OAB
 
a) Subcomissão de Medidas Socioeducativa
 
 1. Ana Karla da Silva Feitoza Santos  - CRP
 2. Aparecida Meireles de Souza e Souza – SEAS
 3. Elizabete Reis de Oliveira - CRESS
 4. Fábio Recalde – SEJUS
 5. Margarete Aparecida Porto - IPER
 6. Valesca Galdino Lima Vieira – SEDUC
 
b) Subcomissão de Enfretamento ao Abuso, Exploração e à Violência Sexual
Contra de Criança e Adolescente
 
1. Ádrian Viero da Costa – SESDEC
2. Alécio Valois Pereira de Araújo - SEJUCEL
3. Ana Carla de Souza Lima – SESAU
4. Glauce Ferreira da Silva (JOCUM)
5. Igor Albuquerque de Novaes - ABADA
6. Telma Araújo dos Santos – FEDER
 
c) Subcomissão de Elaboração de Projetos
 
1. Antônio José Alves da Silva – SEPOG
2. Aparecida Meireles de Souza e Souza – SEAS
3. Marcia Cristina Tesser – AMMTC
4. Noeme Ribeiro de Assis Lemos – CRESS
5. Valesca Galdino Lima Vieira – SEDUC
6. Walelasoetxeige Paiter Suruí – KANINDÉ

A conselheira Terezinha sugeriu que a FEASE seja convidada para todas as reuniões do CONEDCA.
  Quanto ao item 2 da pauta, a Presidente Cleyanne apresentou a necessidade de um fortalecimento da
interação entre os CMDCAs e o CONEDCA, apresentando uma proposta de uma comissão temporária
para tratar da capacitação dos CMDCAs, a conselheira Terezinha falou que existem duas comissões
permanentes direcionadas a temática da pauta, as comissões de projeto e finanças, bem como também já
existe previsão de de capacitação no plano de ação do conselho, ressaltou também que acredita na não
existência de projeto específico voltado à capacitação dos CMDCAs, a conselheira sugeriu que seja
disponibilizado o link da capacitação (online) que está disponível para conselheiros de direito enquanto o
projeto de capacitação estará em etapas precedentes a execução, a Presidente Cleyanne indagou se a
comissão de projetos irá elaborar o plano pedagógico da capacitação? a conselheira Terezinha sugeriu uma
reunião para tratar da dinâmica da elaboração dos planos de capacitação dos CMDCAs, a Presidente
Cleyanne sugeriu a criação de um grupo de whatsapp para contato com os CMDCAs com seus presidentes
e vices; O senhor Clemildo representando o Fórum Estadual da Criança e do Adolescente pediu  a palavra,
este sugeriu que a subcomissão de projetos passe a se chamar subcomissão de projetos e capacitação,
capacitação esta que seria para todo o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, o Sr.
Clemildo sugeriu ainda a retomada da “Escola de  Conselhos”, que envolve na capacitação conselheiros de
direito. A Presidente Cleyanne informou que se reunirá com a vice-presidente e conselheiros
governamentais, para saber  do funcionamento da “Escola de Direito” e também ressaltou a necessidade de
uma capacitação voltada ao recorte regional atendendo às demandas sociais na realidade estadual,
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propondo a comissão voltada a capacitação que atuará junto a comissão de elaboração de projetos, a
Presidente Cleyanne ressaltou a sugestão do Sr. Clemildo, e questionou ao colegiado a forma de alteração
de uma comissão por força legal. O Sr. Clemildo informou que por Resolução há a possibilidade de
emenda ao regimento interno vigente, bem como ressalta que o mandato anterior estava realizando um
processo de reforma no regimento interno do conselho, sugerindo que seja agregado as mudanças no
regimento interno que estavam em curso no mandato anterior, a conselheira Terezinha ressaltou a
necessidade de estudo ao regimento para que as alterações e possíveis adições não estejam em conflito
com as comissões já existentes. A Presidente Cleyanne diz que em seu estudo ao regimento interno
constatou que está implícito nas atribuições das comissões a questão das ações pedagógicas, também
ressalta que há a possibilidade de que seja atribuída à comissão de projetos estas responsabilidades; A
conselheira Aparecida informou que a SEAS em parceria com o IFRO, por meio da Escola de Conselhos,
ofertou curso de Formação Inicial e Continuada-FIC, para 1000 (mil) agentes que integram o sistema de
garantia de direitos da criança e do adolescente, direcionado aos conselheiros tutelares, conselheiros
municipais de direitos, técnicos dos CRAS, CREAS, casa de acolhimento, equipe técnica da SEAS e os
parceiros do Programa Criança Protegida, através das equipes técnicas: da SEDUC, das Coordenadores
Regionais de Educação-CRE,  Representantes da SESDEC e Representantes da Polícia Militar. A oferta
do referido curso teve ampla divulgação, por meio de mídias sociais nos sites governamentais, pelas
Regionais da SEAS, pelo IFRO e por meio das secretarias municipais de assistencial social. Que a
comunicação junto aos conselhos tutelares e CMDCAs, foi feita por meio do órgão do qual os conselhos
são vinculados, as secretarias municipais de assistências social e mesmo assim tiveram dificuldades para
preencher todas as vagas ofertadas. disse ainda concordar com a sugestão de designar uma comissão para
alavancar as formações, mas que todo o colegiado deve se envolver, para promover as formações junto
aos conselhos, disse também discordar do Sr. Clemildo sobre a necessidade de criar uma resolução para
emenda ao regimento interno vigente do CONEDCA, que faz necessário ajustar o regimento e por meio de
uma resolução. O conselheiro Francisco Marcos ressaltou a importância da revisão do regimento interno,
focalizando na questão da comissão, ressaltou também a importância de um formação continuada voltada
aos conselhos de direito, e que o Conselho estadual esteja mais próximo aos CMDCAs. A conselheira
Márcia ressaltou a importância que os conselheiros de direito conheçam a estrutura da rede de garantias de
direitos, e ressaltou a necessidade da melhora da comunicação entre o CONEDCA e os conselhos
municipais. e sugeriu que seja realizado um cadastro dos CMDCAs, e que haja uma melhora na
publicidade aos atos do CONEDCA. A Presidente Cleyanne ressaltou a necessidade de uma capacitação
para comissão de comunicação do conselho e informou que as questões burocráticas são a necessidade
primária, na formação e capacitação nos CMDCAs, bem como solicitar às secretarias municipais as
capacitações prestadas por essas aos conselheiros de direito nos últimos dois anos, bem como a
necessidade de informações da aplicação dos fundos; Aparecida Meireles informou, que na sua gestão, no
mês de janeiro de 2021, foi solicitado aos CMDCAs e aos Conselhos Tutelares, seus plano de ações, bem
como, os calendários das reuniões atinentes ao ano de 2021, com o intuito de tomar conhecimento das
ações que estão sendo desenvolvidas e ver a possibilidade de ações conjuntas , para o fortalecimento da
rede de proteção. Quanto à publicação dos Atos do CONEDCA, informou que todas as Atas de reuniões
Ordinárias e Extraordinárias, bem como, todas as resoluções, estão publicadas no Diário Oficial do estado
de Rondônia, atendendo assim ao princípio da disseminação dos Atos. A referida conselheira, falou que
por meio do Programa Criança Protegida, a SEAS, está estruturando os conselhos tutelares, com um Kit
de equipagem mínima, denominado Kit Criança Protegida, destinado aos 59 conselhos tutelares; O kit
contém, computador, impressora multifuncional, bebedouro, ar condenado e 01 (um) veículo e ainda, está
sendo promovida, capacitação a todos os conselhos tutelares para utilização do Sistema de Informação
para a Infância-SIPIA. ; A conselheira Terezinha fez o convite para que a comissão de normas e
regulamentação se reúna no dia 20 de outubro, com a finalidade de ajustar o regimento; A Presidente
Cleyanne falou sobre as possibilidades de realizar reuniões com a SEAS, IFRO e o CONEDCA para tratar
sobre a Escola de Direito; A conselheira Terezinha ressaltou também a importância da participação das
secretarias municipais,  deliberado anteriormente pelo conselho, e também as solicitações já feitas as
secretarias municipais, os relatórios das capacitações nos CMDCAs, e quais as projeções para as
capacitações e relatórios de utilização dos fundos. O colegiado deliberou a reunião para o dia 20 de
outubro da Comissão de normas e regulamentação, focado nas alterações no regimento interno; O Sr.
Clemildo sugeriu solicitar aos CMDCAs as atas publicadas dos últimos 6 meses, o colegiado concordou e
deliberou a solicitação; A comissão de projetos começará a trabalhar um esboço para uma capacitação
regionalizada aos CMDCAs; A Presidente Cleyanne solicitou também o extrato do Fundo Estadual, do
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ENTIDADE/ÓRGÃO
TITULAR E SUPLENTE

            

STATUS

            

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão -  SEPOG

            

Titular: Beatriz Basilio Mendes

            
AUSENTE    

Suplente: Antonio José Alves da
Silva   AUSENTE

 Secretaria de Estado da Educação SEDUC - 

            

Suplente: Valesca Galdino Lima
Vieira PRESENTE

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Titular: Fernando Rodrigues
Máximo   

AUSENTE

            

exercicio de 2021, que seja apresentado pela comissão de finanças, solicitou também a indicação dos
coordenadores das comissões e  solicitou que todas as reuniões sejam iniciadas com as demandas de cada
comissão, para que o colegiado possa  deliberar; A conselheira Aparecida sugere à presidente, que a
solicitação dos relatórios seja de 2019 em diante, considerando que nos anos de 2020 e 2021, devido a
pandemia causada pelo Covid-19, atrapalhou muito a implementação das ações planejadas, que todos nós
tivemos que reaprender como lidar com tal situação e isso causou um certo atraso na implementação das
ações, o que foi acatado pela presidente. O conselho deliberou as propostas da Presidente Cleyanne.
Quanto ao item 3 da pauta, a Presidente Cleyanne solicitou a apresentação do calendário e se mostrou a
favor da manutenção das datas pré estabelecidas, abrindo assim ao colegiado para que possam indicar
possíveis mudanças, não havendo objeções o colegiado deliberou a manutenção das datas das reuniões
ordinárias do Conselho, deliberou também que as datas das reuniões das comissões sejam alteradas para o
dia 7 de dezembro de 2021, podendo estas serem realizadas do dia 1º ao dia 7. Quanto ao item 4 da
pauta, a Presidente Cleyanne apresentou o plano de ação do CONEDCA para 2021, e informou que será
necessária a solicitação do remanejamento do fundo para realização das atividades do plano em 2022; A
conselheira Aparecida informa que as ações de capacitação previstas no plano de ação, foram planejadas
para acontecerem presencialmente, devido a pandemia do Covid-19, o colegiado votou para que todas as
formações ocorressem online e os valores referentes a passagens, diárias, serviços de pessoa física e
jurídica, somando aproximadamente R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) fossem reprogramadas. Que
fosse apresentado algum projeto que contemplasse esse valor. Informou que a reprogramação proposta não
ocorreu. Por fim a Presidente Cleyanne solicita que as comissões designem na próxima reunião os
coordenadores de comissão, bem como criar um drive para conter a documentação do conselho. Não
havendo nada mais a tratar, às 11h37, a Presidente Cleyanne deu por encerrada a 163ª Reunião
Extraordinária do CONEDCA/RO, a qual, após lida e aprovada, a ata será assinada eletronicamente pelos
conselheiros presentes, conforme lista de presença abaixo.

LISTA DE PRESENÇA DA 163º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONEDCA. Realizada em 06/10/2021 POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
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Suplente: Ana Carla de Souza Lima
    

AUSENTE

            

Secretaria de Estado de Assistência e do
Desenvolvimento Social - SEAS

            

Suplente:  Aparecida Meireles de
Souza    

PRESENTE
    

 

Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS

            

Titular: Marcus Castelo Branco
Alves Semeraro Rito

AUSENTE

            

Suplente: Fábio Recalde AUSENTE

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN Suplente:  Terezinha de Sousa
Sales       

PRESENTE

            

Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e
Lazer - SEJUCEL

Suplente: Alécio Valois Pereira de
Araújo  

PRESENTE

            

Assembleia Legislativa

            
Titular: Ana Lúcia Arantes

PRESENTE

            

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC

            

Titular: José Hélio Cysneiros
Pachá        

AUSENTE

            

Suplente: Ádrian Viero da Costa
AUSENTE

            

Associação de Defesa Etnoambiental -Kanindé

            

Titular: Ivaneide Bandeira
Cardozo    

PRESENTE

            

 

Associação de Meninos e Meninas Trabalhadores de
Cerejeiras - AMMTC

            

Titular: Carlos Henrique Schneider PRESENTE

Suplente: Márcia Cristina Tesser
PRESENTE
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Associação Jiparanaense de Apoio e Desenvolvimento
da Arte Capoeira - ABADA

            

Titular: Igor Albuquerque de
Novaes PRESENTE

Conselho Regional de Serviços Social, 23ª Região -
CRESS

            

Titular: Noeme Ribeiro de Assis
Lemos        

PRESENTE

            

Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia -
FEDER

            

Suplente: Maria das Graças de
Lima    

PRESENTE

            

Instituto Padre Ezequiel Ramin - IPER

            

Titular: Francisco Marcos Gomes
da Páscoa   

PRESENTE

            

 

Jovens com uma missão -JOCUM

            

Titular: :Glauce Ferreira da Silva  
PRESENTE

            

Suplente: Olivia de Almeida
Rozario PRESENTE

Conselho Regional de Psicologia - CRP

            
Titular: Cleyanne Alves       

PRESENTE

            

Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de Rondônia
- OAB/RO

Titular: Lívia Lima Pinheiro PRESENTE

Suplente: Luiza Raquel Brito Viana PRESENTE

 

Documento assinado eletronicamente por JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS , Superintendente,
em 18/10/2021, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Valesca Galdino Lima Vieira , Chefe de Núcleo, em
18/10/2021, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA ,
Assessor(a), em 18/10/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ivaneide bandeira cardozo, Usuário Externo, em
18/10/2021, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Noeme Ribeiro de Assis Lemos , Técnico, em 18/10/2021, às
14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Terezinha de Souza Sales , Assessor(a), em 18/10/2021, às
16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Marcos Gomes da Páscoa , Usuário Externo, em
18/10/2021, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia Arantes da Silva , Usuário Externo, em
19/10/2021, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA LIMA PINHEIRO LOURENÇO , Usuário Externo,
em 19/10/2021, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauce Ferreira da Silva , Usuário Externo, em 19/10/2021,
às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Tesser , Usuário Externo, em 19/10/2021,
às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Scneider, Usuário Externo, em
20/10/2021, às 21:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por maria das graças de lima , Usuário Externo, em 21/10/2021,
às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cleyanne Alves, Usuário Externo, em 21/10/2021, às 15:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Igor Albuquerque de Novaes , Usuário Externo, em
21/10/2021, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Ata 0021410473         SEI 0026.013631/2021-33 / pg. 7

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf


Documento assinado eletronicamente por Olivia Almeida Rozario , Usuário Externo, em 23/10/2021,
às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0021410473 e o código CRC 8D5DFA05.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.013631/2021-33 SEI nº 0021410473
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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