
 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

ATA

ATA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CONEDCA.

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 9h15, através de videoconferência pelo aplicativo “Google Meet”. modo gravado. Aconteceu a 323ª Reunião
Ordinária 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); Cleyanne Alves - Titular (CRP) Carlos Henrique Schneider - Titular (AMMTC); Lívia Lima Pinheiro
Lourenço - Titular (OAB);  Francisco Marcos Gomes da Páscoa -Titular (IPER); Marcia Cristina Tesser - Suplente (AMMTC); Ivaneide Bandeira Cardozo - Titular
(KANINDÉ); Alécio Valois Pereira de Araújo - Suplente (SEJUCEL); Valesca Galdino Lima Vieira - suplente (SEDUC); Ana Lucia Arantes - Titular (ALE); Noeme
Ribeiro de Assis Lemos - Titular (CRESS);. Para deliberar sobre as seguintes pautas: 1. Parecer da Comissão de Finanças; 2. Visitas socioeducativas; 3. Abertura de
documentos no SEI; 4. Visitas aos municípios com CMDCA’S; 5. ECA em espanhol; 6. Votação dos coordenadores das comissões; 7. faltas sem justificativas. Após
cumprimentar, e dar as boas vindas a todos os conselheiros, e aos convidados senhora Erika Chaquian do MPRO, senhor Clemildo Sá do Fórum DCA/RO, Dulcianni de
Fatima Monteiro Barros e Bruno Afonso Benitez da SEAS, Eder Santos conselheiro tutelar de Ariquemes, Luzia santos, João Alves, Eriadna Lima, conselheiros tutelares da
cidade de Pimenteiras do Oeste. Quanto ao item 1 da pauta, a Presidente Cleyanne enfatizou a importância das comissões escolherem seus coordenadores(as), e um
secretário(a) para substituir o coordenador e/ou ajudar na redação de documentos, de preferência respeitando a paridade dos representantes; A presidente cedeu a palavra para
caso algum conselheiro tenha algo a acrescentar sobre o assunto. A conselheira Terezinha informou que pelo regimento interno o primeiro item da pauta seria a leitura da ata
da reunião anterior, porém a reunião não teve quórum e pediu que ao final dessa reunião seja discutido os itens da pauta da referida reunião. A presidente Cleyanne lembrou
aos conselheiros a importância da participação na reuniões marcadas; Passada a palavra à conselheira Aparecida que procedeu a leitura do parecer técnico da Comissão de
Finanças, Norma e Regulamentação sobre a autorização de utilização de recursos do FUNEDCA para aquisição de kit de equipagem, conforme mostrado abaixo:

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONEDCA

            

  PARECER TÉCNICO Nº 001/2021

COMISSÃO DE FINANÇAS, NORMA E REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

INTERESSADO: SEAS/ CONEDCA

ASSUNTO: Autorização para utilização de recursos financeiros do FUNEDCA, para complementação da aquisição de Kit de Equipagem.

 HISTÓRICO:

 Em Reuniões Extraordinárias do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONEDCA, o colegiado aprovou a utilização de recursos financeiros do
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-FUNEDCA, no valor de R$1.263.939,87 (um milhão duzentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e nove
reais e oitenta e sete centavos), oriundo de determinação judicial.

O referido recurso foi destinado para aquisição de Kit de Equipagem, denominado Kit Criança Protegida, que tem por finalidade suprir as necessidades básicas dos conselhos
tutelares, para o desenvolvimento das suas atividades e garantir o atendimento integral de crianças e adolescentes. O Kit é formado por Computadores, Impressora,
Bebedouro e Ar Condicionado. Alguns conselhos tutelares foram contemplados com computadores, por meio da Associação Rondôniense de Municípios - AROM, em
parceria com o Ministério Público do Estado de Rondônia, e a SEAS, por meio do FUNEDCA, faria a complementação deste item.

A necessidade inicial era de 180 unidades, contudo, após minuciosa análise de ambos os projetos, constatou-se a necessidade de aquisição de mais 12 (doze) computadores,
passando para um quantitativo de 192 (cento e noventa e duas) unidades, assim, contemplar de maneira igualitária, aos 59 (cinquenta e nove) conselhos tutelares do estado de
Rondônia.

 ANÁLISE:

 Procedida a análise à luz dos documentos apresentados, quais sejam: Atas 157ª, 158ª, Lei Complementar nº 970/2018, Resolução CONANDA nº 37/2010 e a Resolução
CONANDA nº 170/2014.

Aos cinco dias do mês de novembro de 2021, em reunião extraordinária, a Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação reuniu, por meio do aplicativo meet,
conforme link https://meet.google.com/ikd-oxif-dbx,  para deliberar sobre Complementação financeira e Análise Relatório de Informação nº 06/2021-21ªPJ.

 PARECER TÉCNICO:

 Pelo que depreende a Lei Complementar nº 970/2018, que dispõe sobre o Fundo Estadual do Direitos da Criança e do Adolescente – FUNEDCA, no Artigo 7º, aduz que:

“Os recursos do FUNEDCA poderão ser utilizados para aquisição de bens permanentes, sendo condicionada à deliberação do CONEDCA, observando-se as disposições da
Lei nº 8.666/1993 no que for aplicável.

Parágrafo único. Os bens permanentes adquiridos por instituições governamentais e da sociedade civil organizada deverão ser tombados em nome do FUNEDCA, o qual
manterá o registro e controle dos tombamentos pela equipe técnica”.

 Considerando que o projeto de aquisição do Kit Criança Protegida, já foi apresentado e aprovado pelo colegiado, conforme Atas de Reuniões extraordinárias 157º e 158º,
respectivamente;

Considerando a necessidade de adquirir computadores para contemplar de forma equânime todos os conselhos tutelares;

Considerando que o projeto encontra-se em fase de licitação na Superintendência de Licitação-SUPEL;

Considerando a possibilidade de complementação financeira do FUNEDCA;

Considerando a viabilidade da aquisição, que subsidiará sobremaneira os conselhos tutelares, quanto à utilização do SIPIA e imprimirá em implementação de políticas
públicas, para o estado de Rondônia e os municípios.

 Essa comissão aprovou, por unanimidade, (exceto pela conselheira Luiza Raquel de Brito Viana que entrou na reunião no segundo momento da pauta) a utilização de
recursos financeiros do FUNEDCA, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para complementação da aquisição do kit Criança Protegida, caso seja necessário.

Quanto a análise do Relatório de Informação nº 06/2021-21ªPJ, a comissão decidiu que, para proceder a análise do Relatório em comento, faz-se necessária a solicitação da
Notificação Recomendatória do Ministério Público do Estado de Rondônia nº 08/2020-21ªPJ, para subsidiar na análise.

Apresentamos o Parecer ao Colegiado, para deliberação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     É

É o Parecer.
 

 Porto Velho, 08 de novembro de 2021.
 

                Aparecida Meireles de Souza e Souza

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 243
Disponibilização: 10/12/2021
Publicação: 10/12/2021
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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

                              Conselheira e Coordenadora da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação CONEDCA –RO
 Terezinha de Sousa Sales

                      Conselheira e Membro  da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação CONEDCA –RO
 Ana Lúcia Arantes

                      Conselheira e Membro  da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação CONEDCA –RO
 Ronildo Silva Farias

                      Conselheiro e Membro da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação CONEDCA –RO
  Luiza Raquel Brito Viana

                      Conselheira e Membro da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação CONEDCA –RO

A conselheira Marcia justificou sua ausência na reunião da comissão de finanças  por ter tido outro compromisso no mesmo dia e horário, e a respeito do parecer técnico ela
disse acreditar que não há possibilidade de ter seu voto favorável pelo motivo de ela não ter tido acesso aos documentos na íntegra, e que deseja pedir vista ao processo para
que, só após analisar toda a documentação ela terá condições de votar; falou também da lei estadual 970/2018 artigo 6º e da resolução nº 137 do CONANDA no parágrafo
único, que veda a utilização de recursos do FUNEDCA para pagamento, manutenção e funcionamento do conselho tutelar. A conselheira Aparecida esclareceu que, a
legislação em comento trata de despesas correntes com pagamento de despesas permanentes do conselho tutelar, que o Art. 7º da Lei Complementar nº 970/2018, que trata
especificamente do FUNEDCA, permite a aquisição de bens permanentes com recursos financeiros do referido fundo, sendo condicionada à deliberação do CONEDCA,
observando-se as disposições da Lei nº 8.666/1993 no que for aplicável. Que diante disso, não há impedimentos na lei e na resolução, pois foi pedido vista para uma
apreciação mais apurada por parte da comissão, e que existem pareceres jurídicos sobre a utilização dos recursos, sobretudo para a aquisição, que projeto já foi aprovado pelo
colegiado e publicado, que o que está sendo apresentado para deliberação do colegiado é apenas uma complementação, considerando o aumento no quantitativo e o valor
aprovado para a aquisição do kit, caso seja necessária a utilização, considerando que o processo se encontra na Superintendência Estadual de Licitação - SUPEL, para os
procedimentos de praxe, para a aquisição. A conselheira Aparecida informou ainda, que a respeito da disponibilização de acesso a todos os documentos no SEI, ela apenas
representa um órgão governamental como conselheira e não tem prerrogativa para disponibilizar processos, isso deve ser solicitado ao setor competente e que todos os
documentos relativos ao assunto da liberação do recurso e os demais assuntos da pauta da comissão, foram enviados a todos os membros da comissão, via email. A presidente
Cleyanne informou que será feita essa solicitação para o setor competente a fim de disponibilizarem o acesso aos documentos pertinentes aos conselheiros da sociedade civil,
e que caso isso não seja possível, os documentos serão colocados no drive do conselho para que todos tenham acesso. A conselheira Lívia também se pronunciou sobre a
questão da importância dos documentos estarem disponíveis para que todos os conselheiros tenham acesso, pois caso tenham alguma responsabilização é para a pessoa física,
e é de extrema importância que todos tenham ciência do que está acontecendo para deliberar sobre aquele determinado assunto. A conselheira Terezinha informou que à
época ela também solicitou vista ao processo e que este foi analisado pelo conselheiro titular, o secretário de finanças, e após, foi encaminhado ao setor jurídico da SEFIN, e
que após a análise jurídica foi entendido que quando fala de manutenção está falando de despesas correntes e citou o artigo 5º da lei 370, e que o kit equipagem está
amparado pela lei, e informou ter entendido que a conselheira Marcia está pedindo vista da complementação do projeto e acolhe o pedido da colega conselheira. A presidente
então abriu votação para ser acolhido o pedido de vista ao processo de complementação ao projeto do kit equipagem, pois pelo regimento do conselho é necessário a votação
por parte do colegiado, o que foi acolhido pelo colegiado. a Conselheira Ivaneide sugeriu seja enviado aos conselheiros os documentos atinentes a cada comissão, a fim do
conselheiro dar o seu parecer, e que na gestão passada foi ouvido o jurídico para subsidiar as decisões tomadas anteriormente em relação ao projeto criança protegida. Quanto
ao item 2. A presidente Cleyanne falou que era para ter acontecido a reunião da comissão do socioeducativo mas que por motivos diversos e falta de comunicação por parte
dos conselheiros, ela não aconteceu, e informou que o conselho precisa deliberar sobre o regimento do socioeducativo e que pelo seu conhecimento o último relatório do
socioeducativo é de 2010, e informou ainda a necessidade urgente da comissão se reunir e realizar um novo relatório sobre a situação socioeducativa do estado.Passada  a
palavra para convidada senhora Erika Chaquian do MPRO, que expôs sobre o a situação do sistema socioeducativo em Rondônia, ela informou que foi enviado pelo MPRO
alguns documentos mostrando como esse regimento deve ser composto e realizadas algumas reuniões com a FEASE e foi emitida uma nota recomendatória no ano de 2020
apontando os pontos que não constava no regimento e necessitavam ser incluídos e mesmo tendo o colegiado em sua maioria votado favorável da aprovação do regimento, o
MP vem recorrer do resultado, por não ter atendido a recomendação encaminhada anteriormente, e solicitou aos conselheiros que verifiquem atentamente os pontos citados
na recomendação, informou ainda que a recomendação não tinha sido enviado ao conselho, apenas à FEASE, mas que foi enviado também ao CONEDCA, e se colocou à
disposição para realizar junto com as comissões as visitas in loco. A presidente Cleyanne informou aos conselheiros a importância da comissão do socioeducativo se reunir a
fim de tratar sobre este assunto e sugeriu aos conselheiros que a reunião da comissão do socioeducativo seja marcada para o dia 12 de novembro às 9h da manhã, e enfatizou
a importância de que o calendário de reuniões seja cumprido conforme calendário publicado. Quanto ao item 3. A presidente Cleyanne informou que está sendo realizado um
levantamento dos CMDCA’s, e ainda não tem o resultado final, mas que está percebendo pelas respostas obtidas que tem muitos que estão com colegiado vencidos, inativos e
informou a necessidade da comissão de políticas públicas acompanhar esse processo, para que seja trabalhado o fortalecimento dos CMDCA’S, reativar os que não estão
funcionando, pois muitos não tem CNPJ e não tem o fundo regularizado; Nos locais longínquos as crianças estão desassistidas pela falta do fundo e atuação dos Conselhos
Municipais. solicitou ser colocado em pautas para 2022 um calendário de visitas aos CMDCA’S  inativos. A conselheira Ivaneide concordou com a fala da presidente sobre a
importância desse fortalecimento dos CMDCA’S. O senhor Clemildo Sá informou que aconteceu em Ji Paraná a 18ª capacitação continuada para conselheiros tutelares e teve
muita procura por parte dos conselheiros de direitos municipais, e que no primeiro semestre de 2022 acontecerá em Porto velho a 19ª capacitação, e solicitou parceria e apoio
do CONEDCA para auxiliar a associação de conselheiros tutelares neste evento. Quanto ao item 4. A presidente falou que é preciso que cada comissão tenha seu
coordenador, e solicitou que na próxima reunião do CONEDCA seja trazido o nome dos indicados, solicitou ainda aos conselheiros o comprometimento com o conselho e
com a política da infância. A conselheira Ivaneide justificou suas eventuais ausências pelo motivo de atuar junto aos povos indígenas e às vezes no dia marcado da reunião
estar incomunicável, sem internet nas aldeias, falou ainda do encontro com a juventude indigêna que acontecerá no nos dias 14 a 17 de dezembro e sugeriu uma participação
do conselho no evento para falar sobre o conselho às crianças e adolescentes indígenas. O conselheiro Francisco Marcos solicitou seja criado grupos das comissões a fim de
facilitar a comunicação, e a presidente acatou a sugestão e solicitou a criação dos grupos no whatsapp. Quanto ao item 5. Solicitação de abertura de documentos no SEI, a
presidente Cleyanne informou que este assunto já tinha sido deliberado junto com  a primeira pauta. Quanto ao item 6. ECA em espanhol, a presidente falou que o estado de
Roraima saiu na frente e que foi providenciado e impresso, e destacou  a importância do ECA em espanhol na região norte, devido ao alto número de imigrantes de povos que
falam espanhol, e necessitam saber sobre as normas do país em relação aos direitos das crianças e adolescentes,  explicou que já está articulando junto com o conselho de
Roraima para trazer o ECA em espanhol para Rondônia. Foi sugerido ser criado um grupo de trabalho coordenado pelos conselheiros Ivaneide e Alécio a fim de ser criado o
projeto do ECA traduzido também para a língua indigêna. Quanto aos itens da pauta da última reunião que não teve quórum, a presidente Cleyanne falou sobre a importância
do conselho ter uma plataforma paga para realização das reuniões, pois até agora a plataforma está sendo disponibilizada pela conselheira Márcia, falou ainda que vai entrar
em contato com a SEAS para que ela tome providências a respeito. Sobre o selo UNICEF a cidade de porto velho já teve seu primeiro fórum e foi falado sobre a necessidade
de ser contemplado com esse selo, devido possuirmos muitas crianças ribeirinhas e indígenas e também a população tradicional, e que o conselho irá monitorar essa questão a
fim de fiscalizar a aplicação e a universalidade das políticas públicas. falou também sobre a monitoração da situação das crianças após Covid, e que tem muitas crianças que
estão sendo enviadas para as casas abrigo e é preciso se inteirar a situação dessas crianças órfãs e também das crianças indígenas, como o conselho pode proteger essas
crianças e chegar até eles essa proteção integral. Passada a palavra ao Dr. Bruno Afonso, diretor técnico da SEAS esclareceu sobre os projetos que necessitam de apoio
jurídico que seja enviado à Procuradoria Geral do estado, para garantir que o conselho esteja fazendo tudo dentro da lei e se colocou à disposição do conselho para ajudar na
atuação do conselho e estreitar os laços com a SEAS. Não havendo nada mais a tratar, às 11h16, a Presidente Cleyanne deu por encerrada a 323ª Reunião Ordinária do
CONEDCA/RO, da qual eu, Marilza Izabel S. M. dos Anjos, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada,  será assinada eletronicamente pelos
conselheiros presentes, conforme lista de presença abaixo.

LISTA DE PRESENÇA DA 323º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONEDCA, Realizada em 10/11/2021 POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
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Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Titular: Fernando Rodrigues Máximo
AUSENTE

            

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 Souza 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

            

Associação Jiparanaense de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira -
ABADA

Titular: Igor Albuquerque de Novaes AUSENTE

Suplente: Ronildo Silva farias       
AUSENTE

            

Conselho Regional de Serviços Social, 23ª Região - CRESS

            Titular: Noeme Ribeiro de Assis Lemos
PRESENTE

            

 
Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia - FEDER

Titular: Telma Araujo dos Santos AUSENTE

Suplente: Maria das Graças de Lima
AUSENTE

            

Instituto Padre Ezequiel Ramin - IPER Titular: Francisco Marcos Gomes da Páscoa        
PRESENTE

            

 

Jovens com uma missão -JOCUM          

Titular: :Glauce Ferreira da Silva
AUSENTE

            

Suplente: Olivia de Almeida Rozario AUSENTE
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Conselho Regional de Psicologia - CRP Titular: Cleyanne Alves        
PRESENTE

            

Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de Rondônia - OAB/RO Titular: Lívia Lima Pinheiro PRESENTE

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia Arantes da Silva , Usuário Externo, em 25/11/2021, às 12:38, 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 Valesca Galdino Lima Vieira , Chefe de Núcleo, em 25/11/2021, às 12:43, 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 25/11/2021, às 12:46, 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 APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA , Assessor(a), em 25/11/2021, às 12:48, 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 25/11/2021, às 13:36, 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 26/11/2021, às 19:31, 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 29/11/2021, às 12:45, 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 29/11/2021, às 16:04, 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 LIVIA LIMA PINHEIRO LOURENÇO , Usuário Externo, em 07/12/2021, às 11:23, 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 07/12/2021, às 12:10, 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 Carlos Henrique Scneider, Usuário Externo, em 07/12/2021, às 21:40, 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 Alecio Valois Pereira de Araujo , Técnico(a), em 08/12/2021, às 09:51, 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 0022195607 e o código CRC 533576C2.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.013631/2021-33 SEI nº 0022195607
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