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RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO- EDITAL N° 002/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. no uso de suas atribuições e considerando o poder dever da Administração 
em rever de ofício os próprios atos, com a finalidade de preservar a lisura do processo de 
escolha dos Conselheiros Tutelares, torna pública a RETIFICAÇÃO PARCIAL do Edital n° 
02/2019. que rege a Escolha Unificada dos Membros dos Conselhos Tutelares do Município de 
Duque de Caxias-RJ.

Onde se lê:
PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Art.8°. (...)

XI. Ata de realização de assembléia não governamental, devidamente registrada no cartório de 
registro civil de pessoas jurídicas, com firma reconhecida do representante legal, indicando o 
candidato que exerça o serviço voluntário ou efetivo, nos últimos 24(vinte e quatro) meses, 
especificando detalhadamente a atuação do profissional.

Art. 9". Terminado o prazo para as inscrições dos candidatos, (compreendido entre os dias 
01/04/2019 à 15/05/2019). será iniciado o prazo de dez dias úteis para a Comissão Especial 
Eleitoral, impugnar a inscrição, que deverá estar fundamentada na ausência do documento ou 
de qualquer dos requisitos legais para o exercício da função de Conselheiro Tutelar, cujo prazo 
será de 16 de Maio à 29 de maio. (salvo se não houver prorrogação dos prazos por resolução do 
CMDCA).

§3°. A relação de candidatos inscritos, bem como. os candidatos que tiveram o seu registro de 
candidatura impugnado pela Comissão Especial Eleitoral será publicada no Boletim Oficial do 
Município no dia 30 de Maio. iniciando-se o prazo para Impugnação de qualquer cidadão, no 
dia 31 de Maio à 06 de Junho de 2019, (salvo se não houver prorrogação dos prazos por 
resolução do CMDCA);

§4°. Diante da impugnação dos Candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não 
preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, caberá à 
Comissão Especial Eleitoral:

I- Notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa e;
II- Realizar reunião para decidir o pedido de impugnação da candidatuiía, podendo se 
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a 
realização de diligências;
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§5°. Oferecida a impugnação, mencionada no parágrafo anterior, a comissão Eleitoral decidirá 
de forma escrita e fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, do dia 31 de Maio à 
06 de Junho de 2019. dando imediata ciência da decisão à Assembléia do CMDCA, como 
também ao Candidato Impugnado, (salvo se não houver prorrogação dos prazos por resolução 
do CMDCA);

§6°. Ao candidato cujo a impugnação for julgada procedente caberá Recurso da decisão para o 
Colegiado do CMDCA no prazo de 03 (três) dias úteis, sendo 07, 10 e 11 de Junho, 
improrrogáveis, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis previstas em lei, (salvo se não 
houver prorrogação dos prazos por resolução do CMDCA);

A rt.ll0. Não havendo impugnações, ou após a solução destas, será publicado Edital em 
Boletim Oficial constando relação com nomes dos Candidatos que obtiveram deferimento de 
suas inscrições definitivas, estando aptos a participar da prova de aferição de conhecimentos. 
(A relação definitiva dos registro de candidaturas será publicada no boletim oficial do 
município, no site da PMDC e jornais de grande circulação no dia 19 de Junho, salvo se não 
houver prorrogação dos prazos por resolução do CMDCA);

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA

Art. 12°. (...)

§ 4o. A prova será aplicada no dia 30 de Junho de 2019, na Cidade de Duque de Caxias, em 
local a ser definido pela Empresa responsável pela organização, elaboração, aplicação, correção 
e divulgação do resultado, (salvo se não houver prorrogação dos prazos por resolução do 
CMDCA);

DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO

Art.20°. (...)

§ 1 Io. TODOS OS CANDIDATOS SÃO FISCAIS NATOS, tendo acesso aos postos de votação 
e na Central de Apuração de Votos, devendo para tanto, RETIRAR SUA CREDENCIAL nos 
dias 01 e 02 de OUTUBRO de 2015. no horário de 10:00 às 16:00h„ na sede DO CMDCA/DC, 
munido de um documento de identificação com foto, salvo se não houver prorrogação dos 
prazos por resolução do CMDCA;

Leia-se:
PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Art.8°. (...)

XI. Ata de realização de assembléia não governamental, devidamente registrada no cartório de
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registro civil de pessoas jurídicas, com firma reconhecida do representante legal, indicando o 
candidato que exerça o serviço voluntário ou efetivo, nos últimos 24(vinte e quatro) meses, 
especificando detalhadamente a atuação do profissional. Os documentos solicitados devem 
ser acompanhados dos originais, dispensando a autenticação.

Art.9°. Terminado o prazo para as inscrições dos candidatos, (compreendido entre os dias 
01/04/2019 à 15/05/2019), será iniciado o prazo de dez dias úteis para a Comissão Especial 
Eleitoral, impugnar a inscrição, que deverá estar fundamentada na ausência do documento ou 
de qualquer dos requisitos legais para o exercício da função de Conselheiro Tutelar, cujo prazo 
será de 16 de maio 2019 à 29 de maio de 2019, (salvo se não houver prorrogação dos prazos 
por resolução do CMDCA).

§3°. A relação de candidatos inscritos, bem como, os candidatos que tiveram o seu registro de 
candidatura impugnado pela Comissão Especial Eleitoral será publicada no Boletim Oficial do 
Município no dia 05 de junho de 2019, iniciando-se o prazo para impugnação de qualquer 
cidadão, no dia 06 de Junho de 2019 até 12 de junho de 2019, (salvo se não houver 
prorrogação dos prazos por resolução do CMDCA);

§4°. (...)

I- Notificar os candidatos, concedendo-lhes de 5(cinco) dias úteis para apresentação de 
defesa, iniciando-se no dia 14 de junho de 2019 e 17 de junho de 2019, conforme 
cronograma anexo.

II - A Comissão eleitoral realizará reunião no dia 18 de junho de 2019 para decidir o pedido 
de impugnação da candidatura.

§5°. A Comissão Eleitoral decidirá de forma escrita e fundamentada, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou seja, do dia 18 de junho de 2019 até 25 de junho de 2019, dando imediata 
ciência da decisão à Assembléia do CMDCA, como também ao Candidato Impugnado, (salvo 
se não houver prorrogação dos prazos por resolução do CMDCA);

§6°. Ao candidato cujo a impugnação for julgada procedente caberá Recurso da decisão para o 
Colegiado do CMDCA no prazo de 03 (três) dias úteis, sendo 26, 27 e 28 de junho de 2019, 
improrrogáveis, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis previstas em lei, (salvo se não 
houver prorrogação dos prazos por resolução do CMDCA);

Art. 11°. Não havendo impugnações, ou após a solução destas, será publicado no Boletim 
Oficial a relação com nomes dos candidatos que obtiveram deferimento de suas inscrições 
definitivas, estando aptos a participar da prova de aferição de conhecimentos. (A relação 
definitiva dos registros de candidaturas publicada no boletim oficial do município, estará 
disponível no site da PMDC e jornais de grande circulação no entre os dias 05 de julho de 
2019 a 09 de julho 2019, salvo se não houver prorrogação dos prazos por resolução do 
CMDCA);
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DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

Art. 12°. (...)

§4°. A prova será aplicada no dia 14 de Julho de 2019, na Cidade de Duque de Caxias, em 
local a ser definido pela empresa responsável na organização, elaboração, aplicação, correção e 
divulgação do resultado, (salvo se não houver prorrogação dos prazos por resolução do 
CMDCA);

§5(>. O resultado da prova e o início de interposição de recurso, consta do cronograma, em 
anexo, salvo se não houver prorrogação por resolução do CMDCA.

DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO

Art.20°. (...)

§11°. TODOS OS CANDIDATOS SÃO FISCAIS NATOS, tendo acesso aos postos de votação 
e na Central de Apuração de Votos, devendo para tanto, RETIRAR SUA CREDENCIAL nos 
dias 01 e 02 de OUTUBRO de 2019. no horário de lOhOO às 16h00, na sede do CMDCA/DC, 
munido de um documento de identificação com foto. salvo se não houver prorrogação dos 
prazos por resolução do CMDCA;

CONTEÚDO PROVA-
Art. 31, da Lei Municipal n° 2475/12

-Língua Portuguesa 
-Redação
-Estatuto da Criança e do Adolescente -  E C A - Lei Federal 8.069/90

Todas as demais informações previstas nos Edital n° 02/2019, permanecem inalteradas. 

Leia atentamente o Edital e seus anexo.

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, se reunirão neste Conselho Municipal 
Da Crianças e do Adolescente os membros da comissão eleitoral, os quais discutiram e 
concordaram com as retificações da Resolução 002 EDITAL 2019, CIENTES todos assinam o
de acordo: PLÍNIO DE SÁ, EPIFANIA MACHADO, CARLA CRISTINA PAULA, MARCIA 
NASCIMENTO. ROSANA BRAGA, FELIPE FELICIANO VIEIRA ( VICE-PRESIDENTE), 
GLAUDINÉA SOARES DE JESUS ( PRESIDENTE).
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ANEXO II
CALENDÁRIO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFACADA DOS MEMBROS DOS 

CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

EVENTO DATA

Publicação do Edital no Boletim Oficial ne 6650 30/01/2019

Republicação do Edital no Boletim Oficial por Incorreção n5 6657 15/02/2019

Período de Inscrições dos Candidatos 01/04/2019 a 15/05/2019 (lOh às 16h)

Impugnação dos Inscritos com Ausência de Documentação 16/05/2019 a 29/05/2019 (até 16h)

Publicação em Boletim Oficial 05/06/2019

Impugnação 06/06/2019 à 12/06/2019

Defesa 14/06/2019 e 17/06/2019

Reunião 18/06/2019

Decisão da Assembléia 18/06/2019 à 25/06/2019

Impugnação 26/06/2019 à 28/06/2019

Publicação Final 05/07/2019 à 09/07/2019

Prova 14/07/2019

Resultado 22/07/2019

Data para interpor Recurso 23/07/2019 à 25/07/2019

Resultado Final 31/07/2019

Reunião com os candidatos para fiscal sobre o processo eleitoral 01/08/2019

Retirada do Formulário para fiscal de prova 09/09/2019 à 13/09/2019

Retirada de credencial 01/10/2019 à 02/10/2019

Recurso 17/10/2019 à 18/10/2019

Decisão Final em Assembléia 29/10/2019
_______________________________________

rUÜLiCÂDO Efuí BOLETi.V OFlci/w.

N° G^ l Csfo J_DÍI2 0 ll

ATAS

1
2
3
4
5
6

7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Duque de Caxias- RJ realizada ao décimo 
quinto dia do mês de fevereiro de 2019, no auditório do Complexo de 
Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos, situado à Rua Manoel 
Vieira, s/n° - Centenário -  Duque de Caxias/RJ, com a presença dos 
seguintes conselheiros:

Zilma da C. Alves SMCT Governo
Angela Garrido SME Governo
Maria do Socorro Batista SMS Governo
Maria da Penha Cruz SMASDH Governo
Valéria Alves SME Governo
Elizalane Azevedo SMASDH Governo
Daniel Félix SMF Governo
Cristiano Linhares PGM Governo
Iara Oliveira da Rocha SMEL Governo
Glaudinéa Soares SMCT Governo
Simone Ribeiro da Silva BETEL Civil
Carla Cristina Farias Projeto LUAR Civil
Diego Riva dos Santos Unigranrio Civil
Rosana Sarone amIres Civil
Vinícius Muller AMIRES Civil
Mareia Nascimento OAB/DC Civil
Nei da Costa Nogueira CEFA Civil
Adriano Pereira Basílio Unigranrio Civil
Carlos Flenrique S.Santos ATKD-DC Civil

Abertura: O Sr. Nei da Costa Nogueira Presidente deste Conselho, cumprimenta a 
todos e faz a abertura da reunião às 14h20min onde verificou-se quorum necessário, 
cujas assinaturas constaram no livro de presença e diz que a presente ata será publicada 
no Boletim Oficial do Município. Chamou para compor a mesa: Dr. Flavio dos Santos - 
Assessor Jurídico, Sr. Fernando Barreto - Contador do FMIA, Srta. Cátia Cilene - 
Coordenadora Financeira do CMDCA. Sra. Valéria Pereira - Secretária Executiva, Sra. 
Edna Maria Simões -  Pedagoga. O Presidente Sr° Nei Nogueira agradece a presença 
de todos, disse que representantes do governo e sociedade civil precisam caminhar na 
mesma direção e isto só ocorrerá através do diálogo. O Presidente, Sr° Nei Nogueira 
disse que a pauta do dia era única. Deliberação: 2.1 Eleição do Presidente, Vice 
Presidente e Tesoureiro III - informes 3.1 ofício n° 006/2019 CMDCA. O Conselheiro
Sr° Adriano Basílio disse que a UNIGRANRIO retirou sua candidatura a Vice- 
Presidência através do oficio 006/2019. assim como, a Subseção da Ordem dos 
Advogados de Duque de Caxias -  OAB-DC, conforme afirmado pela representante da 
referida instituição SC Márcia Nascimento. O conselheiro Sr° Carlos Henrique Silva 
Santos, representante da Associação de Taekwondo de Duque de Caxias , expressou 
sua intenção em candidatar-se ao cargo de Vice-Presidente, o que foi referendado por 
todos os conselheiros presentes. O Presidente Sr° Nei disse que a SC Glaudinéa 
Soares de Jesus, representante da SMCT é a indicação do Governo para ocupar o cargo 
da Presidência do CMDCA, sendo também referendado pelo conselho, por 
unanimidade, momento em que o Presidente do CMDCA declarou o conselheiro Sr° 
Carlos Henrique Silva Santos ao cargo de Vice-Presidente para o próximo triênio 
18/02/2019 à 17/02/2022. O conselheiro Sr° Daniel Félix (SMF) foi reeleito tesoureiro 
do FMICA por unanimidade. O Presidente Sr° Nei, disse que sendo o colegiado 
ésoberano e as decisões tomadas pelo CMDCA devem ser submetidas e referendadas 
pelo colegiado. ressaltando ainda, que a alternância para a Presidência do CIVJDC

f

33 entre Sociedade civil e Governo deverá constar das alterações necessárias do regimento
34 interno ou da lei em vigor. Elogiou o corpo de funcionários do CMDCA. pois. todos se
35 dedicam aos trabalhos do conselho e se esforçam ao máximo para realizar as inúmeras
36 tarefas diárias. A Presidenta eleita para o novo triênio Sr1’ Glaudinea Soares agradeceu
37 a todos os conselheiros e disse que em seu mandato a Presidência estará aberta ao
38 diálogo e que juntos sociedade civil e governo farão o melhor em termos de políticas
39 públicas em favor das crianças e adolescentes. O Vice-Presidente eleito, Sr°Carlos
40 Henrique Silva agradeceu a todos e falou que nas assembléias não devemos fugir aos
41 assuntos postos em pauta. O Presidente Sr° Nei. agradeceu a todos pela colaboração e
42 encerrou sua fala desejando boa sorte a todos. Encerrou as 15h50min. O Presidente Sr.
43 Nei Nogueira agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 16:44h.
44 Nada mais havendo a declarar, eu, Valéria Pereira Rodrigues da Silva, Secretária
45 Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada vai
46 assinada por quem de direito, pelos presentes a citada reunião.

49 Presidente do ClWDCA
50
51 Valéria Pereira
52 Secretaria Executiva.
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Ata de reunião extraordinária do Conselho da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias- RJ, 
realizada ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de 2019, no auditório do Complexo de 
Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos, situado à Rua Manoel Vieira, s/n° - Centenário -  
Duque de Caxias/RJ, com a presença dos seguintes conselheiros:

Zilnia da C. Alves SMCT Governo
Angela Garrido SME Governo
Maria do Socorro Batista SMS Governo
Maria da Penha Cruz SMASDH Governo
Valéria Alves SME Governo
Elizalane Azevedo SMASDH Governo
Iara Oliveira da Rocha SMEL Governo
Glaudinéa Soares SMCT Governo
Carla Cristina Farias Projeto LUAR Civil
Diego Riva dos Santos Unigranrio Civil
Rosana Braga FBEJN Civil
Mareia Nascimento OAB/DC Civil
Rosana Amires Civil
Creuza Moraes Betei Civil

Abertura: A Presidente Sr' Glaudinéa Soares de Jesus agradeceu a presença de todos, e disse ser sabido 
que todos tem atribuições extra conselho e por isso sugeriu que o calendário das reuniões de comissão fosse 
flexibilizada para que cada coordenador decida com sua comissão o melhor momento de se reunirem, 
observando que deve ocorrer antes da reunião da executiva, uma vez que as comissões deverão apresentar a 
pauta na reunião executiva. Mas que antes a pauta fosse lida. A Secretária Executiva fez a leitura : II -  
leitura/ Proposta:2.1- Flexibilização das reuniões das comissões permanentes do CMDCA: 2.2-Eleição do 
Vice-Presidente: III -  Deliberações :3.1- Formação dos componentes e coordenadores de todas as 
comissões IV- informes:4.l ofício n°005/2019 ATKD-DC/RJ .A Presidenta Sr3 Glaudinéa Soares informou 
que o Vice-Presidente Sr° Carlos Henrique Silva, conselheiro representante da Associação de Taekwondo 
de Duque de Caxias, solicitou o seu desligamento, em virtude de ser candidato ao processo de escolha de 
Conselheiro Tutelar deste município, indicando como substitutos o Sr° Felipe Feliciano Vieira (Titular) e 
Lucas Santiago da Silva (Suplente) como novos conselheiros e representantes da associação de 
Taekwondo/DC neste conselho. A Presidenta falou que antes haviam três reuniões mensais no CMDCA, 
mais que pensando em otimizar o tempo e diminuir o custo para os conselheiros sugere que as reuniões das 
comissões fossem flexibilizadas e que poderíam ser até no mesmo dia da reunião de Diretoria Executiva, 
mas com apresentação de pauta pelos coordenadores até o inicio da reunião da mesma que será as 15h00. 
Colocada a sugestão em votação a mesma foi aprovada por unanimidade, pela assembléia. A Presidenta 
falou que devido a descompatibilização do Vice-Presidente Sr° Carlos Henrique Silva Santos fazia-se 
necessário uma nova indicação e eleição pela sociedade civil do Vice- Presidente. A conselheira Sr3 Valéria 
Alves falou que não era possível fazer esta votação pois a indicação teria que vir do FORUM. A Presidenta 
respondeu que de acordo com os artigos 24 e 25 do regimento interno, ocorrendo vacância do cargo, haverá 
eleição em 30 dias para preenchimento do cargo, mas infelizmente não há tempo hábil pois em abril 
iniciará as inscrições para o processo de escolha dos conselheiros tutelares deste município que a 
instituição pode indicar as substituições para conselheiros, mas o cargo é votado pela Plenária. A 
conselheira Sr3 Angela Garrido disse que o vice-presidente, tem por obrigação acompanhar todas as 
comissões. A Presidenta propôs que os membros presentes da Sociedade Civil se reunissem por 20 minutos 
e indicasse os nomes que concorreríam ao cargo de vice-presidente, o que todos concordaram. Após 
reunirem-se os representantes da sociedade civil presentes indicaram a Sr3 Rosane Braga-FBJN e o Sr° 
Felipe Feliciano Vieira -  ATKD-DC.A Presidenta perguntou quem votava na Sr° Rosane Braga. Os 
conselheiros Sr° Diego (unigranrio), Sr' Creuza (Betei), Sr Rosane (FBJN), Sr' Mareia (OAB), 
Rosana(AMIRES) e Sr° Carla ( Projeto Luar). Totalizando seis votos. Ao perguntar quem votaria no Sr°

 t
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36 Felipe: Observou que votaram no Sr° Felipe : Sr1 Glaudinéa (SMCT) Sr°Felipe (ATKD-DC), Maria da
37 Penha(SMASDFl) Elizalane (SMASDFÍ), lara(SMEL), Maria do Socorro(SMS) e Valéria Alves (SME).
38 Por sete votos contra seis votos obtidos pela Sr1 Rosane Braga, O Sr° Felipe Feliciano foi eleito o novo
39 vice-presiente do CMDCA. A Presidenta solicitou que fosse formado naquele momento os nomes que
40 comporiam as comissões: A comissão de Garantia de Direitos, será composta pelos conselheiros: Sr°
41 Diliani(PGM),Elizalane(coordenadora) Senhorita Carla (Projeto Luar) e Senhorita Rosane Braga (FBJN);
42 A comissão de Ética será composta pelos conselheiros: Sr3 Angela Garrido (SME)- Coordenadora , SC
43 Zilma Conceição (SMCT), SC Creuza Moraes (Betei) e SC Rosana(AMIRES); A comissão Eleitoral será
44 composta : SC Mareia Nascimento (OAB)- Coordenadora , SC Epifania (SMEL), SC Elizalane Azevedo ,
45 Sr° Diliane (PGM), SC Carla ( Projeto Luar) e SC Rosane Braga (FBJN); A comissão de Eventos será
46 composta : SC Valéria (SME) , Maria da Penha (SMASDH) , Diego(unigranrio) e SC Carla ( projeto Luar
47 )-(coordenadora); A comissão e Políticas Básicas será formada pelos conselheiros, SC Jesiane Carla (
48 SMS), SC Iara (SMEL), Diego (UNIGRANRIO)(coordenador) e SC Mareia Nascimento (OAB)-; A
49 comissão de orçamento e administração do FMIA será composta pelos conselheiros: Dr. Alan(OAB)-
50 Coordenador. SC Rosana (AMIRES), SCMaria do Socorro (SMS) e Dr.Plínio(OAB). A Presidenta falou
51 que a instituição que tiver representante na comissão que participará na escolha de edital para receber verba
52 pública, não deverá compor a comissão para este fim, pois viola os princípios da administração,
53 principalmente, moralidade. A Srf Catia Cilene, solicitou ao assessor jurídico que lesse as atribuições da
54 comissão de politicas Básicas. Após a leitura á SC Catia Cilene disse que em anos anteriores de comissão e
55 orçamento e Administração FMIA solicitou a de Politicas Básicas as diretrizes para formular a minuta para
56 o edital de projetos para entidades inscritas no CMDCA com recursos do FMIA/DC e esclareceu a todas
57 que o Sr° Daniel Felix(SMF) apesar de ser tesoureiro , compõe PARITARIAMENTE a mesma comissão,
58 na qualidade de conselheiro governamental e Vota. A mesma expôs sua preocupação com o Processo
59 Eleitoral/2019 e da necessidade que a comissão reúna-se para dar andamento na abertura os processos
60 administrativos, que o colegiado precisar abrir os processos administrativos para 2019 (LOA) com base no
61 QDD 2019. Relatório Final a conferência municipal. Plano e Ação do CMDCA/2018. Plano de Aplicação
62 dos Recursos financeiros do FMIA-2018 a 2019 . planos municipais e ao Plano Decenal e Terminou sua
63 fala lembrando que é preciso responder com urgência ao e-mail o TER/RJ sobre as urnas eletrônicas . A
64 presidenta falou que a próxima reunião a Diretoria Executiva será em 12/03/2019 ás 14h no complexo da
65 Assistência e que faz-se necessário a presença de todos os coordenadores e que enviem suas pautas a
66 diretoria executiva.
67 Presidenta Sr3 Glaudinéa Soares agrs 1 ' ' ição a todos e encerrou a reunião as
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68 16:40.

Valéria Pereira 
Secretaria Executiva.
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