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DIÁRIO OFICIAL
do Estado do Rio de Janeiro D.O.

NOMEAR ERMELINDO DA SILVA E SOUZA para exercer, com
validade a contar de 17 de julho de 2009, o cargo em comissão de As-
sistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado de Governo, anteriormen-
te ocupado por Alexandre Miguel Lopes, matrícula nº 947902-3. Processo
nº E-15/860/2009.

Id: 825658

APOSTILA DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE

DE 20 DE AGOSTO DE 2009

DECRETO DE 19/08/2009 - D.O. DE 20/08/2009.
Fica esclarecido que a nomeação de BERNADETH CUNHA MONTECHIA-
RI para exercer o cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da
Superintendência de Engenharia e Manutenção, da Subsecretaria de Ges-
tão, da Secretaria de Estado da Casa Civil, a que se refere o presente
Decreto, tem validade a contar de 19 de agosto de 2009, mantidos os de-
mais termos.

Id: 825642

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE

DE 19 DE AGOSTO DE 2009

PROCESSO Nº E-03/300335/2009 - CIENTE.

DE 20 DE AGOSTO DE 2009

PROCESSO Nº E-11/383/2009 - AUTORIZO, consoante orientação do Ex-
celentíssimo Senhor Governador do Estado, com base na delegação de
competência conferida pelo Decreto nº 31.302, de 23.5.2002, e na forma do
pronunciamento do Ilustríssimo Senhor Chefe de Gabinete da Casa Civil.
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia, Indústria e Serviços, para as providências complementares.

Id: 825400

DE 20 DE AGOSTO DE 2009

PROCESSO Nº E-23/1480/2009 - De acordo. Encaminhem-se os autos à
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para as providências
complementares.

Id: 825646

CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA

Reuniu-se no dia 31 de março de 2009, às 16 horas, na Secretaria de Es-
tado da Casa Civil, no Auditório Militar da Subsecretaria Militar da Casa
Civil, no Palácio Guanabara, o Conselho Estadual de Arquivos, para a so-
lenidade de posse dos membros conselheiros, com a presença de Paulo
Knauss de Mendonça, Diretor Geral do Arquivo Público do Estado do Rio
de Janeiro e Vice-Presidente do CONEARQ; a representante do Arquivo
Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ, Beatriz Kushnir (titular); os
representantes do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ,
Francisco Alfredo Monte Vianna Pires (titular) e Carla Regina Petrópolis
Vieira de Castro Freitas (suplente); os representantes da Associação dos
Arquivistas Brasileiros - AAB, Eliana Balbina Flora Sales (titular) e Maria
Celina Soares de Mello e Silva (suplente); os representantes da Associação
Nacional de História - ANPUH-RJ, Ângela Porto (titular) e Ângela de Castro
Gomes (suplente); as representantes do Centro de Pesquisa e Documen-
tação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas -
CPDOC/FGV, Adelina Maria Alves Novaes e Cruz (titular) e Regina da Luz
Moreira (suplente); a representante do Conselho Nacional de Arquivos -
CONARQ, Carmen Tereza Moreno Coelho (suplente), que justificou a au-
sência da Conselheira titular, Maria Izabel de Oliveira; os representantes do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, Cybelle Moreira de Ipa-
nema (titular) e Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior (suplente); a
representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Administração e
Gestão - SEPLAG, Vanessa Paula Lima (titular); a representante da Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia - SECT, Marcia Freire (suplente); os
representantes da Secretaria de Estado de Cultura - SEC, Ângela Maria
Peralva Menezes (titular) e Isabel Cristina Azevedo Ribeiro da Silva (su-
plente); os representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil, o sub-
secretário de Estado, Marco Antônio Horta (titular) e André Souza Fonseca
(suplente); os representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro - TJ/RJ, Márcio Ronaldo Leitão Teixeira (titular) e Marcus Vinícius
Domingues Gomes (suplente); os representantes da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, Anna Carla Almeida Mariz (titular) e
Flávio Leal da Silva (suplente); o representante da Universidade Federal
Fluminense - UFF, Ary Alfredo Pereira Fortes (titular); os representantes da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, Mônica Maria
Martins de Araújo (titular) e Carlos Henrique Ferreira da Silva (suplente) e
ainda, como convidada, a Assessora Especial da Subsecretaria de Gestão -

Maria Rosangela da Cunha. A sessão foi aberta por Paulo Knauss de
Mendonça que cumprimentou seus pares e agradeceu à equipe da Casa
Civil, pelo apoio na missão junto ao Secretário de Estado Chefe da Casa
Civil, Dr. Régis Fichtner, para a restauração da documentação pública e pe-
la boa política de gestão de documentos, traduzindo o compromisso do Go-
verno e a valorização do patrimônio documental. Após a aprovação da ata
da reunião anterior, realizada em 15 de março de 2006, tomou a palavra
Marco Antônio Horta que discorreu sobre a importância daquela reunião,
assim como as outras reuniões realizadas nos últimos anos, com o intuito
de resgatar uma série de iniciativas de criar políticas claras e diretrizes
atuais que possam orientar o tratamento da documentação pública do Es-
tado. Falou sobre a necessidade de tabelas de temporalidade atualizadas,
especialmente no tocante ao tratamento dos processos administrativos, afir-
mando que há um grande interesse em implantar o Gestão Eletrônica de
Documentos (GED), de forma a adotar para o Estado uma ferramenta de
tramitação eletrônica dos processos, como já ocorre em diversos segmen-
tos do Poder Judiciário e alguns órgãos públicos e empresas privadas, sen-
do este, inclusive, um aliado de um outro projeto que trata da moderni-
zação do Arquivo Público. Afirmou ainda que são visíveis as melhoras e as
transformações positivas ocorridas desde 2007, quando o APERJ passou a
ser dirigido por Paulo Knauss de Mendonça, reconhecendo seus esforços e
comprometimento em valorizar a Instituição e o acesso à documentação,
mesmo diante de tantas dificuldades. Falou ainda sobre o pré-projeto da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a construção da nova sede do Ar-
quivo Público. E, ainda, tem a pretensão de que o CONEARQ seja um ór-
gão plenamente ativo, com a coordenação do APERJ ajudando efetivamen-
te outros órgãos na gestão dos processos, e na orientação com relação ao
descarte, e tomando providências no que diz respeito à revisão dos Re-
gimentos e tudo o que corresponda à melhoria documental do Estado. Ao
final, parabenizou e agradeceu a contribuição e o empenho de todos na
melhoria da gestão da documentação do Estado, que é justamente o que
se está buscando. Paulo Knauss de Mendonça complementou as palavras
iniciais de Marco Antônio Horta, trazendo outras informações que reforçam
os projetos do Governo em prol de uma melhoria futura. Falou sobre outras
iniciativas importantes que vêm ocorrendo a partir do Arquivo Público, in-
clusive sobre a parceria com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, informando o término do Censo de Arquivos Cartorários do
Estado do Rio de Janeiro realizado em 2008 e que está sendo preparado o
recolhimento, ao APERJ, dos documentos com mais de cem anos. Falou
sobre importantes obras pelas quais vem passando a sede atual do
APERJ, que visa, especialmente, à segurança do acervo documental e das
pessoas que lá trabalham. Em seguida, retomando a pauta, deu posse aos

novos Conselheiros, passando o livro para assinatura, apresentou o repre-
sentante de cada instituição. Falou sobre a meta para o trabalho do Con-
selho e a necessidade de uma definição de um marco regulatório da ges-
tão de documentos no Estado do Rio de Janeiro. Considera a importância
de chegar ao final deste Governo após ter cumprido três metas, que são: a
implantação da gestão de documentos eletrônicos (GED), a renovação e
modernização do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e o marco
regulatório definido. Foi então, dada a palavra à Cybelle Moreira de Ipa-
nema, que lembrou a reunião de 03 anos atrás, na qual questionava a au-
sência do IHGRJ como integrante do Conselho. Agora com a renovação do
CONEARQ e contando com a boa vontade dos conselheiros, continua a
questionar a razão pela qual o IHGB integra o conselho em lugar do IH-
GRJ. Retomando a palavra, Paulo Knauss de Mendonça respondeu que na
época, com a mudança de governo, o CONEARQ ficou subordinado à Se-
cretaria de Estado de Cultura e que após a correção desta situação, apa-
receram outras entidades se propondo a fazer parte do Conselho, porém
deu-se prioridade à sua instalação, ficando sua ampliação para uma nova
etapa. Como decorrência, e visando o trabalho já iniciado, definiu-se o ca-
lendário de reuniões, as quais, segundo o Regimento, deveriam ocorrer
quadrimestralmente, ou seja, de quatro em quatro meses, ou três vezes ao
ano. Sugeriu, assim, que a próxima reunião seja agendada para a última
semana de junho/2009 ou a primeira semana de julho/2009, e outra para a
última semana de outubro/2009 ou primeira semana de novembro/2009, in-
formando a data e enviando o material aos Conselheiros com um mês de
antecedência, a fim de cumprir o estabelecido no Regimento, o que foi
aprovado. Falou ainda sobre a constituição de Comissões e também sobre
trabalhar um Decreto que o Rio de Janeiro ainda não possui no âmbito da
Secretaria da Casa Civil e Gabinete do Governador. Falou a respeito de
programa de cursos, animando cada Secretaria no sentido de incentivar e
fornecer também, sua própria tabela de temporalidade dos documentos de
atividade-fim. Reforçou que o importante primeiro é criar a Câmara Técnica
para proposta de uma minuta de Decreto de constituição do Sistema Es-
tadual de Arquivos para que seja apresentada ao Governador e ao Secre-
tário esta iniciativa do CONEARQ. Sugeriu que alguns funcionários da ad-
ministração pública se disponham, mesmo que provisoriamente, no trabalho
da referida Câmara Técnica, e reflitam sobre a composição da mesma e
também na minuta de Decreto para a criação do Sistema Estadual de Ar-
quivos. Aberta a palavra às manifestações dos conselheiros, Beatriz Kush-
nir expressou ter interesse em auxiliar a assessoria jurídica do APERJ. To-
mou a palavra, Carmem Tereza Moreno Coelho, falando sobre a constitui-
ção da Câmara Técnica específica para discutir a legislação, sugeriu que
fosse criada uma Comissão Especial para tratar do assunto, o que aten-
deria à demanda. Ao retomar a palavra, Paulo Knauss de Mendonça, gos-
taria que fosse um processo institucional de modo que o Conselho não te-
nha “manifestação episódica”, mas que tenha uma vida dinâmica no inter-
valo das reuniões. Tomou a palavra, Marco Antônio Horta se manifestando
sobre a comissão especial. Paulo Knauss de Mendonça sugeriu a criação
de duas comissões. A primeira Comissão teria como objetivo a estruturação
do Sistema Estadual de Arquivos, sendo composta por Francisco Alfredo
Monte Vianna Pires do APERJ; André Souza Fonseca ou Maria Rosangela
Cunha da CASA CIVIL; Maria Izabel de Oliveira ou Carmen Tereza Coelho
Moreno do CONARQ; Mônica Maria Martins de Araújo da ALERJ e Vanes-
sa Paula Lima da SEPLAG. A segunda Comissão teria como objetivo a ins-
titucionalização de uma Política Arquivística. É formada inicialmente pelos
conselheiros: Mônica Maria Martins de Araújo da ALERJ; Beatriz Kushnir do
AGCRJ; Carla Regina Petrópolis Vieira de Castro Freitas do APERJ; Car-
men Tereza Coelho Moreno do CONARQ e Anna Carla Almeida Martins da
UNIRIO. Flavio Leal da Silva, falou da experiência sobre o material acu-
mulado, compartilhar toda a documentação pela via eletrônica, e trazer só
o produto com todos participando e na próxima reunião já estar com o tra-
balho mais efetivo, ajudando o plenário a amadurecer, e abastecer o Con-
selho com documentos com antecedência. Eliana Balbina Flora Sales con-
siderou relevante a Comissão convidar especialistas para participarem do
processo e até mesmo apresentarem seu ponto de vista nas reuniões do
CONEARQ. Paulo Knauss de Mendonça concordou com a sugestão feita e
em seguida passou a tratar dos assuntos gerais. Cybelle Moreira de Ipa-
nema fez uma observação dizendo que se sente muito honrada em ter sido
convocada em fazer parte do Conselho. Marco Antônio Horta informou que
todos os Decretos podem ser acessados na página do Governo da Casa
Civil, no sistema de atos oficiais, tanto por busca por número como por
palavras, bem como os editais dos projetos. Paulo Knauss de Menonça in-
formou que também existe um link na página do APERJ na internet. Beatriz
Kushnir perguntou se o Conselho poderia prestar orientações no caso de
alguns acervos, colocando em discussão o compartilhamento dos documen-
tos da Cidade e do Estado do Rio de Janeiro que ficaram em situação
especial no caso das mudanças da Administração Pública do Estado do
Rio de Janeiro. Flavio Leal da Silva levantou a questão das empresas pri-
vatizadas, que detém documentos, que pela legislação continuam sendo
documentos públicos, comentou também sobre documentos privados de in-
teresse público, e sobre serviços de concessão. Paulo Knauss de Mendon-
ça comentou sobre uma notícia recente de documentos das Centrais Elé-
tricas Fluminense que teriam sido jogados no lixo, e através de uma de-
núncia de um cidadão. Pediu que fosse observada a pauta de trabalho e
futuramente este assunto seja colocado em pauta, com a possibilidade, in-
clusive, de moções ou mesmo ter uma pauta de trabalho em torno disso,
mas sempre com a responsabilidade do que é o Conselho com esse ca-
ráter, sendo capaz de administrar e efetivamente contribuir para a valori-
zação do patrimônio documental. Reforçou que é preciso inicialmente cons-
tituir as bases para essa reivindicação, afirmando que, ainda que a legis-
lação federal e as Resoluções do CONARQ tragam embasamento para as
sugestões que foram feitas, é preciso no momento desenvolver um marco
regulatório do Estado no campo da gestão dos documentos, para ter le-
gitimidade, para abrir um diálogo produtivo com essas empresas ou mesmo
nas questões mais delicadas da divisão da ordem administrativa entre o
Município e o Estado. Afirmou que o ideal seria que tais questões fossem
levantadas futuramente após a criação do Decreto do Sistema Estadual, ou
de outros decretos complementares eventualmente, o mesmo da Lei Esta-
dual de Arquivos. Marcio Ronaldo Leitão Teixeira e Marcus Vinicius Domin-
gues Gomes falaram sobre a possibilidade de haver um problema futuro,
pois o Regimento Interno, em seu capítulo 3, artigo 4º, parágrafo 5º, fala
sobre a recondução dos Conselheiros a cada dois anos. Paulo Knauss de
Mendonça disse que esta é uma prática de outros Conselhos, mas que é
possível se pensar em duas renovações de mandato, mas que o ideal no
momento é dar dinâmica, vitalidade própria, visibilidade e capacidade de in-
tervenção ao Conselho. Afirmou que os ex-conselheiros sempre são can-
didatos naturais das câmaras técnicas, cada um revelando a sua especia-
lidade. Pediu que no momento fossem superadas um pouco as formalida-
des para priorizar a idéia de dar dinâmica e vitalidade aos trabalhos do
Conselho. Ary Alfredo Pereira Fortes sugeriu que fossem feitas mais reu-
niões a fim de organizar melhor a política do Estado. Ressaltou que a che-
gada do ano de eleições pode ser prejudicial ao Conselho, e sugeriu que
fosse feita uma reunião a cada dois meses. Paulo Knauss de Mendonça
respondeu que o período quadrimestral deve ser seguido para as reuniões
ordinárias, pois assim estabelece o Regimento. Além disso, é possível fazer
reuniões extraordinárias, que serão muito bem-vindas, sobretudo se as câ-
maras técnicas forem dinamizadas e houver razões para promover essas
reuniões extraordinárias. Antecipou que não é possível a convocação de
uma reunião extraordinária nesta fase; pois o ideal seria aguardar que na
próxima reunião seja lançada uma pauta de trabalho que possam levar a
reuniões extraordinárias. Pediu que o Conselho se concentrasse nas reu-
niões ordinárias, já que se torna difícil reunir o Conselho muitas vezes. Afir-
mou que a meta é fazer que a reunião ordinária seja um momento de con-
solidação do trabalho do Conselho, compreendendo que este precisa ter
mais trabalho do que reunião; que a reunião deve ser o ápice das deci-
sões, pois possui trâmites e formalidades que devem ser cumpridos. Nada
mais havendo de relevante a tratar, o Vice-Presidente encerrou a sessão,
tendo sido feito o agradecimento pela presença de todos os conselheiros e
encerrada a reunião, às 17h e 45 min. Eu, Paulo Knauss de Mendonça,
Vice-Presidente do CONEARQ lavrei a presente ata que vai por mim as-
sinada, e demais Conselheiros que assim o desejarem.

PAULO KNAUSS DE MENDONÇA
Vice-Presidente

Id: 825512

SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPACHO DO ORDENADOR

DE 07.07.2009

*Proc. nº E-12/601446/2009 - Na qualidade de Ordenador de Despesas,
conforme a Resolução CC nº 003 de 16/01/2007, publicada no D.O. de
17/01/2007, AUTORIZO a dispensa de licitação, em conformidade com o
art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ 7.584,80 (sete mil qui-
nhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), a favor da INFORMA
AUTOMAÇÃO DE RÁDIO E TV LTDA.
*Omitido no D.O. de 10.07.2009.

Id: 824358

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
ATO DO PRESIDENTE

DE 10.08.2009

APLICA a penalidade de suspensão aos servidores IVETE SUELY DE AL-
MEIDA LOSSO, matr. nº 24/001.802-8, DJALMA JEAN JACQUES, matr. nº
24/000.426-7, RICARDO DE PAULA GRANJEIRO, matr. nº 24/000.948-0 e
CARLOS ALBERTO MENDES CESÁRIO, matr. nº 24/001.315-1, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, em conformidade com os fatos apurados no processo
administrativo nº E-12/407360/2008.

Id: 825021. A faturar por empenho

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

ATO DA DIRETORA
DE 17.08.2009

CANCELA a Carteira Nacional de Habilitação expedida em nome de CLE-
ZIO RODRIGUES, Registro nº 00363812786 vinculado ao PGU nº
308689399 categoria “AC” nos termos disposto no art. 263, § 1º do CTB,
por ter sido emitida irregularmente. Proc. nº E-12/495557/2009.

Id: 825020. A faturar por empenho

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DESPACHOS DO DIRETOR
DE 19.08.2009

Proc. nº E-12/306093/2009 - ERIVELTO DE OLIVEIRA SILVA, matr. nº
24/001.225-2. CONCEDO o auxílio funeral referente ao ex-servidor inativo.

Proc. nº E-12/306071/2009 - CARLOS DANILO DE OLIVEIRA, matr. nº
24/000.283-2. CONCEDO o auxílio funeral referente ao ex-servidor ativo.

Id: 825022. A faturar por empenho

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

http://www.loterj.rj.gov.br
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO DO DIRETOR
DE 14/08/2009

Processo n.º E-12/LOTERJ/628/2009 - HOMOLOGO o resultado da licitação
na modalidade de Pregão Eletrônico n.º 015/2009, destinada a aquisição de
material de consumo, exarada nos autos pela Pregoeira, a adjudicação dos
seguintes lotes:
LOTE I - FRACASSADO
LOTE II - em favor da empresa CARTEL PAPELARIA LTDA, no Menor Va-
lor Global por Lote de R$ 271,30 (duzentos e setenta e um reais e trinta
centavos).
LOTE III - FRACASSADO
LOTE IV - em favor da empresa CARTEL PAPELARIA LTDA, no Menor
Valor Global por Lote de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais).
LOTE V - em favor da empresa CARTEL PAPELARIA LTDA, no Menor Va-
lor Global por Lote de R$ 363,10 (trezentos e sessenta e três reais e dez
centavos).
LOTE VI - FRACASSADO
LOTE VII - em favor da empresa THICK-ALL COMERCIO DE ACESSO-
RIOS E SUPRIMENTOS LTDA, no Menor Valor Global por Lote de R$
1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais).
LOTE VIII - em favor da empresa JH SATURNO DISTRIBUIDORA DE MA-
TERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA, no Menor Valor Global por
Lote de R$ 90,00 (noventa reais).

Id: 825645. A faturar por empenho

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

http://www.loterj.rj.gov.br
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO DO DIRETOR
DE 18/08/2009

Processo n.º E-12/LOTERJ/432/2009 - HOMOLOGO o resultado da licitação
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 011/2009, destinada a aquisição de
bens visando atendimento de programas e projetos de interesse social,
exarada nos autos pela Pregoeira, a adjudicação dos seguintes lotes:
LOTE I - CANCELADO
LOTE II - em favor da empresa POZZANI & ALMEIDA COMERCIO E
CONSTRUÇÃO LTDA, no Menor Valor Global por Lote de R$ 748,00 (se-
tecentos e quarenta e oito reais).
LOTE III - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA-ME, no
Menor Valor Global por Lote de R$ 963,00 (novecentos e sessenta e três
reais).
LOTE IV - FRACASSADO
LOTE V - FRACASSADO
LOTE VI - P & R COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA-ME, no
Menor Valor Global por Lote de R$ 8.717,00 (oito mil setecentos e dezes-
sete reais).
LOTE VII - FRACASSADO
LOTE VIII - DESERTO
LOTE IX - DESERTO
LOTE X - DESERTO

Id: 825636. A faturar por empenho

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE

DE 19/08/2009

Proc. IO/0876/2009 - Com base na Ata de Julgamento da COLIP às fls.
432/433, bem como no pronunciamento da ASJUP fls. 435/437, resolvo: a)
homologar o resultado da presente licitação por Tomada de Preços nº
04/2009, de acordo com o disposto no art. 43, inciso VI, § 4º da Lei nº
8.666/93, b) adjudicar o serviço discriminado às fls. 02 para a empresa CP-
2 ENGENHARIA LTDA após contrato escrito formal, c) autorizar a despesa
no valor total de R$ 289.630,41.

Id: 824868

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATOS DO DIRETOR
17/08/2009

APOSENTA PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, Programador de Produção,
Documentação e Desenvolvimento de Sistemas nível 041.3, matrícula nº
290.378-9, de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Processo nº E-12/661.128/2009.


