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CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA  (EDITAR)

Às 15:00 h do dia 15 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Delegacia-Geral de Polícia Civil, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Superior de
Polícia Civil de Roraima - CONSUPOL, cuja composição atual é a seguinte:
 
01)Dr. Herbert de Amorim Cardoso Delegado-Geral (Presidente) Presente
02)Dr. Eduardo Wayner Santos Brasileiro Delegado-Geral Adjunto – DGA (Membro Titular) Presente
03)Dr. Luciano Pereira Silvestre Corregedor-Geral de Polícia (Membro Titular) Presente
04)Dr. Jimmy Santana de Carvalho SegundoDiretor do DA (Membro Titular) Presente
05)Dr.ª Darlinda de Moura Santos Viana Diretora do DENARC (Membro Titular) Presente
06)Dr. Fernando Edson Olegário Gomes Diretor do DPJC (Membro Titular) Ausência Justificada
07)Dr. Marcos Lázaro Ferreira Gomes Diretor do DHPP (Membro Titular) respondendo pelo DPJCPresente
08)Dr. Márcio Roberto Alves de Amorim Diretor do DPJI (Membro Titular) Presente
09)Dr. Maurício Nentwig Silva Diretor do DOPES (Membro Titular) Presente
10)Dr.ª Elivania Roberta Aguiar dos Santos Diretora do DPE (Membro Titular) Presente
    
 
 
PAUTA DA REUNIÃO
 
I – EXPEDIENTE/ORDEM DO DIA:
1º - Abertura da sessão com registros iniciais.
2º - Leitura e aprovação da Ata de Reunião Ordinária do dia 08/11/2021.
3º - Próxima reunião do CONSUPOL: 15:00 hs às 18:00 hs.
4º - Não foram incluídos na pauta, por não estarem aptos à votação, os processos:
 
006/2018-02 SEI nº
19105.003604/2020.10

065/19-09 SEI nº
19105.003479/2020.48

039/2021-08 SEI nº
19105.016885/2021.51

011/2021-03 SEI nº
19105.005847/2021.73

 

020/2021-04 SEI nº
19105.007425/2021.32

044/2021-10 SEI nº
19105.017499/2021.87

042/2021-10 SEI nº
19105.019966/2021.11

013/2021-03 SEI nº
19105.005768/2021.62

 

025/2021-06 SEI nº
17201.002728/2021.45

033/2021-06 SEI nº
19105.012020/2021.16

018/2021-04 SEI nº
19105.006318/2021.97

032/2021-06 SEI nº
19105.011875/2021.20

 

003/2021-01 SEI nº
19105.000149/2021.81

038/2020-12 SEI nº
19105.019880/2020.08

023/2021-05 SEI nº
19105.009666/2021.16

026/2021-10
SEI nº 19105.010582/2021.25

 

022/2021-05 SEI nº
19105.008846/2021.81

035/2021-07 SEI nº
19105.013443/2021.53

047/2021-10
SEI nº 19105.021071/2021.39

040/2021-10 SEI nº
19105.015814/2021.31

 

027/2021-06 SEI nº 042/2021-10 SEI nº    
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19105.010046/2021.20 19105.019966/2021.11
 
 
5º - Leitura do(s) relatório(s) e voto(s) referente ao(s) seguinte(s) processo(s) e assunto(s):
 
Iniciada a reunião no dia 15 de dezembro de 2021, às 15h, na forma presencial, foram feitas as seguintes observações:
O Dr. Éric Silva Pereira atuará como Secretário “Ah Hoc” do CONSUPOL;
Os votos das deliberações foram ajustados em formatação.
 
Em seguida foram feitas as seguintes deliberações:
 
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
045/2021-10 SEI nº
19105.020670/2021.35

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

"SUGESTÕES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E
PREENCHIMENTO ADEQUADO DA FERRAMENTA PPE/BOLETIM DE
OCORRÊNCIA"

Drª ELIVÂNIA R.
DE A. DOS
SANTOS

DELIBERAÇÃO: “Trata-se do Processo nº 19105.020670/2021.35, no qual foi protocolado o Memo nº 161/2021/POLICIA/CIVIL/3º DP/GAB/SCAR
subscrito pelo APC Gilvandro Pascoal Alves onde realiza diversas sugestões, que iremos tratar ponto a ponto cada uma delas.
Vejamos:
Melhorar o atendimento ao público com o preenchimento correto da ferramenta PPE/Boletim de Ocorrência e sugestão de palestras
com os Delegados das Delegacias Especializadas para esclarecer os crimes e atribuições, bem como, cadastro de todos os Policiais
plantonistas no GETRAN, IDNET, INFOSEG e demais ferramentas disponíveis para um adequado preenchimento e também para
posterior análise de busca de dados com a intenção de robustecer o boletim de ocorrência.
Sugiro a elaboração de um curso pelo NUPEN direcionado aos policiais plantonistas, policiais que concorrem as escalas de
sobreaviso e aos policiais civis em geral, no qual contemple os seguintes temas:
Atendimento ao público nas Delegacias de Polícia;
Utilização correta e completa da ferramenta PPE para registro de BO e como utilizar este instrumento de investigação;
Importância do registro correto e completo do BO-PPE para o NEAC (Núcleo de Estatísticas e Analise Criminal) e quais os impactos
positivos para a PCRR.
Fontes abertas e fechadas como melhor utiliza-las nas investigações pelos policiais civis. Importância do cadastro dos policiais no
GETRAN, IDNET, INFOSEC, dentre outros;
Delegacias especializadas e suas atribuições. Necessidade de preenchimento de campos específicos no momento do registro de BO;
Sugiro ainda que seja feito um memo circular orientando os policiais como devem proceder para se cadastrar no PPE, GETRAN,
IDNET e INFOSEC.
Padronização quanto à vestimenta do Policial Civil plantonista.
Sugiro que o Delegado Geral regulamente através de Portaria, tornando obrigatório o uso durante o plantão da camiseta preta com o
símbolo oficial da polícia civil, pois a identidade visual é importante para identificar os policiais que estão de serviço durante o
plantão da Unidade.
Criação de grupo de WhatsApp agregando todos os plantões dos distritos policiais e especializadas por meio dos números telefônicos
já existente nos plantões, bem como sugere a divulgação dos contatos telefônicos das Delegacias e núcleos da PCRR.
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Sugiro que seja incluído essa demanda da criação do grupo do WhatsApp no processo nº 073/2019-11 que está regulamentando a
utilização do aplicativo na Policia Civil.
Em relação a divulgação dos números dos plantões da Delegacias, sugiro que seja incluído no site da polícia uma agenda telefônica
com os números das Unidades Policias da capital e interior, bem como, dos Núcleos existentes na Policia Civil.
Portanto, caso seja aprovado, deverá ser adotado as seguintes providencias:
Expedir memo ao NUPEN para elaboração do curso descrito no item 1;
Expedir memo circular orientando os policiais civis como devem proceder para se cadastrar no PPE, GETRAN, IDNET e INFOSEC;
Publicar Portaria do Delegado Geral regulamentando o uso da vestimenta do policial plantonista, e, a obrigatoriedade do cadastro
dos policiais civis nos sistemas: PPE, GETRAN, IDNET e INFOSEC;
Expedir memo ao responsável pelo site da PCRR para que inclua agenda telefônica com os números das Unidades Policias da capital
e interior, bem como, dos Núcleos existentes na Policia Civil;
Expedir memo ao relator do processo nº 073/2019-11 para que inclua a demanda da necessidade de regulamentação grupo de
WhatsApp agregando todos os plantões dos distritos policiais e especializadas por meio dos números telefônicos já existente nos
plantões;
Por fim, como relatora deste processo, encaminho ao Delegado Geral para inclusão na pauta de reunião do CONSUPOL.” 
Aprovado por todos os membros do CONSUPOL presentes, por unanimidade, com a seguinte alteração:
Onde se lê:
“Sugiro que o Delegado Geral regulamente através de Portaria, tornando obrigatório o uso durante o plantão da camiseta preta com
o símbolo oficial da polícia civil, pois a identidade visual é importante para identificar os policiais que estão de serviço durante o
plantão da Unidade.”
Leia-se
“Sugiro que o Delegado Geral regulamente através de Portaria, tornando obrigatório o uso durante o plantão da camiseta preta com
cargo, nome do servidor e símbolo oficial da polícia civil, pois a identidade visual é importante para identificar os policiais que estão
de serviço durante o plantão da Unidade.”
A minuta de sugestão de portaria será apresentada pela relatora.

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
034/2021-07 
SEI nº 
13101.0002760/2021.43

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

PROPÕE A ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO À
POLICIAL CIVIL GESTANTE DO ESTADO DE RORAIMA

Drª ELIVÂNIA R.
DE A. DOS
SANTOS

DELIBERAÇÃO: “Trata-se do Processo nº13101.002760/2021.41, no qual foi encaminhado a indicação nº 832/2021 da Deputada Yonny Pedroso, que
indica ao Senhor Governador do Estado de Roraima que elabore um Programa de Proteção à Policial Civil gestante do Estado de
Roraima.
A Deputada apresentou justificativa para a criação do Programa, que é de grande importância para as mulheres policiais civis, bem
como, para o seio de sua família, pois visa a proteção durante a gestação, bem como, no seu retorno as atividades após a licença
maternidade.
Esta medida já está sendo adotada por diversas policiais civis estaduais, o que representa um grande avanço para as Mulheres
Policiais Civis que desejam usufruir da maternidade.
Segue anexo a minuta do projeto de Lei.
Por fim, como relatora deste processo, encaminho ao Delegado Geral para inclusão na pauta de reunião do CONSUPOL.”
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A minuta 3516889 foi aprovada por todos os membros presentes do CONSUPOL, por unanimidade. A minuta 3516889 deve ser
encaminhada via ofício à casa civil pelo Cartório da Delegacia-Geral.

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
046/2021-10 
SEI nº
19105.020995/2021.18

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

PARECER JURÍDICO Nº 459/2021/COORDENADORIA DE
PESSOAL/PGE/RR QUE VERSA SOBRE AS DECISÕES JUDICIAIS A
RESPEITO DOS DECRETOS DE AJUDA DE CUSTO

Dr. LUCIANO
SILVESTRE

DELIBERAÇÃO: “VOTO
Ante ao exposto, considerando a sentença judicial transitada em julgado - Processo n.º 0817787-70.2017.8.23.0010 (Ep. 3640592) e o
Parecer 459 PGE/GAB/ADJ/CP, datado de 20 de Setembro de 2021, de lavra do Dr.  Eduardo Daniel Lazarte Morón, Procurador do
Estado de Roraima (Ep. 3201430), sugiro a aprovação da Minuta de Decreto referente a concessão de ajuda de custo aos Policiais
Civis do Estado de Roraima (Ep. 3651955) e posterior envio à Casa Civil, para conhecimento e apreciação.
É O VOTO.”
A minuta do decreto (3651955) foi aprovada por todos os membros presentes do CONSUPOL, por unanimidade, devendo o
cartório da Delegacia-Geral encaminha-la à Casa Civil para conhecimento e apreciação.

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
041/2021-10 SEI nº
19105.018626/2021.65

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

SOLICITA À APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE
REGULAMENTA A PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA
JUDICIÁRIA, OBRIGATORIAMENTE, NO SISTEMA PPE/SINESP, NO
ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA.

Dr. LUCIANO
SILVESTRE

DELIBERAÇÃO:  “VOTO
Este relator analisou instruções normativas que regulamentam o PPE/SINESP já existentes em algumas Polícias Civis,  tomando como
parâmetro a normatização da Polícia Civil do Amapá.
Ante ao exposto, apresento  os Procedimentos Operacionais Padrão - POP`s de uso do PPE/SINESP, cujo materiais foram elaborados
pelo SERPRO (Ep`s 3647087, 3647115 e 3647191) , bem como a Minuta da Resolução que Regulamenta a produção de procedimentos
de Polícia Judiciária, obrigatoriamente, no Sistema PPE/SINESP, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Roraima (Ep. 3647645)
para apreciação e votação dos membros do Conselho Superior da PCRR.
Sugiro que a minuta da Resolução do CONSUPOL seja aprovada e os Procedimentos Operacionais Padrões - POP`s  sejam
publicados no BEI/PCRR em anexo a mencionada Resolução. 
É O VOTO.” 
A minuta 3647645 foi aprovada por todos os membros presentes do CONSUPOL, por unanimidade, devendo a resolução ser
publicada no Diário Oficial do Estado. A Resolução e os POPs, devem ser publicados no Boletim Eletrônico Interno da PCRR.

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
039/2021-08 SEI nº
19105.016885/2021.51

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSUPOL Dr. JIMMY S. DE C.
SEGUNDO

DELIBERAÇÃO: “VOTO
A proposta de minuta apresentada considera a adequação à legislação vigente que rege a Polícia Civil do Estado de Roraima,
correlacionando as competências legais às regimentais, além de possibilitar a realização de reuniões presenciais, semipresenciais e
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virtuais, estabelecendo novos prazos e protocolos de procedimentos, em especial com o uso do Sistema Eletrônico de Informações -
SEI, bem como define de maneira mais clara responsabilidades e fluxo de trabalho.
Isto posto, considerando o disposto no art. 23, do Decreto nº 8203-e de 10 de agosto de 2007 (SEI 3640897), o qual estabelece que as
propostas de alterações do Regimento Interno do Conselho Superior da Polícia Civil dar-se-ão mediante aprovação de no mínimo dois
terços dos Conselheiros em sessão extraordinária, especialmente convocada para esse fim, VOTO PELA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA   PARA FINS DE ANÁLISE A PROVAÇÃO DA  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL.
Ao Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Roraima para fins de deliberação.
S.M.J, é o VOTO.” 
Aprovado por todos os membros presentes do CONSUPOL, por unanimidade.

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
050/2021-10 SEI nº
19105.024672/2021.01

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
RORAIMA

 Dr. JIMMY
S. DE C.
SEGUNDO

DELIBERAÇÃO: “VOTO
A Lei Complementar nº 055, de 31 de dezembro de 2001, em seu art. 15, estabelece entre as competências do Conselho Superior da
Polícia Civil:
Art. 15. Ao Conselho Superior de Polícia Civil compete:
(...)
II – deliberar sobre programas e projetos atinentes à expansão de recursos humanos e à aquisição de materiais e equipamentos;
(...)
VI – pronunciar-se sobre matéria relevante, concernente a atributos, funções, princípios e conduta funcional ou particular do policial
civil, com reflexos na instituição policial;
VII – examinar e avaliar as propostas dos órgãos da Polícia Civil em função dos planos e programas de trabalhos previstos para cada
exercício;
VIII – opinar sobre projetos de criação e desativação de unidades operacionais;
(...)
IX – opinar sobre a criação e extinção de cargos da Carreira Policial Civil;
Considerando que a proposta de reestruturação prevê alterações na estrutura de recursos humanos da Polícia Civil, atribuições e
funções, criação de unidades e cargos, além de programas e projetos, deve o Conselho Superior se manifestar sobre sua pertinência e
oportunidade.
O projeto possuí manifestação favorável da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria de Estado do Planejamento e
Desenvolvimento, tendo as ressalvas quanto ao texto da minuta sido atendidas.
Isto posto, VOTO PELA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, devendo ser observado
a garantia de realização do Concurso Público para ingresso de novos policiais civis, objeto do Processo SEI 19105.008919/2021.34,
bem como serem definidos os valores que deverão constar do Anexo I, da Minuta do Projeto de Lei Complementar (SEI 3642241), os
quais não deverão causar impactos orçamentários que comprometam a realização de concurso público para ingresso na Carreira
Policial Civil.
Ao Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Roraima para fins de deliberação.
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S.M.J, é o VOTO.”
O processo foi distribuído ao Dr. Jimmy S. de C. Segundo em sessão, o qual apresentou de imediato voto e minuta.
O voto e a minuta 3642241 foram aprovados por todos os membros presentes do CONSUPOL, por unanimidade.

        
 
PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO RELATOR
052/2021-10 SEI nº
19105.008919/2021.34

POLÍCIA CIVIL DE
RORAIMA

PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA

Dr. JIMMY S. DE C.
SEGUNDO

DELIBERAÇÃO: “VOTO
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 055, de 31 de dezembro de 2001, em seu art. 15, estabelece entre as competências do
Conselho Superior da Polícia Civil:
(...)
II – deliberar sobre programas e projetos atinentes à expansão de recursos humanos e à aquisição de materiais e equipamentos;
(...)
VII – examinar e avaliar as propostas dos órgãos da Polícia Civil em função dos planos e programas de trabalhos previstos para cada
exercício;
(...)
CONSIDERANDO que a necessidade apresentada, bem como as limitações impostas por restrições orçamentárias, financeiras e legais,
a necessidade de observância de aspectos jurisprudenciais, tais como: a) o candidato aprovado em concurso público, dentro do número
de vagas previstas em edital, possui direito líquido e certo à nomeação e à posse; b) não há obrigatoriedade da Administração Pública
em convocar para a segunda etapa do certame (curso de formação), os candidatos que, embora aprovados na primeira etapa, não
obtiveram classificação dentro do número de vagas previstas no edital; c) a desistência de candidatos aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital do certame resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do
concurso, conforme o caso; d) a necessidade e o interesse da administração no preenchimento dos cargos ofertados está estabelecida no
edital de abertura do concurso e a convocação do candidato que, logo após desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo
candidato na ordem de classificação.
CONSIDERANDO que a contagem do prazo de validade do concurso se inicia com a homologação do mesmo, a qual se dá ao término
da segunda fase, que consiste no Curso de Formação Profissional e na prova final versando sobre o conteúdo programático das
disciplinas ministradas no Curso de Formação Profissional, o que abre a possibilidade de se convocarem novos candidatos a
participarem da segunda fase, mediante realização de novas turmas do Curso de Formação Profissional, durante o prazo de validade do
concurso, qual seja, de até dois anos, prorrogáveis, uma vez, por igual período, observada rigorosamente a classificação na primeira
fase, desde que não tenham sido reprovados em nenhuma das etapas da primeira fase, hajam vagas disponíveis, necessidade de
ampliação e/ou recomposição do efetivo, disponibilidade orçamentária e financeira e não haja restrições legais.
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Secretaria de Estado da Administração e Gestão Estratégica, Secretaria de Estado do
Planejamento e Desenvolvimento e Secretaria de Estado da Fazenda em cumprimento ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
bem como as ações judiciais em curso, que se encontram em fase de execução e determinam a realização de concurso.
CONSIDERANDO a manifestação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – VUNESP em permanecer como
instituição responsável pelos serviços de planejamento, organização e execução (assistência técnica e material), incluindo a
coordenação, supervisão, inscrições, elaboração de questões de provas inéditas, aplicação de provas, fiscalização, correção de provas,



04/01/2022 09:35 SEI/GRR - 3769910 - Ata do Consupol

https://sei.rr.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5Q4ew5fusPl0d2D7UZTQtr4mjZ1rYhzFh0A7_LYb36jcLSGf-qrkyVmCmC… 7/9

divulgação de resultado, acolhimento e julgamento de recursos e divulgação do resultado final, de todas as fases do concurso público
para ingresso na Carreira Polícia Civil do Estado de Roraima, desde que não haja óbice legal, o que permite maior celeridade ao
certame.
CONSIDERANDO o disposto no art. 45 da Lei Orgânica da Polícia Civil estabelece que verificada a existência de, pelo menos, dez por
cento de cargos vagos entre os fixados em lei para a classe inicial de cada carreira, o Diretor da Escola de Polícia Civil encaminhará
proposta ao Delegado-Geral de Polícia Civil visando à abertura de concurso público, sendo quem em todos as carreiras, há mais de dez
por cento dos cargos vagos na classe inicial de cada carreira.
CONSIDERANDO a Ação Civil Pública nº 0813297-68.2018.8.23.0010, que já se encontra em fase de execução contra o Estado de
Roraima, e tem como objeto a realização de concurso público para a Polícia Civil do Estado de Roraima; e, os Autos nº. 0900756-
55.2011.8.23.0010, que determinam a realização de concurso para provimento ao cargo de perito, e também encontra-se em fase de
execução.
Isto posto, VOTO PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, observado o quantitativo de
vagos constantes da Tabela 1, a distribuição, por áreas, para o cargo de Perito Criminal, constante da Tabela 2, sem necessidade de
regionalização das vagas, bem como a manutenção da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – VUNESP como
instituição responsável pela serviços de planejamento, organização e execução (assistência técnica e material), incluindo a coordenação,
supervisão, inscrições, elaboração de questões de provas inéditas, aplicação de provas, fiscalização, correção de provas, divulgação de
resultado, acolhimento e julgamento de recursos e divulgação do resultado final, de todas as fases do concurso público para ingresso na
Carreira Polícia Civil do Estado de Roraima, desde que haja viabilidade legal.
Ao Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Roraima para fins de deliberação.
S.M.J, é o VOTO.”
O processo foi distribuído ao Dr. Jimmy S. de C. Segundo em sessão, o qual apresentou de imediato o voto.
O voto foi aprovado por todos os membros presentes do CONSUPOL, por unanimidade.

 
6º - Distribuição de Processos:
 
Não há processo para distribuição.
 
Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, cuja Ata após lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente, pelos demais membros do Conselho
presentes e por mim, Éric Silva Pereira, Secretário “Ah Hoc” do CONSUPOL.
 
Dr. Herbert de Amorim Cardoso
Delegado-Geral de Polícia Civil
 
Dr. Eduardo Wayner Santos Brasileiro
Delegado-Geral Adjunto de Polícia Civil
 
Dr. Éric Silva pereira
Secretário-Executivo
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 Dr. Jimmy Santana de Carvalho Segundo
Diretor do DA
 
Dr. Luciano Pereira Silvestre
Corregedor-Geral de Polícia Civil
 
Dr. Marcio R. A. de Amorim
Diretor do DPJI
respondendo pelo DPJC
 
Dr. Maurício Nentwig Silva
Diretor do DOPES
 
Dr. Marcos Lázaro Ferreira Gomes
Diretor do DHPP
 
Dr.ª Elivânia Roberta Aguiar dos Santos
Diretora do DPE
 
Dr.ª Darlinda Moura
Diretora do DENARC
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