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Governo do Estado de Roraima 
Polícia Militar do Estado de Roraima 

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
EDITAL Nº. 013/2022 - CFSD/DEP/PMRR

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE
SOLDADO PM DE 2ª CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
RORAIMA.
 
Referência: EDITAL CONSOLIDADO N° 001/2018, CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018, de 1º de maio de 2018.

 
CONSIDERANDO o Edital  Nº 008/2022 - CFSD/DEP/PMRR de 16 de maio de 2022, que versa sobre

a suspende, por decisão judicial, os efeitos da não recomendação de candidato, no Resultado Preliminar e Final da Investigação
Social - 4ª (quarta) etapa - do Concurso Público para provimento de vagas ao Cargo de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de
Praças Combatentes da Polícia Militar de Roraima (SEI nº 4977622).

CONSIDERANDO o Edital  Nº 011/2022 - CFSD/DEP/PMRR de 27 de junho de 2022, que versa sobre
o Resultado Preliminar e Final da Investigação Social - 4ª (quarta) etapa - do Concurso Público para o provimento de vagas ao Cargo
de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar de Roraima, de candidatos convocados e aptos na
2º (segunda) etapa (1ª fase – Exames Médicos, Odontológicos, Toxicológicos e 2ª fase – Exame Aptidão Física) e na 3ª (terceira)
etapa (Avaliação Psicológica), decorrente de decisão judicial (SEI nº 5339815 ).

CONSIDERANDO o Edital  Nº 012/2022 - CFSD/DEP/PMRR de 27 de junho de 2022, que versa
sobrea suspenção , por decisão judicial, os efeitos da não recomendação de candidato, no Resultado Preliminar e Final da
Investigação Social - 4ª (quarta) etapa - do Concurso Público para provimento de vagas ao Cargo de Soldado PM de 2ª Classe do
Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar de Roraima (SEI nº 5343634).

CONSIDERANDO ao contido no Ofício 2259, de 20 de junho de 2022, da Vara da Fazenda Pública de
Rorainópolis, encaminhado ao Comandante Geral da PMRR, que informa sobre Decisão Proferida no Processo nº. 0800012-
52.2022.8.23.0047, que recomenda imediato cumprimento, em que determina matrícula em Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar que iniciou-se dia 04 de julho de 2022 (SEI nº 5383995).

CONSIDERANDO ao ao contido no Ofício 2410, de 01 de julho de 2022, da Vara da Fazenda Pública de
Rorainópolis, encaminhado ao Comandante Geral da PMRR, que informa sobre Decisão Proferida no Processo nº. 0800907-
47.2021.8.23.0047, que recomenda imediato cumprimento, em que determina matrícula em Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar que iniciou-se dia 04 de julho de 2022 (SEI nº 5402443).

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62, Inciso III, da

Constituição Estadual, RESOLVE:
 
1. CONVOCAR os candidatos, classificados e habilitados no Concurso Público por força de Decisão Judicial, à

admissão ao cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes da Polícia Militar de Roraima,  para comparecerem à
Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS, sito à Av. Getúlio Vargas, n°. 4193, bairro Canarinho, Boa Vista – RR,
CEP 69.306-545,  no dia 11 de julho de 2022 (segunda-feira), às 05h30min, com vistas a serem matriculados no Curso de
Formação de Soldados Policiais Militares;

 
                        1.1. Os candidatos, classificados e habilitados no Concurso Público n° 001/2018  por força de Decisão Judicial,  para
provimento de vagas ao cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças Combatentes Policiais Militares – QPC PM LISTADOS
ABAIXO, deverão:

I – Comparecer cumprindo as determinações segundo o Anexo A;
II – Comparecer munidos dos itens obrigatórios segundo o Anexo A;
III – Comparecer munidos dos documentos obrigatórios segundo o Anexo B;
IV – Comparecer munido da Ficha de Matrícula no Curso de Formação de Soldados preenchida (Anexo C);
V – Comparecer munido da Ficha de Inclusão na Folha de Pagamento do Estado de Roraima preenchida (Anexo

D);
VI – Comparecer munido da Ficha Individual preenchida (Anexo E);
VII – Preencher o questionário individual constante no link https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A, devendo o

candidato possuir conta Gmail para o preenchimento, devendo ainda preenchê-lo e enviá-lo através do link no período de 07 a 11 de
julho de 2022, juntamente com o laudo de gravidez e com os exames de covid-19 descritos no anexo B.

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5567931&id_procedimento_atual=5105903&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002479&infra_hash=c7b6b4be036509687700a0e232e7e0769f65ac77b14fef70cf4af5b1197d4f8d
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5967044&id_procedimento_atual=5105903&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002479&infra_hash=d3a88c336b129f127af373f19d8f692ad6105a255106e1bf4faa6a44081b6c5b
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=5971271&id_procedimento_atual=5105903&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002479&infra_hash=dbf1b342de395a15134f22a197ca36ef27c1c47735c9fe87cd0106d6128b5a02
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=6016197&id_procedimento_atual=5105903&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002479&infra_hash=9993aa0ff57c00b1104b25d07ca61ed7f669dae7e189bb6aa12e5a0e5fd536be
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=6036735&id_procedimento_atual=5105903&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002479&infra_hash=e5d202142559ae49f64baddd7447ab75fe1c6bd51567887d3b58ed78b0aeeac8
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A
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LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS :
 

(SD PM REGIÃO I: MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) RG
PONTUAÇÃO DA

PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015622831 ÍCARO VERAS FERNANDES 3848558 48.00 Classificado- Subjudice
2 7015604532 JULIO ANDERSON LIMA PESSOA 2395455 48.00 Classificado- Subjudice

3 7015605274 THYAGO WILLIAM DO VALE
COELHO 251222 61.00 Classificado- Subjudice

 
 

(SD PM REGIÃO I: FEMININO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) RG
PONTUAÇÃO DA

PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015623359 LIDIANE MENEZES FEITOSA 215981 56.00 Classificado- Subjudice
 
 

(SD PM REGIÃO III: MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) RG
PONTUAÇÃO DA

PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015629683 SAYMON NOGUEIRA DE
ANDRADEA 327.469-1 41.00 Classificado- Subjudice

 
 

(SD PM REGIÃO IV: MASCULINO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) RG
PONTUAÇÃO DA

PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015622117 GILVAN CHARLES ARAUJO DA
SILVA 213222 46.00 Classificado- Subjudice

 
 

(SD PM REGIÃO VI: FEMININO – AMPLA CONCORRÊNCIA)

ORD. INSCRIÇÃO CANDIDATO(A) RG
PONTUAÇÃO DA

PROVA
OBJETIVA

SITUAÇÃO

1 7015616208 DERIANE MARQUES CARVALHO 393154-4 47.00 Classificado- Subjudice
2 7015618437 ANDRÉIA COSTA MENDES 3990257 48.00 Classificado- Subjudice

 
 

Palácio Senador Hélio Campos, em Boa Vista-RR, 05 de julho de 2022.
 
 

(Assinado eletronicamente)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
 

(Assinado eletronicamente)
FRANCISCO XAVIER MEDEIROS DE CASTRO – CORONEL  QOC PM

Comandante Geral da Polícia Militar de Roraima
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ANEXO A

 
Os candidatos convocados no Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças
Combatentes Policiais Militares - QPC PM deverão comparecer na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS, dia 11
de julho de 2022 (segunda-feira), às 05h30min, cumprindo as seguintes determinações:
 

ORD. DETERMINAÇÃO

01 Deverão comparecer trajando camiseta meia manga com gola redonda, com ribana, totalmente branca e por dentro da calça.
02 Deverão comparecer trajando calça jeans azul marinho, não devendo a calça ser colada ao corpo.
03 Deverão comparecer utilizando cinto preto.
04 Deverão comparecer calçando meias totalmente brancas.
05 Deverão comparecer calçando par de tênis totalmente preto.

06
Os candidatos do sexo masculino deverão comparecer com cabelo cortado, corte na máquina nº 1 nas partes laterais e parte de trás da
cabeça e corte na máquina nº 2 na parte superior da cabeça, sem barba, sem bigode, sem costeletas, sem brinco, sem piercing e sem
cobertura na cabeça.

07 As candidatas deverão comparecer com cabelos presos em um coque com redinha preta, sem fios soltos, sem brinco, sem piercing e sem
cobertura na cabeça.

08 Deverão comparecer usando máscara totalmente preta de tecido.

OBSERVAÇÕES

01 Não será permitido utilizar celular durante as atividades.
02 Não será permitida a presença de acompanhantes.
03 Os pertences deixados dentro dos veículos dos convocados são de inteira responsabilidade dos mesmos.
04 A alimentação individual dos candidatos convocados será de inteira responsabilidade dos mesmos.
 
 
Os candidatos convocados no Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças
Combatentes Policiais Militares - QPC PM deverão comparecer na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago - APICS, munidos
dos seguintes itens obrigatórios:

ORD. DESCRIÇÃO
01 Documento oficial de identificação original.
02 01 (uma) caneta esferográfica de tubo transparente azul ou preta.
03 01 (um) bloco de anotações de bolso.

04 (Kit de proteção individual)
02 (duas) máscaras de tecido totalmente pretas.
01(um) par de luvas de procedimento cirúrgico.
01 (um) frasco pequeno de álcool gel 70%.

05 01 (uma) garrafa com água individual de 1L a 2L para hidratação pessoal.
06 01 (uma) mochila preta.
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ANEXO B

 
Os candidatos convocados no Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado PM 2ª classe do Quadro de Praças
Combatentes Policiais Militares - QPC PM deverão comparecer, segundo o item 16 do Edital Consolidado N° 001/2018, Concurso
Público N° 001/2018, de 1º de maio de 2018, e segundo as exigências para matrícula no curso de formação e posse para ingresso nas
fileiras da PMRR, dia 11 de julho de 2022 (segunda-feira), às 05h30min, na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago -
APICS, sob pena de perda do direito à matrícula, munidos de fotos e de cópias autenticadas em cartório ou munidos dos documentos
originais com cópias dos seguintes documentos:

 

Ord. Documento Observações

01 Cédula de identidade. 04 (quatro) cópias
02 Certidão de nascimento ou de casamento. 02 (duas) cópias

03 Declaração de estado civil (desnecessária em caso de apresentação da fotocópia da certidão de
casamento). 02 (duas) cópias

04 Documentação comprobatória do cumprimento de sua obrigação com o serviço militar, se do
sexo masculino. 02 (duas) cópias

05 Título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação com as
obrigações eleitorais. 02 (duas) cópias

06
Certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio (antigo 2ª segundo grau),
fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente autorizada pelo órgão governamental
competente.

02 (duas) cópias

07 Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, categoria “B”, no mínimo. 02 (duas) cópias
08 Certidão negativa de antecedentes criminais federal e estadual. 02 (duas) cópias
09 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF. 02 (duas) cópias
10 Declaração de bens e valores que comprovem seu patrimônio privado. 02 (duas) cópias
11 Autorização do Comandante, se militar de outra Corporação. 02 (duas) cópias

12 Declaração de desvinculação de função pública federal, estadual ou municipal, conforme
preveem os incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal. 02 (duas) cópias

13

Laudo médico que comprove não estar grávida.
As candidatas do sexo feminino deverão, na data de apresentação na Polícia Militar, apresentar
laudo médico que comprove não estar grávida, realizado entre o período de 07 a 11 de julho de
2022 (§ 1º, art. 18 – LC nº 194/2012).
Na hipótese de gravidez comprovada, mediante laudo médico, a candidata será novamente
convocada, caso haja nova convocação, momento em que deverá comprovar estar apta a
submeter-se aos testes físicos exigidos no certame, dentro da validade do concurso. (§2º, art. 18
– LC nº 194/2012).
No caso de gravidez durante a realização do curso de formação, aperfeiçoamento ou habilitação,
a policial militar será afastada do curso, garantindo seu ingresso no próximo curso ofertado pela
instituição, assim que cessado seu impedimento, sendo vedada a reclassificação (LC nº
260/2017).

Deverá ser enviado para o link
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A,
em formato PDF digital, colorido,
legível, sob pena de perda do direito à
matrícula e posse.
Deverá ser entregue em via original no
dia da apresentação (dia 11 de julho de
2022).

14 Cartão bancário em seu nome (conta no Banco do Brasil, obrigatoriamente). 02 (duas) cópias
15 Comprovante de residência. 02 (duas) cópias

16

Tendo em vista o momento pandêmico, para fins de prevenção, todos os candidatos deverão
apresentar os seguintes exames:
1 – Exame de sorologia para covid-19 semiquantitativo ou quantitativo, realizado entre o
período de 07 a 11 de julho de 2022;
2 – Exame RT-PCR molecular para covid-19 por Swab nasofaríngeo, realizado entre o período
de 07 a 11 de julho de 2022;
 

Deverão ser enviados para o link
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A,
em formato PDF digital, coloridos,
legíveis, sob pena de perda do direito à
matrícula e posse.
Deverão, ainda, serem entregues em
vias originais no dia da apresentação
(dia 11 de julho de 2022).

17

Foto 3x4 com camiseta meia manga com gola redonda, com ribana, totalmente branca: os
candidatos do sexo masculino deverão estar com cabelo cortado, corte na máquina nº 1 nas
partes laterais e parte de trás da cabeça e corte na máquina nº 2 na parte superior da cabeça, sem
barba, sem bigode, sem costeletas, sem brinco, sem piercing, sem cobertura na cabeça e sem
máscara; as candidatas deverão estar com cabelos presos em um coque com redinha preta, sem
fios soltos, sem brinco, sem piercing, sem cobertura na cabeça e sem máscara.

02 (duas) fotos

18

Foto 5x7 com camiseta meia manga com gola redonda, com ribana, totalmente branca: os
candidatos do sexo masculino deverão estar com cabelo cortado, corte na máquina nº 1 nas
partes laterais e parte de trás da cabeça e corte na máquina nº 2 na parte superior da cabeça, sem
barba, sem bigode, sem costeletas, sem brinco, sem piercing, sem cobertura na cabeça e sem
máscara; as candidatas deverão estar com cabelos presos em um coque com redinha preta, sem
fios soltos, sem brinco, sem piercing, sem cobertura na cabeça e sem máscara.

02 (duas) fotos

19
Ficha de Matrícula no Curso de Formação de Soldados (anexo C). Os candidatos deverão
imprimir a ficha colorida, preencher com caneta azul ou preta em letra de fôrma, assinar por
extenso e sem abreviações.

Via original
(anexo C)

20 Ficha de Inclusão na Folha de Pagamento do Estado de Roraima (anexo D). Via original
(anexo D)

https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A
https://forms.gle/x4iaPTLZnvUhzay4A
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Os candidatos deverão imprimir a ficha colorida, preencher com caneta azul ou preta em letra de
fôrma, assinar por extenso e sem abreviações.

21
Ficha Individual (anexo E).
Os candidatos deverão imprimir a ficha colorida, preencher com caneta azul ou preta em letra de
fôrma, assinar por extenso e sem abreviações.

Via original
(anexo D)

OBSERVAÇÕES

01 Caso o convocado esteja com os exames do item 16 positivos para covid-19, a Coordenação do Curso fará contato com o candidato.

02
Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos e fotos exigidos para matrícula e posse no dia da apresentação (dia 11
de julho de 2022), em um envelope tamanho A4 e devidamente identificado com o nome completo do candidato convocado, sob pena de
perda do direito à matrícula e posse.

03 A apresentação dos documentos e fotos exigidos é de inteira responsabilidade do candidato, que poderá ter sua matrícula indeferida se não
os apresentar no dia dia 11de julho de 2022, ou se apresentá-los rasurados, ilegíveis ou irregulares.

04 Serão anulados, simultaneamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não apresentar os documentos e fotos
exigidos nesta presente convocação, no ato da matrícula para o Curso de Formação de Soldado PM.

05 Serão anulados, simultaneamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato apresentar documentos falsos e/ou
adulterados dos exigidos nesta presente convocação, ato da matrícula para o Curso de Formação de Soldado PM.

06 O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não apresentação dos documentos e fotos exigidos implicará na sua
desistência do Curso de Formação de Soldados e consequente exclusão do mesmo do concurso.

07
Na hipótese de ocorrência de acidente pessoal, durante o curso de formação, que tenha correlação de causa e efeito com o curso, por caso
fortuito ou força maior, o candidato ficará afastado por motivo de doença, sendo-lhe assegurado matrícula no curso seguinte. (§4º, do Art.
18, da LC 260/2017).
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ANEXO C

FICHA DE MATRÍCULA
Curso de Formação de Soldados PM – CFSD QPC PMRR – 2022.2

 

Nome Completo:
                           

Sexo:
      (   )M   (   )F

Pai:
 
Mãe:
 
Data de nascimento:
 

Naturalidade:
 

UF:
 

Endereço

Rua:                                                                                                                  Nº:
 

Bairro:
 

Município:
    

UF:
 

CEP:
 

CPF:
 

RG:
 

Org. Exp.:
 

Data de Emissão:
 

Telefone Residencial:
 

Telefone Celular:
 

Telefone Comercial:
 

Cargo/Graduação: SD PM 2ª Classe (AL SD PM) Lotação: Polícia Militar do Estado de Roraima – PMRR;  Academia de Polícia
Integrada Coronel Santiago – APICS. 

Whatsapp: E-mail:
 

Boa Vista-RR, 11 de julho de 2022.
 

 
 
 

_______________________
Coordenação-Geral Pedagógica

 
 
 

___________________________
Assinatura do Aluno por extenso e sem abreviações
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ANEXO D

FICHA DE INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO DE RORAIMA
Curso de Formação de Soldados PM – CFSD QPC PMRR – 2022.2

 

Nome Completo:
 

Sexo:
(   )M   (   )F

Pai:
 
Mãe:
 
Data de nascimento:
 

Naturalidade:
 

UF:
 

Endereço
Rua:   
                                                                                                               

Nº:
 

Bairro:
 

Município:   
  

UF:
 

CEP:
 

CPF: RG:
 

Org. Exp.:
 

Data de Emissão:
 

Telefone Residencial:
 

Telefone Celular:
 

Telefone Comercial:
 

Cargo/Graduação: SD PM 2ª Classe (AL SD PM) Lotação: Polícia Militar do Estado de Roraima – PMRR;  Academia de Polícia
Integrada Coronel Santiago – APICS. 

Whatsapp: E-mail:
PIS/PASEP:
Dados Bancários
Banco do Brasil – 001 (Obrigatoriamente)
Agência:
 

Conta Corrente:
 

 
Boa Vista-RR, 11 de julho de 2022.

 
_______________________________________________________

ASSINATURA DO POLICIAL MILITAR POR EXTENSO E SEM ABREVIAÇÕES
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ANEXO E

FICHA INDIVIDUAL
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM – CFSD QPC PMRR – 2022.2

 
 
 
 
 
 
 

FOTO
5x7

 
 
 
 
 
 
 

 

Nome:
 

Curso: Curso de Formação de Soldados QPC PMRR 2022.2.     Data de inclusão no curso: 11 de
julho de 2022.

Nome do Pai:
 
Nome da Mãe:
 
Endereço

Rua:                                                                                                                  Nº:
 

Bairro:
 

Município:     
 

UF:
 

CEP:
 

Ponto de referência:
 
Telefone residencial:
 

Telefone celular:
 

Whatsapp:
 

E-mail:
 

Contatos em caso de emergência
Nome:
 Telefone: Vínculo:

Nome:
 Telefone: Vínculo:

Data de nascimento:
 Local: UF:

Nacionalidade:
 

Naturalidade:
 

Idade:__ anos (11 de julho de
2022)

Religião:
RG Nº: Órgão Expedidor: Data de Emissão:
CNH Nº de registro: Categoria: Validade:
CPF: PIS/PASEP:
Título de Eleitor Nº: Zona: Seção:
Dados Bancários
Banco do Brasil – 001 (Obrigatoriamente)
Agência: Conta Corrente:

Tipo Sanguíneo: Fator RH: Doador de Sangue: (     ) Sim (     )
Não

Altura: Peso:

Possui algum tipo de alergia?(     ) Sim (     ) Não
(se sim, anexar laudo médico)

Qual (is)?
 
 
 

Possui algum tipo de doença autoimune?(     ) Sim (     ) Não
(se sim, anexar laudo médico)

Qual (is)?
 
 
 

Possui doença cardíaca, diabetes, doença que ataca a imunidade, doença que prejudique o
condicionamento físico ou outro tipo de doença?

Qual (is)?
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(     ) Sim (     ) Não
(se sim, anexar laudo médico)

 
 
 

Usa algum tipo de medicação?
(     ) Sim (     ) Não

Qual?
 
 

Esposa (companheira) grávida?
(     ) Sim (     ) Não (se sim, anexar laudo médico)
Possui algum familiar com problema de saúde e que necessite de cuidados
especiais?
(     ) Sim (     ) Não

 
Quem?
 

Quais cuidados?

Dependentes:
 
 
 
 
 
 
 
Grau de instrução (anexar diploma e histórico escolar):
 
 
Cursos técnicos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado (anexar diploma, certificado e histórico escolar):
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de especialização na Área Militar, de Segurança Pública ou Defesa Social (anexar diploma, certificado e histórico do curso):
 
 
 
 
 
 
 

 
Boa Vista-RR,11 de julho de 2022.
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