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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e

Administrativa (CGA) de MAIO de 2021 da UPE Campus Petrolina.

 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h36min realizou-se a reunião ordinária do CGA por meio remoto, através do aplicativo google
meet, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva, Diretor da Unidade; Profa. Maria Aline Rodrigues de Moura, Vice-
Diretora da Unidade; Prof. Paulo César Marques de Andrade Santos, Coordenador Setorial de Graduação; Profa. Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes,
Coordenadora Setorial de Extensão e Cultura; Prof. Geyner Alves dos Santos Cruz, Coordenador Setorial de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação; Klennio
Amariz Gomes, Coordenador Setorial de Apoio às Atividades Acadêmicas; Prof. Simão Pedro dos Santos, Coordenador do curso de Letras; Prof. Erick Macedo
Carvalho, Vice-Coordenador do curso de Matemática; Prof. Antonio Marcos dos Santos, Coordenador do curso de Geografia; Prof. Washington Soares Ferreira
Junior, Coordenador do curso de Ciências Biológicas; Profa. Nayanne Nayara Torres da Silva, Coordenadora do curso de Pedagogia; Prof. Reinaldo Forte
Carvalho, Coordenador do curso de História; Profa. Amanda Regina da Silva Góis, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Rogério Fabiano Gonçalves,
Coordenador do curso de Fisioterapia; Profa. Andréa Marques Sotero, Coordenadora do curso de Nutrição; Giovanna Josefa de Miranda Coelho, Representante
dos cursos EAD; Prof. Victor Ribeiro Neves, representante dos cursos Lato Sensu; Prof. Claudemiro Lima Junior, Representante dos cursos Stricto Sensu; Prof.
Thiago Alves Dias, Representante dos docentes Adjuntos; Profa. Pâmela Rocha Bagano Guimarães, Representante dos docentes Assistentes e Profa. Cristhiane
Maria Bazílio de Omena Messias, Representante dos docentes Associados. A reunião teve início com o Presidente solicitando autorização dos conselheiros para
a gravação da mesma, e tendo a anuência de todos para esse pedido. I. Apreciação da ata ordinária de abril de 2021. A Profa. Andréa Sotero solicitou a
inclusão do nome dela na ata, pois faltou na relação dos conselheiros presentes. A ata foi aprovada por todos os conselheiros. II. Comunicação da Presidência.
Antes de iniciar as comunicações, o prof. Tarcísio Silva solicitou autorização para o acréscimo do nome do Prof. Francisco da Silva Panta no ponto “d”, sendo
aprovado pelos conselheiros. O Presidente iniciou as comunicações agradecendo o apoio de todos nas eleições e apresentando a nova equipe gestora, composta
por: Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva (Diretor), Maria Aline Rodrigues de Moura (Vice-Diretora), Nadja Maria dos Santos (Assessora da Direção), Paulo César
Marques de Andrade Santos (Coordenador Setorial de Graduação), Franciela Félix de Carvalho Monte (Gerente de Recursos Humanos), Geyner Alves dos
Santos Cruz (Coordenador Setorial de Pós Graduação, Pesquisa e Inovação), Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes (Coordenadora Setorial de Extensão e
Cultura), Claudia da Costa Rocha (Coordenadora Setorial de Planejamento), Klennio Amariz Gomes (Coordenador Setorial de Apoio às Atividades
Acadêmicas), Maria Gecilvane Pereira Rocha (Coordenadora Setorial Administrativa e Financeira). Em seguida, ele informou que o Protocolo de Retomada das
Atividades Administrativas, referente ao mês de maio, foi publicado no site da UPE e foi enviado por e-mail para toda a comunidade acadêmica. Relata que esse
protocolo será atualizado todos os meses de acordo com a situação sanitária vigente e com os servidores de cada setor. O Prof. Tarcísio Silva comunicou que a
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UPE encontra-se com conceito 03 no Índice Geral de Cursos divulgado pelo Ministério da Educação, destacando a importância de melhoria nesse conceito pela
nossa Instituição. Na sequência, expôs que obteve uma resposta do NCTI em relação à demanda oriunda do curso de Fisioterapia, em reuniões anteriores, sobre
a criação e publicização de sites produzidos de forma particular pelo colegiado do curso; ele apresentou a resposta do NCTI, o qual não sinalizou impedimento
legal ou institucional para essa demanda. O Prof. Rogério Gonçalves solicitou que essa resposta fosse compartilhada entre os Conselheiros e o Prof. Tarcísio
Silva confirmou que a mesma será enviada; a Profa. Vírgínia Ávila sugeriu que fosse utilizado o fomento de editais para facilitar a criação desses sites; o Prof.
Reinaldo Carvalho sugeriu que todos os cursos deveriam criar o seu site; o Prof. Tarcísio apoiou as colocações, mas ressaltou a necessidade da existência de um
responsável pela administração de cada site. A comunicação seguinte foi relacionada aos Planos de Atividades Docentes, havendo um destaque para que as
demandas de ajustes nesses planos fossem realizadas o mais breve possível para que pudessem ser aprovadas pelo CGA. O último informe foi que as atividades
da estagiária do curso de Psicologia foram encerradas na unidade. III. Ordem do Dia. a) Apreciar e deliberar sobre a criação da Comissão de Atualização do
Regulamento do CGA. O Prof. Tarcísio Silva esclareceu que a nomenclatura “Regimento” enviada na pauta estava equivocada, pois trata-se de um
“Regulamento”. Em seguida, justificou a demanda pelo fato de o regulamento ser do ano de 2013 e com as mudanças realizadas até o momento, precisaria ser
feita uma adequação no documento. Sugeriu que a comissão a ser formada tivesse representações dos segmentos do CGA e que os apontamentos fossem
expostos na reunião de agosto. A Profa. Pâmela Guimarães questionou se seria aprovada apenas a criação ou a composição da comissão. O Prof. Tarcísio Silva
esclareceu que seria aprovada apenas a criação da comissão, já a composição seria efetuada posteriormente com as indicações das representações. Criação da
Comissão aprovada por unanimidade.  b) Apreciar e deliberar sobre a criação da Comissão para Elaboração da Instrução Normativa para Registro de Notas e
Faltas dos Alunos da Graduação do Campus Petrolina. O presidente do Conselho sugeriu que a comissão seja composta pelo coordenador setorial de graduação,
pelo coordenador setorial de apoio às atividades acadêmicas, por dois membros do NDE dos cursos de saúde e dois dos cursos de licenciatura; indicou que após
a criação do documento seria realizada uma avaliação pelas coordenações de cursos e em seguida passaria pela aprovação do CGA. O Prof. Víctor Neves
considerou importante essa demanda, e sugeriu que fosse utilizado o SEI ou e-mail para a tramitação dos documentos, transferindo o material impresso para
digitalizado. O Prof. Simão Pedro dos Santos questionou se esse processo de registro será apenas durante a pandemia ou será mantido quando voltarem às aulas
presenciais, questionou também se o SIGA já não cumpriria essa função. O Prof. Tarcísio Silva enfatizou que o objetivo é que seja permanente, e que há a
necessidade de regulamentar essa guarda de notas e faltas, uma vez que atualmente precisa da assinatura do aluno no documento, o que está sendo dificultado
devido a pandemia, em suma, essa regulamentação é para que exista uma normativa orientando esse procedimento. O Prof. Rogério Gonçalves expôs que é
importante avaliar se será válido o trabalho de inserir documentos/atas sem assinatura do aluno, tendo em vista que estes não terão valor legal e seia apenas mais
demanda para os coordenadores, sendo que, as notas e faltas inseridas no SIGA, com a senha do professor, já seriam suficientes, considerando o período de
pandemia; caso seja para inserir documento com a assinatura do aluno, o que poderá ser realizado quando tiverem aulas presenciais, torna-se mais viável. O
Prof. Tarcísio Silva ressaltou que devido a tantos questionamentos é importante que exista uma instrução normativa para que não existam dúvidas em relação
aos procedimentos institucionais. Criação da comissão aprovada por unanimidade. c) Apreciar e deliberar sobre a criação da Comissão Regional de
Acompanhamento da Retomada Gradual dos Serviços Presenciais. O Presidente fez uma correção referente a nomenclatura da comissão descrita na pauta, onde
se lê: “Comissão Regional de Retomada Gradual das Atividades Presenciais”, leia-se: “Comissão Regional de Acompanhamento da Retomada Gradual dos
Serviços Presenciais”. Ele esclareceu que a criação da comissão é regulamentada pela Portaria SAD nº 1.340 de 29 de julho de 2020, e será uma junção e
substituição das Comissões de Acompanhamento do Protocolo de Retomada das Atividades Administrativas e de Estruturação do Retorno às Atividades
Práticas Acadêmicas. O Prof. Tarcísio destacou que a comissão será constituída por alguns membros das duas comissões e a pela indicação da ADUPE, o Prof.
Victor Neves. A Criação da comissão foi aprovada por unanimidade. d Apreciar e deliberar sobre a solicitação de migração para o Regime de Trabalho de
Dedicação Exclusiva dos(as) docentes: Iracema Campos Cusati, Luciana Freitas de Oliveira França, Luciano José Vianna e Francisco de Assis Silva Panta.
Solicitação aprovada por todos os conselheiros. e) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de Renovação da Percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva
da docente Roxana Braga de Andrade Teles. Solicitação aprovada por unanimidade. f) Homologar a nova constituição da Comissão Local de Dedicação
Exclusiva, composta por: Leilyane Conceição de Souza Coelho (presidente), Paulo César Marques de Andrade Santos, Geyner Alves Dos Santos Cruz, Flávia
Emília Cavalcante Valença Fernandes e Taisy Cinthia Ferro Cavalcante. O Prof. Tarcísio Silva justificou essa constituição devido à alteração na equipe gestora,
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pois o coordenador setorial de graduação, a coordenadora setorial de extensão e cultura e o coordenador de pós-graduação pesquisa e inovação são membros
natos da comissão. A nova constituição foi aprovada por todos os conselheiros. g) Homologar a nova composição da Comissão de Atividades Complementares
do colegiado de Licenciatura em Geografia: Renata Sibéria de Oliveira, Ana Maria de Albuquerque, Sidclay Cordeiro Pereira e Thaís de Oliveira Guimarães. O
Prof. Antônio Marcos Santos esclareceu que essa alteração aconteceu em virtude da saída da Profa. Pâmela Guimarães para o período de licença-maternidade. A
Composição da comissão foi aprovada por unanimidade. h) Homologar a indicação da professora Ana Lucila Macedo de Possídio para substituir a professora
Nayanne Nayara Torres da Silva na Coordenação dos Estágios no curso de Pedagogia. Substituição aprovada por todos os presentes. i) Homologar a tabela de
Atividades Complementares do colegiado de Nutrição. A Profa. Andréa Sotero argumentou ser a segunda vez que essa tabela é submetida para apreciação do
CGA, sendo que, anteriormente não foi aprovada porque foram considerados documentos comprobatórios para as atividades as declarações assinadas pelo
docente responsável pelos projetos, contudo, dessa vez foram consideradas apenas as declarações emitidas pelas coordenações setoriais. Tabela de atividades
aprovada por unanimidade. j) Homologar a nova composição do NDE de História: Dr. Luciano José Vianna (presidente), Dr. Reinaldo Forte Carvalho
(Coordenador), Dra. Ana Clara Farias Brito (Conteúdos e objetos de ensino), Ms. Carlos Eduardo Romeiro Pinho (Dimensão cultural, social, política e
econômica da Educação), Dr. Fernando Mattiolli Vieira (Conhecimentos pedagógicos), Dr. Thiago Alves Dias (Conhecimento de crianças, adolescentes e
adultos), e Dr. Thiago Estáquio Araújo Mota (Conhecimento advindo da experiência). O Prof. Reinaldo Carvalho expôs que a alteração ocorreu para
substituição da Profa. Pâmela Guimarães no período da licença-maternidade. A composição do NDE foi aprovada por unanimidade. k) Homologar a solicitação
de estágio de pós-doutorado do pesquisador Bruno Remígio Cavalcante. O Prof. Geyner Cruz informou que essa demanda é do PPGRDF e que de acordo com a
Resolução CEPE nº 015/2014, há a necessidade de homologação desse estágio no CGA, esclarecendo que já foram cumpridas todas as tramitações pertinentes.
Solicitação aprovada por unanimidade. l)Homologar o Plano de Capacitação Docente do Colegiado de Matemática. O plano de capacitação foi aprovado por
todos os conselheiros. m) Reintegração e dilatação de prazos: Reintegração - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Danielly Richelly Silva Sá, Lais Rodrigues da Silva e
Nadja Batista dos Santos; FISIOTERAPIA: Rayane Kelli Rocha Ribeiro; GEOGRAFIA: Maria Aparecida Lima dos Santos e Mariana Gonçalves; HISTÓRIA:
Aldo Rabelo de Amorim e Letícia Havenne Dantas da Silva; LETRAS, HABILITAÇÃO PORTUGUÊS/ESPANHOL: Rafael Alves da Silva; MATEMÁTICA:
José Ucedilson Borges; PEDAGOGIA: Cicera Tamara Lucas e Viliane Souza Santos / Dilatação - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Nilson José Frutuoso da Silva;
MATEMÁTICA: Paulo Porfírio do Nascimento. Solicitações de reintegração e dilatação aprovada pelos conselheiros. IV. Comunicações dos Conselheiros. O
Prof. Simão Pedro Santos solicitou informação sobre a possibilidade de substituir as ordens de serviço por portaria, pois esta conta para pontuações de forma
mais diversificada que a ordem de serviço. O Prof. Tarcísio Silva esclareceu que a emissão de portaria é atribuição exclusiva do Reitor e essas demandas
específicas da unidade, em que são emitidas ordens de serviço, também são válidas. Em seguida, Klennio Gomes destacou que dia 12/05/2021 iniciou o período
de solicitação de colação de grau regular do semestre letivo 2020.1 e encerrará dia 24/05/2021, e as colações acontecerão de forma remota; e para os que
precisam antecipar a colação de grau é necessário realizar uma tramitação específica; ressaltou que entre os dias 18 e 21/05/2021 acontecerá a matrícula do
primeiro remanejamento do SISU e SSA e ocorrerá de forma agendada; enfatizou que o envio das atas de notas e frequências, pelos docentes, devem ocorrer até
do dia 11/06/2021. Posteriormente, o Prof. Victor Neves agradeceu pela votação na eleição da ADUPE, assim como o voto nos novos membros do conselho de
representantes, a Profa. Renata Sibéria e o Prof. Thiago Alves. Na sequência, o Prof. Paulo César Santos convidou os coordenadores de curso para o Fórum de
Coordenadores que ocorrerá dia 19/05/2021, e acontecerá juntamente aos outros setoriais; ressaltou que dia 26/05 terá um encontro com os coordenadores dos
cursos de licenciatura para discutir sobre as modificações nas diretrizes curriculares no núcleo comum. No último comunicado da reunião, o Prof. Sidclay
Pereira sugeriu que todas as reuniões que envolvessem os coordenadores de curso fossem realizadas em alguma quinta-feira, à tarde, pois é um dia em que eles
já deixam reservado por causa das reuniões do CGA, e não interromperia outra atividade. Nada mais havendo a ser registrado, a reunião foi finalizada às 16h
(dezesseis horas) e eu, Roberta Luany de Melo Souza, lavrei a presente ata que segue para apreciação dos conselheiros presentes com vistas aos ajustes
necessários a sua aprovação e posterior assinatura dos Conselheiros presentes. Petrolina, treze de maio de dois mil e vinte e um.
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Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva Maria Aline Rodrigues de Moura
Paulo César Marques de Andrade Santos Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes
Geyner Alves dos Santos Cruz Klennio Amariz Gomes
Simão Pedro dos Santos Erick Macedo Carvalho
Antonio Marcos dos Santos Washington Soares Ferreira Junior
Nayanne Nayara Torres da Silva Reinaldo Forte Carvalho
Amanda Regina da Silva Góis Rogério Fabiano Gonçalves
Andréa Marques Sotero Giovanna Josefa de Miranda Coelho
Claudemiro Lima Junior Victor Ribeiro Neves
Thiago Alves Dias Pâmela Rocha Bagano Guimarães
Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias Roberta Luany de Melo Souza

 

Documento assinado eletronicamente por Victor Ribeiro Neves, em 10/06/2021, às 17:44, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º,
do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Klennio Amariz Gomes, em 10/06/2021, às 17:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cristhiane Maria Bazilio de Omena Messias, em 10/06/2021, às 18:48, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Marcos dos Santos, em 10/06/2021, às 19:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aline Rodrigues de Moura, em 11/06/2021, às 09:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erick Macedo Carvalho, em 11/06/2021, às 14:45, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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Documento assinado eletronicamente por Andrea Marques Sotero, em 14/06/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nayanne Nayara Torres da Silva, em 14/06/2021, às 19:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Carvalho, em 15/06/2021, às 08:41, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do
Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudemiro de Lima Junior, em 15/06/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Alves Dias, em 16/06/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do
Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Marques de Andrade Santos, em 16/06/2021, às 18:01, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva, em 16/06/2021, às 19:44, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Washington Soares Ferreira Junior, em 17/06/2021, às 08:52, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Giovanna Josefa de Miranda Coelho, em 17/06/2021, às 10:36, conforme horário oficial de Recife, com

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Geyner Alves dos Santos Cruz, em 17/06/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Emilia Valenca Fernandes, em 17/06/2021, às 10:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Amanda Regina da Silva Gois, em 17/06/2021, às 12:41, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Rocha Bagano Guimarães, em 17/06/2021, às 14:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fabiano Goncalves, em 18/06/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Simao Pedro dos Santos, em 18/06/2021, às 22:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Luany de Melo Souza, em 18/06/2021, às 23:15, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14391632 e o código CRC EF7E32AE.
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http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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