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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO DO DIA OITO DE JUNHO DE DOIS 
MIL E DEZESSETE, ÀS QUATORZE HORAS, 
NA SALA DAS SESSÕES, LOCALIZADA NO 
EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 
SEDE DA REITORIA, NO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO “ALAOR DE QUEIROZ 
ARAÚJO”, SOB A PRESIDÊNCIA DO 
MAGNÍFICO REITOR, PROFESSOR 
REINALDO CENTODUCATTE, E COM A 
PRESENÇA DA SENHORA VICE-REITORA, 
PROFESSORA ETHEL LEONOR NOIA 
MACIEL, E DOS SEGUINTES 
CONSELHEIROS: ALFREDO CARLOS 
RODRIGUES FEITOSA, CLÁUDIA MARIA 
MENDES GONTIJO, EUSTÁQUIO VINICIUS 
RIBEIRO DE CASTRO, GERALDO ROSSONI 
SISQUINI, NEUZA MARIA BRUNORO COSTA, 
OTÁVIO GUIMARÃES TAVARES DA SILVA, 
PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS, 
RENATO RODRIGUES NETO, ROGÉRIO 
NAQUES FALEIROS, JOSIANA BINDA, 
REPRESENTANDO O PRÓ-REITOR DE 
GESTÃO DE PESSOAS CLEISON FAÉ, 
LUDMILA RODRIGUES NUNES, 
REPRESENTANDO O PRÓ-REITOR DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E CIDADANIA 
GELSON SILVA JUNQUILHO, PRÓ-REITORA 
DE ADMINISTRAÇÃO TERESA CRISTINA 
JANES CARNEIRO, ARMANDO BIONDO 
FILHO, BRENO VALENTIM NOGUEIRA, 
FILIPE SIQUEIRA FERMINO, LUCIANO CALIL 
GUERREIRO DA SILVA, WELLINGTON 
PEREIRA, HUDSON LUPES RIBEIRO DE 
SOUZA, JEAN LUCAS BARBOSA DA SILVA 
LEONARDO MUNIZ FERNANDES E 
RAPHAEL MORAES SIMÕES E SOUZA. 
AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, O 
REITOR DO PERÍODO ANTERIOR, 
PROFESSOR RUBENS SERGIO RASSELI, E 
OS SENHORES CONSELHEIROS DIRCEU 
PRATISSOLI, RONEY PIGNATON DA SILVA, 
ANILTON SALLES GARCIA, LUIZ ALBERTO 
SOBRAL VIEIRA JUNIOR, MAURÍCIO 
ABDALLA GUERRIERI E BRENO PANETTO 
MORAIS.  
 

Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 
sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foi apreciada e aprovada por 
unanimidade a ata da sessão extraordinária do dia 19 de maio de 2017. 02. 
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COMUNICAÇÃO: O Conselheiro Rogério Naques Faleiros, com a palavra, 
comunicou que o Senhor Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, 
Professor Gelson Silva Junquilho, foi promovido a Professor Titular, pelo que o 
parabenizou. Ainda com a palavra, o Conselheiro comunicou que o Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas, desde a última segunda-feira, já conta com o 
trabalho dos apenados, no âmbito do convênio da Prefeitura Universitária com 
a Secretaria de Justiça, e nesta data, pela manhã, o Conselheiro participou de 
uma reunião com os representantes dos Departamentos de Direito, Serviço 
Social e Biblioteconomia, na qual se tratou da elaboração de projetos de 
extensão de assistência jurídica, social e do projeto Biblioteca no Presídio. A 
ideia é que esse projeto componha, ao lado do convênio da PU com a SEJUS, 
o convênio da Instituição com o Conselho Nacional de Justiça chamado 
Universidade no Cárcere. A reunião também contou com representantes da 
PROEX, pois a Universidade tem um papel muito importante nesse momento 
como instituição de ensino, formativa, capaz de oferecer possibilidades de 
ressocialização dos apenados. O trabalho executado foi chamado pelo 
Conselheiro de maravilhoso, visto que o Centro já expõe outra face, e resta 
agora perfazer a caminhada para que a Instituição ofereça possibilidades 
formativas aos apenados. O Conselheiro Filipe Siqueira Fermino, com a 
palavra, fez a leitura do Memorando do CCJE encaminhado a Reitoria sobre a 
Portaria em relação ao pagamento de horas por meio de cursos de capacitação 
apenas no âmbito a UFES e também ao tratamento desigual entre os 
servidores técnicos-administrativos em Educação e os Docentes nesta 
Universidade. O Conselheiro ressaltou a insatisfação de vários servidores em 
relação a essa Portaria, além daqueles lotados no CCJE, e manifestou o 
conhecimento de que um dos pontos já sofreu retificação, mas referiu que 
outras questões se fazem presentes, e propõe que o assunto seja trazido a 
este Conselho para que o pleito seja avaliado. A Senhora Vice-Reitora, 
Professora Ethel Leonor Noia Maciel, com a palavra, declarou que a Reitoria 
recebeu o referido Memorando, assim como o do Núcleo de Tecnologia da 
Informação, com o mesmo objetivo. Além disso, o Conselheiro Luciano Calil 
Guerreiro da Silva, com a palavra, como representante neste Conselho, 
também procurou a Reitoria com a mesma preocupação, tendo protocolado um 
pedido no Gabinete do Reitor nesse sentido. Ainda com a palavra, a Senhora 
Vice-Reitora esclareceu que, em reunião com a Diretora do Departamento de 
Gestão de Pessoas, Senhora Josiana Binda, foi informada dos impedimentos 
jurídicos e da diversidade das carreiras, razões que impedem a prática da 
isonomia pretendida. Entretanto, dentro dos limites da governabilidade, a 
compensação por meio de cursos em outras instituições foi atendida, tendo em 
vista a justiça do pleito e as especificidades de setores como o NTI ou o CCJE, 
além de outros, que não se encaixam no conjunto de cursos oferecidos pela 
Instituição. O Conselheiro Alfredo Carlos Rodrigues Feitosa, com a palavra, 
parabenizou a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a 
Administração, a Senhora Vice-Reitora e a Reitoria pela ação desta Plenária, 
classificando-a como muito proveitosa; ao Conselheiro Gelson Silva Junquilho, 
pela titularidade conquistada, ato muito importante, tendo em vista a Resolução 
aqui votada recentemente; e agradeceu pelo convite da PROPLAN ao 
Professor Hermano Tavares – psiquiatra da USP que há 20 anos atua na linha 
de pesquisa Jogadores Anônimos, cujo objeto são os distúrbios de pessoas 
viciadas em jogos, de grande respaldo em todas as demais áreas da USP – 
para uma participação maior na área da Saúde da UFES, por meio de 
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videoconferência viabilizada pelo Centro de Ciências da Saúde junto ao 
HUCAM, no Programa Telessaúde, aproveitando a ocasião para também 
convidar para o evento os Senhores Conselheiros e comentando que esse 
acontecimento sinaliza para que se avente a possibilidade de outros eventos 
ligados a pesquisas, cultura e iniciação científica na Universidade. O 
Conselheiro Wellington Pereira, com a palavra, compartilhou da preocupação 
dos Conselheiros Filipe Siqueira Fermino e Luciano Calil Guerreiro da Silva 
com a Portaria sobre compensação de horas por eles comentada, no que se 
refere à obrigatoriedade de os cursos serem limitados à grade do 
DDP/PROGEP, tendo em vista a garantia oferecida pela lei de possibilidade de 
capacitação mediante cursos oferecidos por outras instituições. Ainda com a 
palavra, o Conselheiro fez referência à situação conjuntural vivida pela 
Universidade, a saber, uma ação do Ministério Público de improbidade 
administrativa, reivindicando que todos os servidores da Universidade possam 
ser defendidos pela Procuradoria Federal. O terceiro ponto da comunicação do 
Conselheiro refere-se à necessidade de elaboração de uma moção de repúdio 
à exoneração pela EBSERH da Superintendente do Hospital Universitário de 
Alagoas, o que infringe a autonomia daquela Universidade. Ainda com a 
palavra, o Conselheiro anunciou para o próximo dia 30 de junho a segunda 
greve geral contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista. A 
Senhora Vice-Reitora, com a palavra, manifestou votos de solidariedade ao 
Conselheiro Wellington Pereira pelo assalto com violenta agressão por ele 
sofrido. No que se refere à defesa dos servidores pela Procuradoria Federal, 
uma vez que esta se subordina à Advocacia-Geral da União, só pode defender 
no ato da gestão. O Magnífico Reitor desta Universidade só pôde recorrer a 
essa assistência jurídica mediante solicitação à AGU, justificando que se trata 
de um ato de gestão. Ou seja, só mesmo os atos praticados quando os 
gestores assinam pela Instituição podem ser cobertos por essa assistência. O 
Senhor Presidente, com a palavra, acrescentou que somente com o parecer 
favorável da referida Procuradoria o contrato em questão foi assinado, e só por 
isso sua defesa por esse meio é possível. A Conselheira Neuza Maria Brunoro 
Costa, com a palavra, comunicou a situação vivenciada no campus de Alegre 
por causa do contingenciamento no Setor de Transportes, que impede o 
deslocamento dos representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, o que tem gerado um descontentamento muito grande, dado que 
foram eleitos por seus pares para exercer o direito e cumprir a obrigação de 
representar aquele campus. As aulas de campo estão sendo priorizadas, 
sobretudo as dos cursos de Geologia e Biologia, e atualmente os Centros de 
Alegre contam com quatro motoristas terceirizados e um efetivo, uma vez que 
três motoristas terceirizados foram dispensados na ação de contingenciamento, 
e um motorista efetivo se aposentou. A Conselheira ressaltou que sua própria 
participação nesta Sessão deu-se em consequência de uma carona. Ainda com 
a palavra, a Conselheira informou a mudança de sistema de atendimento no 
Restaurante Universitário de Jerônimo Monteiro, que passa a operar 
fornecendo marmitas aos usuários, o que certamente demandará mais do 
Setor de Transportes, posto que as marmitas, preparadas em Alegre, deverão 
ser transportadas para o Hospital Veterinário, em Jerônimo Monteiro, tarefa 
impossível de ser cumprida sem que se conte com mais um motorista. Outra 
questão preocupante, segundo a Conselheira, é a segurança. O Capitão da 
Polícia Militar, durante conversa sobre o tema, mostrou-se muito solícito a dar 
uma maior cobertura com sistema de rondas, mas a Conselheira indagou como 
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se encontram atualmente as negociações com o governo do estado sobre a 
atuação mais efetiva dos PMs da reserva, cujo contingente em Alegre poderia 
atender de forma mais econômica à Universidade. Algumas fragilidades já 
foram apontadas, com três ocorrências numa só semana, o que é preocupante 
e demonstra o que pode acontecer caso o contingente de segurança seja 
reduzido. A Conselheira Teresa Cristina Janes Carneiro, com a palavra, 
manifestou compreensão das dificuldades do campus de Alegre, mas 
esclareceu que a situação no campus de Goiabeiras também é difícil, com 
cinco motoristas terceirizados e quatro efetivos. Comparativamente os cortes, 
no entendimento da Conselheira, foram maiores em Goiabeiras, onde antes 
havia doze motoristas. As conversas estão sendo entabuladas com cada setor, 
com os Diretores de Centro, priorizando-se as aulas de campo, e a Conselheira 
tem solicitado que seja feito o melhor planejamento de modo a atender a todos, 
pois às vezes dois motoristas ficam voltados à mesma tarefa. No caso do 
campus de Alegre, é necessário reduzir, no contrato de trabalho, o número de 
recepcionistas a fim de que o atendimento seja feito com mais um motorista. 
Para tanto é necessário o apoio da PROGEP a fim de aumentar o número de 
efetivos e diminuir o de terceirizados de secretaria, tendo em vista que esse foi 
o único Centro em que estes foram mantidos. No quesito segurança, a 
Conselheira informou que, no último CCT, o ajuste foi de 22%, e que o 
contingenciamento foi definido em 15% no custeio. O Conselheiro Raphael 
Moraes Simões e Souza, com a palavra, comentou, com relação ao exposto 
pela Conselheira Neuza Maria Brunoro Costa, que, por causa dos ajustes no 
contrato da licitação do campus de Alegre, o pequeno restaurante de Jerônimo 
Monteiro reduziu seu pessoal em cinco funcionários, o que gera uma economia 
muito grande para a Universidade, apesar de significar a perda de uma 
conquista, razão pela qual o Conselheiro solicita que ao menos as marmitas 
cheguem aos usuários naquela localidade, sabendo-se que o Hospital 
Veterinário também delas necessita e sofre a falta delas por falta de motoristas. 
O Conselheiro, ainda com a palavra, comemorou a parceria da Atlética Central 
com o Centro de Educação Física e Desportos, por meio do Professor Otávio 
Guimarães Tavares da Silva, para o fechamento de furos no telhado do 
ginásio, de modo que este pudesse sediar a Copa UFES 2017. O Conselheiro 
Leonardo Muniz Fernandes, com a palavra, comunicou que a gestão do 
Diretório Central dos Estudantes divulgou um vídeo sobre o aumento da 
refeição no RU, cujo tom alarmista se assemelha à propaganda da Reforma da 
Previdência do atual governo. Além disso, alguns dados presentes no vídeo 
dão conta de que no primeiro semestre de 2016 o valor da refeição estava 
acima de R$ 7,00; já no segundo semestre, ficou abaixo de R$ 6,00, 
mantendo-se em R$ 8,30 ao longo do ano inteiro, algo difícil de entender, de 
acordo com o Conselheiro, que solicitou esclarecimentos. Também constitui 
preocupação do Conselheiro aquilo em que, segundo o vídeo, se constituem 
gastos do RU. 52% desses gastos são para pagamento de licitações e 54% 
desses gastos são bancados pela Universidade. Ou seja, nesses termos a 
Universidade hoje banca a licitação, e não a alimentação, bem como as perdas 
expostas no vídeo. Na prática, portanto, o modelo de gestão por meio de 
terceirização se mostra prejudicial para a UFES, motivo pelo qual o 
Conselheiro defende a auditoria dos contratos de licitação antes que se 
discutam os aumentos exorbitantes para os estudantes, de até 300%, expostos 
no vídeo em questão. A Senhora Vice-Reitora, com a palavra, explicou que 
precede a chegada do Conselheiro a deliberação deste Conselho da criação de 
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duas comissões de análise da questão, uma voltada ao estudo das contas, 
outra voltada à análise dos contratos, trabalho que já dura um ano e meio e 
agora está sendo fechado. O Conselheiro Raphael Moraes Simões e Souza, 
como presidente de uma dessas comissões mistas (compostas de professores, 
técnicos e estudantes), teve acesso a todos esses dados, que de todo modo 
constam de um relatório que virá a este Conselho, quando estarão disponíveis 
aos interessados, inclusive ao Conselheiro Leonardo Muniz Fernandes. O 
Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, explicou que 
para entender a questão do RU basta ler a ata da última sessão do Conselho 
de Curadores, com seu acompanhamento mensal, com todas as quantias de 
entrada e saída dispostas de maneira muito transparente. Ainda com a palavra, 
o Conselheiro relatou que há duas secretarias fechadas no Centro de Ciências 
Exatas, a saber, a Secretaria de Pós-Graduação do Ensino de Física do 
Programa de Pós-Graduação em Matemática e a Secretaria do Curso de Física 
do Curso Noturno, uma vez que quatro funcionários terceirizados foram 
demitidos, com a suspensão do serviço das recepcionistas, razão pela qual 
refará o pedido enviado pelos três Coordenadores à PROPLAN, antes negado, 
e pede desde já o apoio da PROGEP, no sentido de que sejam cedidos 
funcionários para essas Secretarias, assumindo mesmo o compromisso de 
fundi-las. O Conselheiro Jean Lucas Barbosa da Silva, com a palavra, 
manifestou preocupação com a ausência de representatividade estudantil nas 
Câmaras de Pós-Graduação desta Universidade, e um dos movimentos negros 
da UFES está pautando a inserção de políticas afirmativas na pós-graduação. 
Essa falta de representatividade dificulta o diálogo com a Câmara de Pós-
Graduação, de modo que as questões, tendo sido nesta pautadas, sejam 
encaminhadas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sendo as 
decisões na Universidade tomadas pela Reitoria, pelos Técnicos 
Administrativos, pelos Docentes e pela representação estudantil, é preocupante 
essa ausência nas referidas Câmaras. O Senhor Presidente, com a palavra, 
respondeu que foi criada uma Associação de Pós-Graduandos na 
Universidade, que levantou justamente essas questões. Essa Associação se 
apresentou, ainda com uma Diretoria provisória, e as discussões por ela 
expostas serão encaminhadas por meio da Câmara de Pós-Graduação e dos 
Colegiados de Pós-Graduação a fim de que seja seguido o Regimento, sendo 
necessária a escolha, no âmbito das Câmaras de Pós-Graduação, dos 
representantes estudantis. O Senhor Presidente assegurou que o assunto será 
discutido na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para ser encaminhado, 
uma vez que o estabelecido conforme o direito tem que ser cumprido. O 
Conselheiro Hudson Lupes Ribeiro de Souza, com a palavra, anunciou que já 
acontece o Fórum Estudantil, razão pela qual solicita aos representantes 
discentes que pesquisem o assunto, informem-se do que está sendo debatido, 
tendo em vista, entre outros aspectos, que o RU, nesta sessão já comentado, é 
a principal ferramenta de permanência dos estudantes na Universidade, e 
portanto não pode ser tratado simplesmente em termos numéricos. O 
argumento aplicado ao RU de tirar dos estudantes para dar aos próprios 
estudantes mostra-se insuficiente, por não abranger outras questões como, por 
exemplo, de que forma os recursos voltados para o RU têm sido utilizados pela 
UFES. É preciso repensar o Restaurante Universitário, revendo a sua 
terceirização, pois algo de positivo mostrado pelo vídeo veiculado pelo DCE é o 
alto percentual de recursos com ela empregados, e propor um modelo 
autossustentável. Ainda com a palavra, o Conselheiro relatou a ocorrência, na 
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última semana, da eleição para o Congresso da UNE, cuja conclusão se deu 
na última sexta-feira. Foram três chapas inscritas, das quais a Chapa 1 obteve 
a maioria dos votos, ficando as Chapas 3 e 2 em segundo e terceiro lugares, 
respectivamente. O Congresso Nacional de Estudantes se dará em Belo 
Horizonte no próximo mês, e a UFES passou por esse processo muito 
tranquilamente em comparação com as últimas edições do evento. O 
Conselheiro considerou, nesse aspecto, que apesar de, no X Congresso de 
Estudantes da UFES (CONEUFES), ter sido pontuado que o DCE não poderia 
se manifestar a favor da UNE, é preciso ter em mente que o espaço desse 
Diretório é para os estudantes, e a partir do momento em que se nega a 
utilização desse espaço para uma eleição de representantes discentes, 
configura-se um sério problema. Essa eleição teve de ser feita entre um 
auditório e outro, no CCE, o que dificultou o processo. O Conselheiro 
Wellington Pereira, com a palavra, anunciou o processo eleitoral para escolha 
dos representantes dos Técnicos Administrativos nos três Conselhos 
superiores da UFES, que deverá se processar no dia 21 de junho. A Comissão 
Eleitoral produziu os cartazes e os encaminhou para as Secretarias de Centros 
e setores da Universidade, e o Conselheiro solicitou aos Diretores de Centros 
empenho a fim de que esses cartazes sejam distribuídos nos Departamentos. 
O Senhor Presidente, com a palavra, e aproveitando a ocasião, agradeceu ao 
Sindicato dos Trabalhadores na UFES (SINTUFES) pela iniciativa de 
elaboração do referido cartaz, que permitiu que todos os candidatos se 
manifestassem e fossem conhecidos e se constituiu como instrumento 
importante para o fortalecimento da democracia no seio dos TAEs. O 
Conselheiro Raphael Moraes Simões e Souza, com a palavra, informou que as 
duas Comissões encarregadas de analisar os custos do RU, assim como os 
aumentos para discentes nesse Restaurante, concluíram seus trabalhos, 
divulgando aos estudantes em geral os dados obtidos, destacando que o custo 
de R$ 8,00 por refeição deve-se ao fato de a empresa terceirizada receber 
mesmo enquanto o Restaurante não abre. Tanto é assim que o custo da 
refeição em janeiro e dezembro chega a R$ 30,00. Por essa razão luta-se para 
que o RU permaneça aberto durante os 12 meses do ano, já que se paga por 
isso. A longa duração do vídeo divulgado sobre o assunto deve-se, segundo o 
Conselheiro, ao detalhamento das informações veiculadas. 03. EXPEDIENTE: 
Não houve inclusões, exclusões e nem inversões de pauta. 04. ORDEM DO 
DIA: 04.01. PROCESSO Nº 17.810/2015-19 – GABINETE DO REITOR (GR) – 
Projeto de Resolução que visa regulamentar o afastamento para servidores 
técnico-administrativos em Educação para participação em cursos de 
capacitação nas modalidades de qualificação e aperfeiçoamento. O 
Conselheiro Paulo Sérgio de Paula Vargas, com a palavra, fez a leitura do seu 
parecer e do parecer conjunto das Comissões de Assuntos Didáticos, 
Científicos e Culturais, de Orçamento e Finanças e de Legislação e Normas, 
favoráveis à aprovação do referido projeto de Resolução. O Senhor Presidente, 
com a palavra, propôs a votação do projeto na totalidade com posterior votação 
dos destaques pertinentes, o que foi aceito de pronto. Em votação, o projeto na 
totalidade foi aprovado por unanimidade. Em seguida os Senhores 
Conselheiros procederam à discussão e votação dos destaques. Após a 
discussão e aprovação do artigo 9°, o Senhor Presidente propôs a prorrogação 
da sessão, o que foi aprovado por maioria, com um voto contrário. Em 
discussão, em votação, a Resolução e seus anexos foram aprovados por 
unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO VINTE E UM BARRA DOIS 
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MIL E DEZESSETE. 05. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Wellington Pereira, 
com a palavra, e como trabalhador do Centro de Artes, lembrou que esse 
Centro está completando 66 anos, tendo sido inaugurado em 23 de maio de 
1951, passando a funcionar no mês seguinte como Escola de Belas Artes. O 
Conselheiro, ainda com a palavra, aproveitou a ocasião para informar que esta 
é a última Sessão de que participa, dada a iminência das próximas eleições, 
após as quais será dada posse aos novos Conselheiros. O Senhor Presidente, 
com a palavra, agradeceu a participação de todos os Conselheiros nesta 
Sessão, e a todos que contribuíram com a construção da Resolução nela 
votada, de extrema importância para a Universidade, na medida em que 
proporcionará tratamento isonômico ao servidor da UFES. Certamente haverá 
necessidade de adequações, por causa da dinamicidade do processo, mas o 
passo dado já significa a quitação de uma dívida que a Universidade tinha para 
com os seus servidores técnico-administrativos. O Conselheiro Renato 
Rodrigues Neto, com a palavra, trouxe à memória dos Senhores Conselheiros 
que nesta data se comemora o Dia Mundial dos Oceanos e no dia 5 de junho 
último foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, ocasião em que o 
Centro de Ciências Humanas e Naturais promoveu o plantio de 28 mudas de 
árvores nativas da região da Mata Atlântica, de espécies raras do Espírito 
Santo, em torno do estacionamento daquele Centro. O Conselheiro Alfredo 
Carlos Rodrigues Feitosa, com a palavra, parabenizou os representantes 
técnico-administrativos pelo trabalho aqui executado. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 17 horas e 30 
minutos. Do que era para constar, eu, Raquel Paneto Dalvin, secretariando os 
trabalhos, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue devidamente 
assinada por mim e pelos Senhores Conselheiros presentes.  
 


