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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO DO DIA VINTE 
E NOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
QUINZE, 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 DOS SENHORES 
CONSELHEIROS: ARMANDO BIONDO FILHO, 
GERALDO ROSSONI SISQUINI, GLÁUCIA 
RODRIGUES DE ABREU, JOSEVANE 
CARVALHO CASTRO, JÚLIO CÉSAR 
BENTIVOGLIO, PAULO SÉRGIO DE PAULA 
VARGAS, ROGÉRIO NAQUES FALEIROS, 
RONEY PIGNATON DA SILVA, ZENÓLIA 
CHRISTINA CAMPOS FIGUEIREDO, 
EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO, 
MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI, LUCIANO 
CALIL GUERREIRO DA SILVA, WELLINGTON 
PEREIRA, ALBERTO FREDERICO SALUME 
COSTA, ARTHUR ALMEIDA DA SILVA, 
MARCELLO FRANÇA FURTADO E RAMON 
MOREIRA DE PAULA. AUSENTES, COM 
JUSTIFICATIVA, A SENHORA VICE-REITORA 
PROFESSORA ETHEL LEONOR NOIA MACIEL, 
O REITOR DO PERÍODO IMEDIATAMENTE 
ANTERIOR, PROFESSOR RUBENS SERGIO 
RASSELLI, E OS SENHORES CONSELHEIROS 
CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO, ANILTON 
SALLES GARCIA, MARIA LUCIA CASATE E 
MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO. ESTE 
PRESENTE AINDA, O CONSELHEIRO 
RAPHAEL MORAES SIMÕES E SOUZA, 
SUPLENTE DO CONSELHEIRO MARCELLO 
FRANÇA FURTADO. 

 
Havendo número legal, o Senhor Presidente, com a palavra, declarou aberta a 

Sessão. 01. APRECIAÇÃO DE ATAS: Foram apreciadas e aprovadas por 

unanimidade a ata da Sessão Solene do dia 10 de junho de 2015 e a ata da 

Sessão Ordinária do dia 3 de julho de 2015. 02. COMUNICAÇÃO: O Conselheiro 

Raphael Moraes Simões e Souza, com a palavra, agradeceu aos Professores 

Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro e ao Professor Reinaldo Centoducatte pela 

ajuda prestada à Atlética Central para que encaminhasse três equipes, de futsal 

masculino, vôlei feminino e basquetebol masculino, além de dois outros atletas, um 

de atletismo, outro de judô, aos Jogos Universitários Brasileiros. A Universidade 

custeou a ida desses atletas. As equipes de futsal e de vôlei foram eliminadas nas 
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classificatórias, mas o basquete masculino foi vice-campeão em Uberlândia. Para 

o próximo ano pretende-se enviar mais atletas e mais times. Em seguida o 

Conselheiro, ainda com a palavra, fez a leitura da nota de repúdio, in verbis: 

“NOTA DE REPÚDIO. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal 

do Espírito Santo (DCE-UFES) vem por meio desta, REPUDIAR as atitudes 

antidemocráticas praticadas pelo Prof. Helcio Bezerra de Mello, Coordenador do 

Curso de Engenharia de Computação do Departamento de Computação e 

Eletrônica do Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES (UFES de 

São Mateus) e reafirmar a autonomia política, eleitoral, administrativa e de livre 

escolha dos Centros Acadêmicos (CAs) e Diretórios Acadêmicos (DAs) de toda a 

UFES. Considerando a Moção de Apoio do Conselho Universitário de dezembro 

de 2014, pela qual afirmou por unanimidade ‘seu zelo e reforço no que tange à 

autonomia e à auto-organização política e eleitoral de todas as entidades de 

representação estudantil, no que se refere tanto ao Diretório Central dos 

Estudantes quanto aos Centros e Diretórios Acadêmicos da UFES’, entendemos 

que o não acatamento, por parte do Prof. Helcio, do nome de um representante 

legitimamente eleito ou indicado pelos discentes fere os direitos estabelecidos pela 

Lei Federal n° 7.395, de 31 de outubro de 1985, pelo Estatuto da nossa 

Universidade, pelo seu Regimento Geral, e ainda, como o entendimento 

manifestado pelo Conselho Universitário, por meio da moção citada. Segundo o 

Regimento Geral da UFES, cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) disciplinar normas para a eleição discente nos Centros, Departamentos e 

Colegiados e nenhum professor pode interferir nessa esfera, sobretudo quando se 

trata da Representação Estudantil, como tem feito em suas diversas tentativas 

contra o Movimento Estudantil do Curso de Graduação em Engenharia de 

Computação. As atitudes que esse professor vem tomando com relação à 

Representação Estudantil fere o que há de mais glorioso nas Instituições de 

Ensino Superior Públicas: a participação dos estudantes em todos os Órgãos 

Colegiados da Universidade, com direito a voz e voto. Fere também o Estatuto da 

UFES, que prevê 20% de representação estudantil em todos os Órgãos 

Colegiados. O Prof. Helcio tenta calar a liberdade estudantil no que se refere à 

organização, escolha e decisão sobre o que queremos como estudantes de uma 

Universidade Pública na qual, acima do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, está o 

tripé Estudantes, Professores e Técnicos Administrativos. A UFES que queremos 

não se constrói com o cerceamento do direito de voz e do voto estudantil em todos 

os Órgãos Colegiados. Queremos uma UFES que seja construída 

democraticamente, dia após dia, mediante o diálogo e o debate, nas suas diversas 

instâncias, com a participação de toda a comunidade acadêmica. A Diretoria do 

DCE da UFES repudia veementemente ações e atitudes como a do referido 

Professor e exige da Administração Central da UFES e da Diretoria do CEUNES a 

tomada de providências quanto ao caso ocorrido e a garantia de manutenção dos 

direitos conquistados por nós, estudantes, e que não serão agora subtraídos. 

Vitória, 21 de outubro de 2015. Diretório Central dos Estudantes”. O Conselheiro 

Maurício Abdalla Guerrieri, com a palavra, parabenizou os Professores Reinaldo 

Centoducatte e Ethel Leonor Noia Maciel pelo aval da maioria da comunidade 

acadêmica para a recondução aos cargos de Reitor e Vice-Reitor desta 

Universidade e desejou-lhes boa gestão, com a continuidade dos acertos e o 
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diálogo acerca dos pontos ainda não acertados, com um mandato participativo, em 

que a comunidade seja ouvida. Em seguida o Conselheiro, ainda com a palavra, 

tendo em vista o contexto por que passa nosso estado, teceu ponderações a 

respeito da gestão da água na UFES, que vivencia um problema anunciado há 

cerca de trinta anos, sem saber aproveitar as oportunidades. O Conselheiro 

ressaltou a necessidade do reaproveitamento da água dos tubos de ar 

condicionado e destacando a busca de soluções para amenizar a escassez de 

água no planeta. Essa experiência já vem sendo levada a efeito no Centro 

Tecnológico, enquanto ainda se verifica em vários locais o desperdício da água 

usada para lavar veículos. Essa iniciativa se comunica, entre outros aspectos, com 

a autoridade moral da Universidade diante da sociedade, embasada em soluções 

criativas dentro da própria instituição. O Conselheiro Armando Biondo Filho, com a 

palavra, endossou o tratamento da questão da água levantada pelo Conselheiro 

Maurício Abdalla Guerrieri. Em seguida, comentou o sucesso, no âmbito da II 

Semana Estadual da Ciência e Tecnologia, da Semana de Ciência, Tecnologia, 

Extensão e Inovação 2015 da UFES, com vários tipos de atividades, junto com a 

Semana de Iniciação Científica, quando cerca de 20 mil estudantes de escolas 

públicas circularam pela Universidade. O Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro 

de Castro, com a palavra, informou que os lavadores de carros, que têm um 

contrato com a Universidade para exercer suas atividades, já foram instruídos a 

utilizar a água de baldes no seu trabalho, e não de mangueiras, para economizar 

água, e será acatada a sugestão dada para que a água desses baldes seja 

aproveitada do ar condicionado, e não mais captada diretamente das torneiras. No 

que se refere à energia elétrica, o Conselheiro destacou um projeto em andamento 

na Prefeitura Universitária, que tem 40 dias para entregar o estudo, que tanto 

reduzirá o consumo quanto o valor da conta de energia. Como parte desse estudo 

consta a instalação de um banco de capacitores, a mudança do horário de pico. 

Um Decreto do Governo Federal foi baixado determinando exatamente as medidas 

que já vêm sendo tomadas pela Universidade para economia de energia elétrica. 

O Conselheiro, ainda com a palavra, parabenizou o Conselheiro Armando Biondo 

Filho, homenageado pelo governador do estado,  pela contribuição na Semana de 

Ciência e Tecnologia promovida pela Universidade. O Conselheiro Josevane 

Carvalho Castro, com a palavra, declarou que no Centro de Ciências Agrárias, em 

Alegre, já se coleta a água dos aparelhos de ar condicionado e destiladores, 

mediante contrato com uma empresa júnior. O Conselheiro Roney Pignaton da 

Silva, com a palavra, destacou que também no Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo, o problema dos destiladores está sendo estudado, tendo em vista 

que para cada litro de água destilada são desperdiçados 15 a 20 litros de água. 

Quanto ao consumo de energia, a instalação de um banco de capacitores poderá 

gerar uma economia de 150 mil reais por ano. Ainda com a palavra, o Conselheiro 

anunciou o êxito da Semana de Ciência Mateense, com um evento integrado 

IFES/UFES/Município de São Mateus voltado para rede pública do ensino 

fundamental, e da Semana da Pedagogia e da Escola de Física do CEUNES. O 

Conselheiro também relatou dificuldades no Projeto “Universitário por um dia” no 

que se refere à alimentação dos alunos da rede pública, sendo importante a 

manutenção do preço individual de R$ 1,50, já que são os próprios professores do 

CEUNES que arcam com os custos. O Senhor Presidente, com a palavra, 
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respondeu que discutiu a questão com a Senhora Amélia Lopes Lima, Diretora do 

Restaurante Universitário, que declarou que, segundo seu entendimento da 

Resolução pertinente, ela própria não tem autonomia para sustentar esse preço, 

ficando essa discussão para o momento oportuno, no âmbito deste Conselho. A 

Conselheira Zenólia Christina Campos Figueiredo, com a palavra, em nome do 

Centro de Educação Física e Desportos, parabenizou a Pró-Reitoria de Extensão 

pela organização da Jornada de Extensão, que foi um sucesso. A Conselheira 

destacou o trabalho da PROEX nessa iniciativa dado que o Curso de Educação 

Física esteve presente, com todos os indicados da apresentação cultural do grupo 

de Educação Física, bem como o ganhador do prêmio Maria Filina, o Grupo 

Pandora. Em seguida, ainda com a palavra, a Conselheira, no que tange à relação 

candidato/vaga na instituição, destacando a necessidade da adesão ao SISU, já 

que há muitos cursos cuja relação candidato/vaga está abaixo do esperado, tendo-

se em vista também o diagnóstico dos cursos que não atraem candidatos para os 

processos seletivos, assunto muito preocupante por se tratar de cursos no interior 

do estado e de cursos REUNE, cujo termo foi assinado e de cujo sucesso se tem a 

expectativa. O Conselheiro Geraldo Rossoni Sisquini, com a palavra, comentou 

que estava em uma reunião com o Secretário de Estado da Educação, Haroldo 

Rocha, e este entende que o estado hoje tem uma faculdade estadual, o Nossa 

Bolsa, pela quantidade de bolsas disponíveis para instituições de ensino 

particulares, e no Brasil, este ano, no primeiro trimestre, uma só empresa teve um 

lucro de quase R$ 500 milhões, com 60% de sua receita proveniente do FIES, e 

portanto ouvem-se propagandas enganosas que apregoam bolsas que na verdade 

são empréstimos. O Conselheiro propõe a instituição de bolsas para fixação de 

alunos nos campi do interior, com ajuda de custo, em uma parceria com o governo 

do estado. O Conselheiro, ainda com a palavra, comentou que esteve na 

Secretaria de Meio Ambiente 03. EXPEDIENTE: O Conselheiro Paulo Sergio de 

Paula Vargas, com a palavra, em nome da Comissão de Legislação e Normas, 

solicitou a exclusão da pauta do Processo nº 25.086/2011-65 – Comissão Interna 

de Supervisão (CIS) – Alteração da Resolução nº 08/2007-CUn. O Conselheiro 

Paulo Sergio de Paula Vargas, com a palavra, em nome da Comissão de 

Legislação e Normas, solicitou a inclusão em pauta dos seguintes Processos: 01. 

Processo  nº 2.524/2014-60 – AGUARD – ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS – 

Recurso Administrativo. 02. Processo nº 10.965/2013-54 – LIBRE LIVROS EIRELI 

– Recurso Administrativo. 03. Processo nº 21.703/2014-04 – HORTO CENTRAL 

MARATAIZES LTDA. – Recurso Administrativo. 04. Processo nº 20.586/2014-53 – 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE (DAS/PROGEP) – Flexibilização da 

jornada de trabalho. O Senhor Presidente, com a palavra, informou que os 

Conselheiros Armando Biondo Filho, Geraldo Rossoni Sisquini, Roney Pignaton da 

Silva, Alberto Frederico Salume Costa e Marcello França Furtado, solicitaram 

inclusão e análise em regime de urgência dos seguintes processos: 01 

PROCESSO Nº 20.064/2014-51 – DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL/CCS 

– Reorçamentação da planilha UFESxFAHUCAM. 02. PROCESSO Nº 

13.987/2015-38 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) – Termo 

de Cooperação 2971/2015 – implantação e desenvolvimento de cursos no âmbito 

do Sistema UAB na UFES. 03. PROCESSO Nº 33.024/2007-41 – 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (DCC) – Prestação de 
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contas. 04. PROCESSO Nº 8.186/2014-70 – CENTRO DE LÍNGUAS – Projeto 

Integrado de Ensino, Extensão e Pesquisa. 05. PROCESSO Nº 13.614/2014-86 – 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) – Remanejamento de 

pessoal entre Projetos. 06. PROCESSO Nº 13.615/2014-21 – SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) – Remanejamento de pessoal entre Projetos. 

07. PROTOCOLADO Nº 726.828/2015-05 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

(PROEX) – Solicitação de equivalência nos valores cobrados de servidores e 

alunos pela tarifa do Restaurante Universitário para alunos do projeto de extensão 

PECS. Em discussão, em votação, todos os pedidos de inclusão, exclusão e 

regime de urgência foram aprovados por unanimidade. 04. ORDEM DO DIA: 

04.01. PROCESSO Nº 4.489/2015-02 – COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO 

SELETIVO DE VAGAS SURGIDAS – Homologação do ad referendum do 

Presidente deste Conselho que aprovou o Projeto Básico para o PSVS 2015. O 

Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu 

Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favorável ao 

referido Projeto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 

RESOLUÇÃO NÚMERO TRINTA E DOIS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.02. 

PROCESSO Nº 11.758/2015-89 – COMISSÃO COORDENADORA DO 

VESTIBULAR – CCV – Homologação do ad referendum do Presidente deste 

Conselho que aprovou o Projeto Básico para a execução do Processo Seletivo 

para ingresso nos cursos de graduação no ano letivo de 2016. O Relator, 

Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu Parecer e 

do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças favoráveis ao referido Projeto. 

Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO 

NÚMERO TRINTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.03. PROCESSO Nº 

21.845/2014-63 – SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 

(SUPECC) - Flexibilização da Jornada de Trabalho. O Conselheiro Wellington 

Pereira, com a palavra, solicitou que o Processo retornasse à Comissão de 

Legislação e Normas deste Conselho, considerando que a SUPECC encaminhou 

novos documentos para análise. Em discussão, em votação, aprovado por 

unanimidade. 04.04. PROCESSO Nº 4.424/2010-44 – RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO – Estabelece valores a serem cobrados pelos Restaurantes 

Universitários desta Universidade. O Conselheiro Marcello França Furtado, com 

a palavra, fez a leitura do seu Parecer de Pedido de Vista. O Relator, Conselheiro 

Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a leitura do seu Parecer e do Parecer 

Conjunto das Comissões de Legislação e Normas; Assuntos Didáticos, Científicos 

e Culturais; e Orçamento e Finanças.  Após algumas discussões entre os 

conselheiros presentes, a Plenária decidiu, por maioria dos votos, em face do 

proposta apresentada pelo Conselheiro Josevane Carvalho Castro, retirar o 

Processo de pauta para que retornasse à Comissão de Orçamento e Finanças 

deste Conselho para reanálise. 04.05. PROCESSO Nº 2.911/2014-04 – 

AUDITORIA GERAL (AG) – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

RAINT/2013. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. O Conselheiro Júlio 

César Bentivoglio, com a palavra, fez a leitura do Parecer do Relator, Conselheiro 

Renato Rodrigues Neto, ausente com justificativa a esta Sessão, e do Parecer da 

Comissão de Legislação e Normas, favoráveis à aprovação do referido Relatório. 

O Conselheiro Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, com a palavra, parabenizou a 
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Auditoria Interna (AUDIN) pelo seu trabalho junto aos órgãos de controle. Em 

discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO 

NÚMERO TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.06. PROCESSO 

Nº 1.260/2015-16 – AUDITORIA GERAL (AG) – Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna RAINT/2014. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com 

a palavra, fez a leitura do seu Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e 

Finanças, favoráveis à aprovação do referido Relatório. Em discussão, em 

votação, aprovado por unanimidade. Baixada a RESOLUÇÃO NÚMERO TRINTA 

E CINCO BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.07 PROCESSO  Nº 20.064/2014-51 – 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL/CCS – Reorçamentação da planilha 

UFESxFAHUCAM. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, 

fez a leitura do seu Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 

deste Conselho, favoráveis à referida reorçamentação. Em discussão, em votação, 

aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO OITENTA E OITO 

BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.08. PROCESSO  Nº 13.987/2015-38 – 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) – Termo de Cooperação 

nº 2971/2015 – implantação e desenvolvimento de cursos no âmbito do Sistema 

UAB na UFES. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, fez a 

leitura do seu Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças deste 

Conselho, favoráveis à aprovação do referido Termo de Cooperação. Em 

discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO 

NÚMERO OITENTA E NOVE BARRA DOIS MIL E QUINZE. 04.09. PROCESSO 

Nº 33.024/2007-41 – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS (DCC) 

– Prestação de contas final do projeto intitulado “Projeto de Desenvolvimento 

Institucional do Departamento de Economia”. O Relator, Conselheiro Roney 

Pignaton da Silva, com a palavra, fez a leitura do seu Parecer e do Parecer da 

Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação da referida prestação 

de contas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Baixada a 

DECISÃO NÚMERO NOVENTA BARRA DOIS MIL E QUINZE.  04.10. 

PROCESSO Nº 8.186/2014-70 – CENTRO DE LÍNGUAS – Prestação de contas. 

O Relator, Conselheiro Roney Pignaton da Silva, com a palavra, fez a leitura do 

seu Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à 

referida prestação de contas. Em discussão, em votação, aprovado por 

unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA E UM BARRA DOIS MIL 

E QUINZE. Nesse instante o Senhor Presidente, com a palavra, propôs a 

prorrogação da Sessão por uma hora. Em discussão, em votação, a provado por 

unanimidade. 04.11. PROCESSO Nº 13.614/2014-86 – SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) – Solicitação de Remanejamento de pessoal 

entre projetos. O Relator, Conselheiro Roney Pignaton da Silva, com a palavra, fez 

a leitura do seu Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 

favoráveis à referida solicitação. A Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, com a 

palavra, solicitou que o Processo fosse baixado em diligência para 

esclarecimentos sobre repasses de recursos. Em discussão, em votação, esse 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 04.12. PROCESSO Nº 

13.615/2014-21 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEAD) – 

Solicitação de Remanejamento de pessoa entre projetos. O Relator, Conselheiro 

Roney Pignaton da Silva, com a palavra, fez a leitura do seu Parecer e do Parecer 
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da Comissão de Orçamento e Finanças, favoráveis à aprovação do referido 

Projeto. A Conselheira Gláucia Rodrigues de Abreu, com a palavra, solicitou que o 

Processo fosse baixado em diligência para esclarecimentos sobre repasses de 

recursos. Em discussão, em votação, esse encaminhamento foi aprovado por 

unanimidade. 04.13. PROTOCOLADO Nº 726.828/2015-05 – PRÓ-REITORIA DE 

EXTENSÃO (PROEX) – Solicitação de equivalência nos valores cobrados de 

servidores e alunos pela tarifa do Restaurante Universitário para alunos do projeto 

de extensão PECS. O Relator, Conselheiro Armando Biondo Filho, com a palavra, 

fez a leitura do seu Parecer e do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 

favoráveis à aprovação da referida equivalência. Em discussão, em votação, 

aprovado por unanimidade. Baixada a DECISÃO NÚMERO NOVENTA E DOIS 

BARRA DOIS MIL E QUINZE. 05. PALAVRA LIVRE: Não houve. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às 18 horas. 

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. 

 

 

 

 


