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ATA nº 001/2020/ SG-DC 
 
Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2020, no horário das 14h, remotamente por meio de 1 
videoconferência, realiza-se a I sessão extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) da 2 
Universidade Federal do ABC (UFABC) do ano 2020, previamente convocada e presidida pelo 3 
magnífico reitor, Dácio Roberto Matheus, com a presença dos seguintes conselheiros: Wagner 4 
Alves Carvalho, vice-reitor; Acácio Sidinei Almeida Santos, pró-reitor de assuntos comunitários 5 
e políticas afirmativas; Allana Mattos dos Santos, representante  discente de graduação; Armando 6 
Caputi, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Carlos 7 
da Silva dos Santos, representante docente do CMCC; Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor 8 
de pós-graduação; Cláudia Regina Vieira, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 9 
Humanas (CCNH); Fernando Luiz Cássio Silva, representante docente do CCNH; Geovane 10 
Oliveira de Sousa, representante dos técnicos administrativos; Glenda Lorena Mezarobba, 11 
representante da comunidade civil; Gustavo Martini Dalpian, representante docente do CCNH; 12 
Gustavo Morari do Nascimento, representante docente do CCNH; Harki Tanaka, diretor do Centro 13 
de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Isadora Henriques Ostrowski, 14 
representante suplente discente de graduação; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC; 15 
Jair Donadelli Júnior, representante suplente docente do CMCC; José Fernando Queiruga Rey, 16 
representante docente do CECS; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Lucas 17 
Roberto Paredes Santos, representante suplente discente de graduação; Luciana Zaterka, 18 
representante docente do CCNH; Marcelo Aversa, representante discente de pós-graduação; 19 
Marcelo Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Marcelo Furlin, representante da comunidade civil; 20 
Mônica Schröder, pró-reitora de planejamento de desenvolvimento institucional; Paula Ayako 21 
Tiba, pró-reitora de graduação; Rafael Celeghini Santiago, representante docente do CECS; Rafael 22 
Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, representante suplente docente do CMCC; Raquel Vecchio 23 
Fornari, representante docente do CMCC; Regimeire Oliveira Maciel, representante suplente 24 
docente do CECS; Renata Silva, representante dos técnicos administrativos; Ricardo José 25 
Andrade, representante dos técnicos administrativos; Roberta Kelly Amorim de França, 26 
representante dos técnicos administrativos; Rodrigo de Freitas Bueno, representante docente do 27 
CECS; Roger Borges, representante suplente discente de pós-graduação; Ronei Miotto, diretor do 28 
CCNH; Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-reitora de administração; Sônia Maria Malmonge, pró-29 
reitora de pesquisa; Vanessa Elias de Oliveira, representante docente do CECS. Ausentes: Alberto 30 
Sanyuan Suen, representante docente do CECS; Beatriz Behling da Silva, representante  discente 31 
de graduação. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Ana Paula Romani, representante 32 
suplente docente do CECS; Cássia Gonçalves de Souza, representante suplente dos técnicos 33 
administrativos; Cristiane Otero Reis Salum, representante suplente docente do CMCC; Eduardo 34 
Lucas Subtil, representante suplente docente do CECS; Eduardo Scorzoni Ré, representante da 35 
área demandante; Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Guadalupe Maria J. 36 
A. de Almeida, representante suplente docente do CECS; Isis Mustafá de Assis, discente de 37 
graduação; João Paulo Góis, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Laura Passarella Carajoinas, 38 
discente de graduação; Luiza Fegadolli Nunes da Silva, representante da Comissão Eleitoral; 39 
Marcelo Salvador Caetano, representante suplente docente do CMCC; Maria Caramez Carlotto, 40 
representante da Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC); Maria Gabriela Silva M. 41 
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Cunha Martinho, vice-diretora do CECS; Natalia Gea, representante suplente dos técnicos 42 
administrativos; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; Paulo Victor Fernandes da 43 
Silva, representante da área demandante; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor 44 
adjunto de pesquisa; Simone Aparecida Pellizon, prefeita universitária; Suze de Oliveira Piza, 45 
representante suplente docente do CCNH; Tatiana Lima Ferreira, pró-reitora adjunta de assuntos 46 
comunitários e políticas afirmativas; Vanessa Soraia Sales dos Santos, coordenadora da Assessoria 47 
de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Vânia Trombini Hernandes, pró-reitora 48 
adjunta de graduação; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, representante da área demandante. 49 
Apoio administrativo: Fabiana Vallini, chefe substituta da Divisão de Conselhos; Janine Santos 50 
Tonin Targino; Jeanderson Carlos de Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, assistentes em 51 
administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, o presidente, após cumprimentar os 52 
presentes e dar as boas vindas ao novo representante da comunidade externa, o professor e 53 
coordenador do programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista, Marcelo 54 
Furlin, abre a sessão às 14h04 com os Informes da Reitoria: 1) Apreciação e deliberação do 55 
Relatório Final da Comissão Eleitoral responsável pelo processo eleitoral das eleições para os 56 
Conselhos Superiores. O presidente esclarece que, habitualmente, após a apresentação do relatório 57 
é feita a declaração e homologação dos resultados obtidos, porém, tendo em vista a contestação, 58 
pela Comissão Eleitoral, do processo de votação ocorrido para os representantes discentes de 59 
graduação, há a necessidade de deliberação por este Conselho quanto às sugestões da Comissão, 60 
que foram:  1)  homologação da chapa para representante docente do CCNH no ConsUni; 2) 61 
homologação das chapas para representantes discentes de pós-graduação no ConsUni e no 62 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); 3) nova votação para os representantes 63 
discentes de graduação no ConsUni e no ConsEPE. Após a consulta aos conselheiros e 64 
conselheiras é acatada a sugestão, por unanimidade, da homologação do representante docente e 65 
seu suplente do CCNH no ConsUni, Otto Müller Patrão de Oliveira e César Augusto João Ribeiro, 66 
titular e suplente, respectivamente; dos representantes discentes de pós-graduação no ConsUni, 67 
Rayssa Saidel Cortez e Felipe Carvalho Araújo, titular e suplente, respectivamente e dos 68 
representantes discentes de pós-graduação no ConsEPE, Federico Martí da Rosa Fornazieri e 69 
Maria Júlia Cruz da Fonseca, titular e suplente, respectivamente. O presidente esclarece que são 70 
possíveis alguns encaminhamentos quanto à representação discente de graduação, relativo ao item 71 
3 do Relatório. Em discussão, são feitos questionamentos acerca do embasamento jurídico, 72 
relevância das jsuitificativas para impugnação do processo e sugere-se a homologação do 73 
processo. O presidente do ConsUni informa que a presidente da Comissão Eleitoral justificou 74 
ausência a esta reunião e passa a palavra para a componente da Comissão, Luiza Fegadolli, que 75 
alega que não houve oitiva das chapas denunciadas, causando desconforto aos alunos quanto à 76 
maneira pela a qual o processo eleitoral foi conduzido. Acredita que as chapas vencedoras devam 77 
ser empossadas, uma vez que os alunos foram eleitos de maneira democrática. São levantadas 78 
Questões de Ordem quanto aos encaminhamentos do relatório e aos procedimentos da reunião. O 79 
presidente esclarece que a não homologação da sugestão de refazimento da votação apresentada 80 
no relatório, dá posse aos alunos eleitos. Quanto aos procedimentos da reunião, elucida que os 81 
Informes da Reitoria são o momento adequado para a apreciação do relatório e, excepcionalmente 82 
nesta sessão, deliberações estão sendo feitas devido à problemática apresentada. Após os 83 
esclarecimentos dados pelo presidente, é colocada em votação a homologação do item 3 do 84 
relatório, sendo computados os seguintes resultados: nenhum voto favorável à homologação do 85 
relatório, 35 votos favoráveis à não homologação e 2 abstenções. Consideram-se eleitas as chapas 86 
vencedoras dos representantes discentes de graduação; 2) o presidente elenca os nomes e dá posse: 87 
(i) aos representantes docentes do CCNH, Otto Müller Patrão de Oliveira e César Augusto João 88 
Ribeiroaos; (ii) aos representantes discentes de graduação, Lucas Faustino de Oliveira e Mariana 89 
Ohara Morita Abreu; Beatriz Baria Vieira e Luiza Trimer Galvão Leite; Allana Mattos dos Santos 90 
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e Júlia Clauson; Laura Passarella Carajoinas e Bianca Barboza Bertolotto; (iii) aos representantes 91 
discentes de pós-graduação Rayssa Saidel Cortez e Felipe Carvalho Araújo, titulares e suplentes, 92 
respectivamente; 3) elenca os nomes dos respresentantes do ConsEPE, a quem será dada posse 93 
nesse Conselho: Enzo Caé Freitas Cunha e Gabriela Almeida Brazolin; Júlia de Holanda Poletto e 94 
Caroline Bruni Colello; Vinicius Florentino Bastos e Priscila Carvalho da Silva; Yan Podkorytoff 95 
Ike Chícharo e João Zebinden Camali, titulares e suplentes, respectivamente. Ordem do Dia: 96 
Ratificação do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) 97 
referente ao exercício de 2019. Avaliação de desempenho da Fundação de Desenvolvimento da 98 
Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2019. Autorização para recredenciamento da 99 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio à UFABC no biênio 100 
2020-2021. O presidente esclarece que os 3 itens referem-se à Fundep e propõe que sejam 101 
discutidos em bloco. Trata-se do cumprimento da legislação, cuja discussão e deliberação devem 102 
ser feitas no Conselho Superior de cada universidade parceira da Fundep. Elucida que o Relatório 103 
foi elaborado pela própria Fundep e diz respeito à toda atividade da Fundação no exercício de 104 
2019, cabendo ao ConsUni somente sua verificação e ratificação. Quanto à Avaliação de 105 
Desempenho, esta foi elaborada pela ACIC e refere-se a uma pesquisa de opinião dos 106 
coordenadores que tiveram projetos da UFABC apoiados pela Fundep. O presidente passa a 107 
palavra à relatora Vanessa Sales que apresenta breve histórico acerca da parceria com a Fundep 108 
que presta apoio à UFABC desde 2009. Destaca alguns pontos do relatório referente ao exercício 109 
de 2019: 1) 32 projetos foram gerenciados; 2) 61 bolsas foram efetivamente pagas; 3) 552 materiais 110 
e bens foram adquiridos pelos projetos, sendo que ao final de cada projeto, os bens são transferidos 111 
para a UFABC; 4) cerca de R$ 24 milhões em recursos foram gerenciados. Em discussão, são 112 
levantados os seguintes pontos: 1) questionamento quanto  ao status do processo de parceria com 113 
a Fundação de Apoio da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), também credenciada e se 114 
há a necessidade de mais de uma fundação para o gerenciamento de projetos; 2) questionamento 115 
quanto à escassez de informações acerca da UFABC no relatório da Fundep. Acerca disso, o 116 
conselheiro Ronei Mioto explicita seu descontentamento acerca do não atendimento à sua 117 
solicitação, realizada nos últimos quatro anos, para que o Relatório da Fundep seja mais detalhado 118 
em relação aos projetos e parcerias da UFABC e declara seu voto contrário à aprovação do 119 
relatório tal como se apresenta. O presidente esclarece que a legislação pede a aprovação do 120 
relatório da Fundep de maneira globalizada, isto é, reunindo as informações de todas as atividades 121 
da Fundep e não somente acerca de sua atividade com a UFABC, uma vez que a Fundep pode 122 
estar regularizada na prestação de seus serviços com a UFABC, porém, o mesmo pode não 123 
acontecer com as demais instituições, acarretando em seu descredenciamento. Elucida que a 124 
apresentação feita por Vanessa Sales surgiu do esforço e da solicitação realizada por ela, frente à 125 
Fundep, para que enviasse um relatório mais detalhado da interação daquela Fundação com a 126 
UFABC. Quanto à Fundação de Apoio da Unifesp, o presidente informa que a solicitação feita ao 127 
final de 2019 ainda aguarda manifestação por parte dessa Fundação, uma vez que esta estava 128 
passando por uma reestruturação estatutária. Contudo, acredita que não haverá problemas no 129 
credenciamento. A conselheira Roberta Kelly agradece aos servidores da Secretaria-Geral pelo 130 
trabalho realizado nesse momento adverso e registra seu descontentamento quanto ao envio tardio 131 
da pauta, justificando que não houve tempo hábil para a análise dos documentos. A conselheira 132 
manifesta-se contrária à contratação das fundações de apoio nas instituições públicas de ensino, 133 
todavia, acredita que a análise do relatório apresentado seja de suma importância e para isso, seria 134 
necessário um prazo de tempo maior entre o envio da pauta e a reunião. Findas as discussões, o 135 
presidente encaminha, individualmente, para votação os 3 itens discutidos. Assim, a Ratificação 136 
do Relatório de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao 137 
exercício de 2019 é aprovado com 1 voto contrário e 1 abstenção; a Avaliação de desempenho da 138 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) referente ao exercício de 2019 é aprovada 139 
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com  apenas 1 abstenção; e a Autorização para recredenciamento da Fundação de 140 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio à UFABC no biênio 2020-2021 141 
é aprovado com apenas 1 abstenção. Expediente: Homologação do Ato Decisório ConsUni nº 142 
182, que aprova, ad referendum, a prorrogação do mandato dos atuais representantes discentes de 143 
graduação e pós-graduação no Conselho Universitário (ConsUni) e no Conselho de Ensino, 144 
Pesquisa e Extensão (ConsEPE) até a posse dos novos representantes das referidas categorias, nos 145 
respectivos Conselhos. O presidente esclarece que este Ato foi assinado ad referendum para que 146 
os mandatos das representações discentes de graduação e discentes de pós-graduação nos 147 
Conselhos fossem prorrogados até a apreciação do Relatório da Comissão Eleitoral e a 148 
homologação dos novos eleitos, evitando que houvesse prejuízo da representação dessas categorias 149 
no ConsUni e no ConsEPE, o que se tornaria danoso ao processo democrático na UFABC. Não 150 
havendo discussões, sugere-se a promoção do item à Ordem do Dia. Sem que houvessem 151 
oposições, encaminhou-se o documento para votação. Aprovado por unanimidade. Homologação 152 
do Ato Decisório ConsUni nº 183, que autoriza, ad referendum, a Reitoria a efetuar a permissão 153 
de uso, excepcionalmente sem ônus, em caráter provisório, do Ginásio Poliesportivo localizado no 154 
Bloco E do Campus Santo André da UFABC, para a Prefeitura Municipal de Santo André, para 155 
fins de instalação de um hospital de campanha para atendimento das vítimas da Covid-19. O 156 
presidente esclarece que tão logo decretou-se o estado de pandemia pelo novo coronavírus, a 157 
Secretaria Municipal da Saúde de Santo André inicou a prospecção de espaços públicos, no 158 
município, com capacidade para abrigar leitos de enfermaria e de terapia intensiva para o 159 
tratamento da COVID-19. Justifica que o termo de permissão de uso do ginásio, sem ônus e em 160 
caráter provisório configura-se em virtude da utilidade pública do uso a ser dado ao espaço. 161 
Informa que foi pedido um parecer da Procuradoria Jurídica da UFABC para a elaboração e 162 
aprovação deste termo e também foi criada uma Comissão de Fiscalização para acompanhamento 163 
direto das benfeitorias realizadas no ginásio e cumprimento do termo. Em discussão, os 164 
conselheiros saúdam a iniciativa da Reitoria, que está contribuindo no combate à pandemia e 165 
auxiliando toda a comunidade. Não havendo mais discussão, propõe-se a promoção do item à 166 
Ordem do Dia. Promovido por aclamação. Sem comentários adicionais, o Ato Decisório é votado 167 
e aprovado por unanimidade. O presidente elucida que não foi difícil decidir pela disponibilização 168 
do espaço para a instauração do hospital de campanha, dada a importância da solidariedade da 169 
nossa Universidade com o ABC e toda região metropolitana. Apresentação do panorama das ações 170 
e medidas tomadas pela UFABC em relação ao cenário de pandemia da Convid-19 (coronavírus). 171 
O presidente relembra algumas medidas que já foram tomadas pela universidade desde o início da 172 
pandemia, parabenizando a comunidade acadêmica pelo imenso apoio e adesão a essas ações. 173 
Destaca que algumas das medidas tomadas, embora intempestivas, visaram a assegurar a 174 
integridade de toda a comunidade. Fala também sobre as ações realizadas para a reorganização 175 
dos trabalhos administrativos e acadêmicos. Sobre a perspectiva de retorno às atividades 176 
presenciais, ressalta ainda ser uma incerteza, dada a evolução da pandemia e as questões políticas 177 
dela decorrentes, pontuando os impactos que se tem observado em escala mundial. Em seguida, 178 
passa-se à apresentação do panorama de medidas tomadas pela UFABC, durante o período de 179 
quarentena. Passa a palavra ao chefe de gabinete, Victor Marchetti, que inicia a apresentação 180 
destacando que, desde a suspensão das atividades presenciais na UFABC, até a presente sessão, já 181 
se passaram 103 dias, e, neste período, várias medidas foram tomadas e implementadas para 182 
assegurar o funcionamento da UFABC, dentro das condições possíveis. Dentre as ações, o relator 183 
destaca: i) a adaptaão de alguns dos serviços terceirizados, que demandou um grande trabalho de 184 
base jurídica, tendo em vista não onerar os trabalhadores terceirizados com a medida; ii) suspensão 185 
do serviço de ônibus universitários e de empresas concessionárias de serviços; iii) suspensão das 186 
obras; iv) suporte técnico à reitoria, no apoio à implantação, funcionamento e desmobilização do 187 
hospital de campanha; v) suporte de tecnologias da informação (TI) para a garantia do trabalho 188 
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remoto pelas áreas da UFABC, consistindo não somente no acesso à rede interna, como também 189 
no empréstimo de máquinas e equipamentos a servidores que tivessem a necessidade; vi) 190 
desenvolvimento do processo digital eletrônico de documentos e processos; vii) disponibilização 191 
de ramais para áreas que tivessem a necessidade; viii) orientações, por meio da Superintendência 192 
de Gestão de Pessoas (Sugepe), aos servidores quanto ao trabalho remoto, não só no sentido da 193 
eficiência mas também de sua saúde, que contou com a contribuição do SinTUFABC; ix) 194 
disponibilização de testes rápidos da Covid-19 para os trabalhadores terceirizados que têm mantido 195 
o regime de trabalho de revezamento presencial, na UFABC; x) criação, por meio da Portaria 196 
Reitoria nº 594/2020, do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão referentes ao coronavírus, no 197 
âmbito da UFABC, cuja atividade principal é reunir elementos necessários ao embasamento e 198 
subsídio às instâncias competentes da UFABC, na decisão pelo retorno às atividades presenciais, 199 
quando possível, bem como a forma como isso ocorrerá. O vice-presidente, Wagner Carvalho, 200 
acrescenta que o referido comitê lançou, ainda, um edital com vistas a subsidiar propostas de 201 
combate à pandemia advindas da comunidade acadêmica, consubstanciando-se em mais de 30 202 
propostas. Outros dois editais visaram à divulgação das ações propostas e a busca por parceiros 203 
externos para apoiá-las. Novamente com a palavra, Vitor pontua que todos os projetos recebidos 204 
e subsidiados têm sido acompanhados pelo Comitê, concluindo que já são mais de 60 ações 205 
cadastradas e implementadas. Finalizada a apresentação, o presidente passa a palavra à professora 206 
Maria Carlotto, presidente da Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC), que explica que 207 
a sua fala decorre de uma Carta Aberta formulada pela ADUFABC. Procede à leitura da carta, 208 
enviada à comunidade. Em discussão, as seguintes propostas são realizadas: 1) sugere-se que seja 209 
marcada uma nova sessão extraordinária para o dia 26 de julho de 2020  para que sejam feitos 210 
debates mais amplos sobre o desenho de políticas institucionais para o curto e médio prazo. Essa 211 
proposição é secundada por alguns conselheiros; 2) sugere-se que os seguintes temas sejam 212 
discutidos na sessão proposta, dentre os quais:  políticas de ações institucionais durante a 213 
pandemia; formas e etapas de condução da discussão na universidade; calendário de discussão e 214 
deliberação; 3) questiona-se se há algum acompanhamento dos trabalhadores terceirizados no que 215 
diz respeito à sua situação trabalhista; 4) questiona-se sobre o funcionamento do hospital de 216 
campanha; 5) sugere-se que membros de outras instâncias da UFABC integrem o comitê; 6) 217 
destaca-se a excelência e a inclusão como temas centrais da discussão no ConsUni; 7) sugere-se 218 
que as discussões da sessão proposta levem em consideração as medidas propostas na carta da 219 
ADUFABC; 8) aponta-se a importância de que as questões humanitárias sejam levadas em 220 
consideração nas políticas a serem discutidas; 9) reforça-se a importância de que um debate mais 221 
amplo aconteça, todavia, sugere-se que ele ocorra de maneira objetiva e organizada por meio de 222 
audiências públicas, tendo em vista reunir subsídios aos debates nos conselhos e evitar o confronto 223 
de competências entre os conselhos superiores, uma vez que não há subordinação entre eles. O 224 
presidente informa que há um acompanhamento diário da situação dos trabalhadores terceirizados. 225 
Sobre o hospital de campanha, o presidente entende que ele acaba por ser um indicador para a 226 
avaliação do índice de contaminação na Região do Gande ABC que, juntamente com outros 227 
elementos, pode servir de base para a tomada de decisão sobre o retorno às atividades presenciais. 228 
Sobre a sessão extraordinária proposta, entende a necessidade, mas acredita ser importante que 229 
haja um tempo maior para a análise e reunião das políticas a serem revistas, uma vez que algumas 230 
delas já estão desenhadas e outras, dada a excepcionalidade, precisam ser criadas, pontuando que 231 
a audiência pública sugerida seria o melhor caminho para tal finalidade. Comenta ainda sobre a 232 
dificuldade operacional de organização de outra sessão na mesma semana. Nessa ocasião, o 233 
Secretário-Geral, Daniel Pansarelli, explica sobre os procedimentos que ocorrem antes, durante e 234 
após uma sessão dos conselhos, que demandam um grande trabalho tanto da equipe da Divisão de 235 
Conselhos, como da Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) e da ProAp, acrescentando que 236 
essas equipes já estão sobrecarregadas, em virtude do grande numero de sessões seguidas que têm 237 
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ocorrido. Após discussões e propostas de outras datas, encaminha-se para votação: (i) audiência 238 
pública na próxima semana e sessão ordinária no dia 07 de julho; e (ii) sessão na mesma semana, 239 
em 26 de julho. Vence a proposta (ii) com 19 votos favoráveis, contra 16 votos favoráveis à 240 
proposta (i). O presidente informa que a convocação para a sessão aprovada será encaminhada 241 
com os pontos colocados pelos conselheiros. Como nenhum dos participantes deseja fazer uso da 242 
palavra, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h25. Do que para 243 
constar, nós, Fabiana Vallini, chefe substituta da Divisão de Conselhos,  Jeanderson Carlos de 244 
Souza Silva e Katia Tonello Semmelmann, assistentes em administração, em conjunto com o 245 
secretário-geral, Daniel Pansarelli, lavramos e assinamos a presente Ata aprovada pelo Conselho. 246 
 
Fabiana Vallini      Jeanderson Carlos de Souza Silva 
Chefe substituta da     Assistente em Administração 
Divisão de Conselhos 
 
Katia Tonello Semmelmann   Daniel Pansarelli   
Assistente em Administração    Secretário-Geral 


