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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2020

Aos dez (10) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e treze1

minutos (14h13min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite via web conferência, foi realizada a sexta reunião ordinária do ano de 2020 do3

Conselho do Campus,cuja pauta constou no Memorando-Circular 178/2020/CONCAMP/POA/IFRS4

expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente do5

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo presidente, Iara Elisabeth Schneider6

e dos conselheiros: Adriana de Farias Ramos, Ana Caroline Lopes da Cruz (chegou às 14h26min),7

Átila Machado Costa (ingressou às 14h45min), Cássio Silva Moreira, Cláudia Schreiner, Clúvio8

Buenno Soares Terceiro (ingressou na reunião às 16h30min), Daniela Soares Rodrigues, Filipe9

Xerxeneski da Silveira, Jaqueline Rosa da Cunha (ausentou-se a partir das 15h30min), Juliane10

Ronange Silva Paim. Interpretes de libras presentes: Interpretes de libras presentes: Ana Beatriz11

Seitz,Janaina Viegas e Maristela de Godoy. Ausentes: Johnny Bill Brufau Silveira e Agostinho12

Bombassaro do Amaral (suplente), Tatiane Oliveira de Oliveira, Leopoldino Subledia Monteiro e13

André Dias Mortari (suplente), Marianna Rodrigues Vitório e Tanise Baptista de Medeiros14

(suplente). O conselheiro Clúvio justificou sua ausência, no início da reunião, por estar15

participando de curso de capacitação. Pauta da reunião ordinária: 1. Aprovação das atas das16

seguintes reuniões: a) Reunião Ordinária nº 05/2020; b) Reunião Extraordinária nº 09/2020; c)17

Reunião Extraordinária nº 10/2020; d) Reunião Extraordinária nº 11/2020; 2. Apreciação do18

Parecer da Comissão ad hoc - Resolução nº 25/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS: Processo nº19

23368.000104/2020-11 a) Recurso ao refazimento da votação do artigo 15 do Regimento Interno20

do CONCAMP - Interessado: Jaqueline Rosa da Cunha; 3. Apreciação do Parecer da Comissão de21

Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: Processo nº 23368.002378/2019-01 a) Proposta de Resolução22
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que altera o Calendário Acadêmico 2020 - Interessado: Douglas Neves Ricalde; 4. Recomposição23

das Comissões Permanentes do CONCAMP: a) Comissão de Legislação e Normas (CLN); b) Comissão de24

Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de Ensino, Pesquisa e25

Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração Comunitária (CAAIC); 5.26

Assuntos Gerais. EXPEDIENTE: O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou com27

mensagem de conforto ás famílias devido as mais de cem mil mortes por COVID-19 no Brasil.28

favorável a moção a respeito, e abriu a palavra aos conselheiros para solicitações de ingresso na29

pauta em regime de urgência. A conselheira Juliane solicitou a leitura de suas justificativas de faltas30

pelo Presidente do Conselho. A conselheira Adriana, em nome da Comissão Eleitoral ad hoc - Edital31

nº 11/2020 solicitou que fosse apreciado algum encaminhamento a respeito do preenchimento das32

vagas remanescentes. Deu ênfase as vagas de representantes do segmento técnico-administrativo33

em educação (TAE) ao CONCAMP, invocando o §6 do art. 6 do Regimento dos Campi do IFRS, para34

que o conselho delibere sobre a possibilidade de realização de assembleia do referido segmento.35

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, encaminhou a solicitação de composição de36

Comissão Eleitoral ad hoc para escolha de dois membros suplentes para Comissão Permanente de37

Pessoal Docente (CPPD). A conselheira Adriana esclareceu que a moção deveria ser apresentada38

em reunião para apreciação, e com a saída do conselheiro Clúvio, ficaria sem objeto. O Presidente39

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu sobre a Instrução Normativa 03/2018 a respeito40

de notas de luto oficial somente em nome de servidores e alunos do campus. O Presidente do41

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, encaminhou o pedido de moção sobre as mais de cem mil42

mortes por COVID-19 no Brasil para inclusão em regime de urgência. VOTAÇÃO A INCLUSÃO DE43

ITENS À PAUTA EM REGIME DE URGÊNCIA: 1) Inclusão na pauta o preenchimento das vagas para44

representantes do segmento técnico-administrativo em educação (TAE) no Conselho do Campus -45

Edital nº 11/2020 - através de assembleia, conforme §6 do art. 6 do Regimento dos Campi do IFRS.46

A conselheira Adriana esclareceu que a Comissão Eleitoral ad hoc optou por não colocar o47

dispositivo ano edital à respeito da assembleia, devido ao número de integrantes do segmento48

discente, inviabilizar isso de forma remota. Ressaltou que a solicitação é somente para as vagas do49

segmento TAE ao CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, solicitou a50

contagem do quórum, estando presentes nove conselheiros. EM VOTAÇÃO: inclusão na pauta o51

preenchimento das vagas para representantes do Conselho do Campus - Edital nº 11/2020 -52

através de assembleia, conforme §6 do art. 6 do Regimento dos Campi do IFRS. (09 a favor - 0053
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contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria entrar em regime de urgência. 2) Composição de54

Comissão Eleitoral ad hoc para escolha de dois membros suplentes para Comissão Permanente de55

Pessoal Docente (CPPD). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que56

devido a saída de dois membros, seria necessário a recomposição da mesma. EM VOTAÇÃO:57

inclusão na pauta compor comissão eleitoral ad hoc para eleição de dois membros suplentes à58

CPPD. A conselheira Jaqueline esteve sem conexão no momento da votação. (09 a favor - 00 contra59

- 00 abstenção) Aprovado por maioria entrar em regime de urgência. O Presidente do Conselho,60

Fabrício Sobrosa Affeldt, solicitou inclusão na pauta proposta de moção a respeito dos mais de61

cem mil mortos por COVID-19 no Brasil. A conselheira Jaqueline solicitou registro de estar com62

problemas de conexão, não tendo certeza se conseguiria manter-se presente na reunião. EM63

VOTAÇÃO: inclusão na pauta proposta de moção a respeito dos mais de cem mil mortos por64

COVID-19 no Brasil pelo Conselho do Campus. (10 a favor - 00 contra - 00 abstenção) Aprovado65

por unanimidade entrar em regime de urgência. ORDEM DO DIA: 1) Preenchimento das vagas66

para representantes do Conselho do Campus - Edital nº 11/2020 - através de assembleia,67

conforme §6 do art. 6 do Regimento dos Campi do IFRS. A conselheira Adriana, esclareceu que a68

Comissão Eleitoral ad hoc optou por não colocar o dispositivo ano edital à respeito da assembleia,69

pois o número de integrantes do segmento discente inviabiliza isso de forma remota. Com relação70

aos segmentos docente e TAEs isso é possível via web conferência. Informou as vagas não71

preenchidas sendo: CONCAMP: todas as vagas do segmento TAE; CAGE: um discente e dois TAEs;72

CAGPPI: dois discentes e dois TAEs; CGAE um TAE. Neste momento, a Comissão Eleitoral estava73

solicitando, que se o conselho considerar a assembleia para preenchimento das vagas do segmento74

TAE ao CONCAMP. Deixou em aberto aos conselheiros deliberarem ou não sobre o preenchimento75

às vagas nas Comissões Permanentes (CAGE, CAGPPI, CGAE), embora não há dispositivo a respeito,76

já houve eleição em assembleia para essas comissões, porém não haveria ferramenta tecnológica77

no momento para assembleia que compor o número do segmento discente. Informou dados do78

cronograma do Edital nº 11/2020, referindo que a assembleia necessitaria ocorrer até dezoito de79

agosto, até para haver tempo de prazo de recurso sobre o resultado da assembleia. O Presidente80

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu sobre dificuldades do acesso remoto para81

assembleia para as vagas nas Comissões Permanentes. A conselheira Cláudia considerou, em82

relação às Comissões Permanentes, que por sermos uma instituição paritária, não seria adequado83

suprir as vagas de servidores, sem ter condições de preencher as vagas discentes. Questionou aos84
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conselheiros que possibilidades vislumbrariam para atender as vagas discentes. Posicionou85

favorável ao preenchimento das vagas dos TAEs ao CONCAMP por assembleia. O Presidente do86

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, e a conselheira Adriana concordaram com a fala da conselheira87

Cláudia. A conselheira Ana Caroline relatou que na última eleição discentes, na assembleia88

realizada, participaram menos de dez alunos, apesar de ser presencial. Considerou que, nesse89

momento, de forma remota, poderia trazer questionamentos. O Presidente do Conselho, Fabrício90

Sobrosa Affeldt, informou a possibilidade de assembleia no dia quatorze de agosto, às 14h, com91

convocação de no mínimo 48h de antecedência. Solicitado, foi verifcado o quórum, estando92

presentes nove conselheiros. A conselheira Adriana, em notas públicas, complementou o93

encaminhamento que não havendo interessados inscritos para todas as vagas, deveria ser94

realizado sorteio para o preenchimento das mesmas. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa95

Affeldt, questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos, nada havendo a esclarecer. EM96

VOTAÇÃO: Realização de assembleia do segmento técnico-administrativo em educação (TAE), no97

dia 14 de agosto de 2020, às 14h, conforme conforme §6 do art. 6 do Regimento dos Campi do98

IFRS para preenchimento das vagas a representantes de TAEs no CONCAMP. A convocação deverá99

ocorrer com um mínimo de 48h de antecedência. Em caso de inscrições em número menor às100

vagas, ocorrerá eleição por sorteio. (09 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria.2)101

Composição de Comissão Eleitoral ad hoc para escolha de dois membros suplentes para102

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa103

Affeldt, que devido a vacâncias, suplentes assumiram a titularidade,e a CPPD encontra-se sem dois104

suplentes, o que poderia acarretar em esvaziamento da comissão em caso de alguma vacância105

futura. Questionou se haveria conselheiros docentes interessados em compor a comissão eleitoral,106

não havendo interessados. Encaminhou que seria enviado e-mail ao segmento docente para107

consultar o interessem em compor a Comissão Eleitoral ad hoc. O Presidente do Conselho, Fabrício108

Sobrosa Affeldt, questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos, nada havendo a109

esclarecer. Solicitado, foi verifcado o quórum, estando presentes nove conselheiros para votação.110

EM VOTAÇÃO: Compor Comissão Eleitoral ad hoc para eleição de doisi membros suplentes à CPPD.111

A composição será através de consulta ao segmento docente do campus, enviada por e-mail pelo112

Presidente do CONCAMP. A conselheira Jaqueline esteve sem conexão no momento da votação.113

(08 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado por maioria. O Presidente do Conselho, Fabrício114

Sobrosa Affeldt, colocou o item em que a conselheira Daniela sugeriu a redação de um texto prévio115
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para aprovação por email de uma moção virtude dos mais de cem mil mortos por covid-19 no116

Brasil. Abriu aos conselheiros quem gostaria de fazer a redação inicial, ficando ao Presidente do117

Conselho a elaboração do mesmo. Solicitado, foi verifcado o quórum, estando presentes nove118

conselheiros para votação. Questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos, nada119

havendo a esclarecer. EM VOTAÇÃO: Moção em virtude dos mais de cem mil mortos por covid-19120

no Brasil. Um texto prévio será elaborado pelo Presidente do CONCAMP e enviado aos121

conselheiros para contribuições e finalização do mesmo. (09 a favor - 00 contra - 00 abstenção)122

Aprovado por unanimidade. Encerrado a apreciação os regimes de urgência, iniciou-se a123

apreciação dos itens da pauta da convocação. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,124

encaminhou para apreciação: 1. Aprovação das atas das seguintes reuniões: a) Reunião Ordinária125

nº 05/2020; b) Reunião Extraordinária nº 09/2020; c) Reunião Extraordinária nº 10/2020; d)126

Reunião Extraordinária nº 11/2020. Questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos, se127

haveria sugestões de correções, nada havendo a esclarecer ou correção a fazer. EM VOTAÇÃO:128

Aprovação em bloco das Atas: Reunião Ordinária nº 05/2020; Reunião Extraordinária nº 09/2020;129

Reunião Extraordinária nº 10/2020; Reunião Extraordinária nº 11/2020 . (06 a favor - 00 contra -130

03 abstenção) Aprovado por maioria. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,131

encaminhou para apreciação: 2. Apreciação do Parecer da Comissão ad hoc - Resolução nº132

25/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS: Processo nº 23368.000104/2020-11 - a) Recurso ao refazimento133

da votação do artigo 15 do Regimento Interno do CONCAMP - Interessado: Jaqueline Rosa da134

Cunha. A conselheira Cláudia, relatora do parecer, auxiliada pelo Presidente da Comissão, Filipe135

Xerxeneski da Silveira, fizeram a leitura do mesmo. Agradecendo aos membros da comissão pelo136

trabalho, o Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt abriu a palavra aos conselheiros. A137

conselheira Daniela, referindo o §3 do art. 49, referiu que as perdas de conexão, não138

configurariam o abandono da reunião pelo conselheiro, portanto considerou que isso não alteraria139

o quórum. A conselheira Adriana, que a comissão foi detalhista tentando esclarecer o que houve140

na reunião, e concordou com o parecer a respeito da falta de quórum. Questionou se isso não teria141

ocorrido em outras vezes, colocando em risco as votações do regimento complementar, e isso142

deveria ser verificado. Porém, para aprovar o parecer, sugeriu o item 5 do parecer sobre o alterar143

o art. 64 do Regimento Interno do Conselho do Campus, sugerindo a alteração do item como144

sugestão para ser feito em reunião de quórum qualificado, para não incorrer no mesmo erro.145

Criticou a leitura do recurso em plenária, sendo que o trâmite é encaminhar a CLN ou comissão ad146
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hoc, e o que é lido em plenária para apreciação é o parecer, conforme Regimento Interno do147

CONCAMP .Considerou a forma de redação do recurso ofensiva, especificadamente em relação a148

sua pessoa, mas também a outros conselheiros. O recurso constrangiu a conselheira Daniela ao149

acusá-la de abandonar a reunião, sendo o que ocorreu foi problema de conexão, variável que150

pode ocorrer em web reunião. Salientou que quem propôs a nova votação do artigo 15, foi o151

Presidente do Conselho e não ela própria como constou no recurso, sendo que os áudio provam152

isso. Considerou que toda a forma de recurso é legítima, desde que não ferisse o direito à verdade.153

Finalizou, registrando estar impedida de votar por ser citada no recurso de forma pejorativa. A154

conselheira Cláudia informou que a comissão ad hoc concorda em alterar o item 5 do parecer para155

“sugestão¨. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se a conselheira156

Daniela gostaria da palavra, sendo que a mesma respondeu não. Concordou com a conselheira157

Adriana a respeito do direito de interposição de recurso, mas sem que isso ofenda ou trouxesse158

questões pessoais, pois isso prejudica o andamento do trabalho. Solicitado, foi verifcado o quórum,159

estando nove conselheiros presentes. Questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos. A160

conselheira Cláudia esclareceu o questionamento do conselheira Cássio, sobre o que estaria sendo161

votado conforme parecer. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu a162

conselheira Daniela sobre o trâmite regimental de votação de parecer de comissão ad hoc a163

respeito de recurso. A conselheira Adriana, solicitou questão de ordem, citando o artigo 58,164

esclarecendo que deve ser votado é o parecer, pois o mesmo traz a avaliação legal do recurso. No165

caso, o parecer não acolheu o recurso, e caso o conselheiro considerou equivocado o parecer,166

poderia votar contra. Citou o artigo 91, sobre a votação. A secretaria, pedindo desculpas, informou167

ter apagado a votação sem registrá-la, pois como recomeçaram esclarecimentos, entendeu que a168

votação não deveria ter sido iniciada. A conselheira Adriana, pedindo questão de ordem, citou o169

artigo 91, sobre a votação, e pediu atenção dos conselheiros ao mesmo. O Presidente do Conselho,170

Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos, nada havendo171

a esclarecer. O conselheiro Clúvio solicitou votação nominal. EM VOTAÇÃO: Parecer da Comissão172

ad hoc - Resolução nº 25/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS referente ao processo nº173

23368.000104/2020-11 - Recurso ao refazimento da votação do artigo 15 do Regimento Interno do174

CONCAMP - Interessado: Jaqueline Rosa da Cunha. Alterar no item 5 do Voto do Parecer, onde se175

LÊ: “5. incluir no texto do artigo 64 ..”, LEIA-SE: “5. sugestão de incluir no texto do artigo 64 ...”176

Ana Caroline Lopes da Cruz - abstenção; ,Átila Machado - abstenção; Costa Cássio Silva Moreira -177
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contra; Cláudia Schreiner - a favor; Clúvio Buenno Soares Terceiro - a favor; Daniela Soares178

Rodrigues - - abstenção; Fabrício Sobrosa Affeldt - a favor; Filipe Xerxeneski da Silveira - a favor;179

Juliane Ronange Silva Paim - abstenção. A conselheira Adriana registrou estar impedida de votar180

por ser citada no recurso. (04 a favor - 01 contra - 04 abstenção) Aprovado por maioria. O181

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, encaminhou para apreciação: 3. Apreciação do182

Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: Processo nº 23368.002378/2019-01-183

a) Proposta de Resolução que altera o Calendário Acadêmico 2020 - Interessado: Douglas Neves184

Ricalde. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, pediu desculpas pelo lapso pelo185

parecer não ter sido enviado anteriormente à apreciação. A secretaria Iara, esclareceu que o186

mesmo deveria ter entrado em regime de urgência na reunião de dezembro, sendo o pedido187

rejeitado, e passando despercebido, que não havia sido apreciado à época. A conselheira Cláudia,188

relatora do parecer, fez a leitura do mesmo. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,189

abriu a palavra aos conselheiros para discussão ou esclarecimentos. O conselheiro Clúvio solicitou190

o esclarecimento se isso traria algum impacto ao calendário suspenso no momento. O Presidente191

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, que muitas atividades estão dependentes de retorno às192

atividades presenciais para ser agendado novas datas no calendário acadêmico. A conselheira193

Cláudia informou que somente o item 2 do voto do parecer, que define datas. O parecer concorda194

com o mérito do recurso, mas que não seria viável devido ao andamento do calendário. O parecer195

sugeriu que a Diretoria de Ensino, revisassem a redação ao emitir novo edital. O conselheiro Clúvio196

fez sugestão do voto do parecer que sinalizar que as alterações de o novo edital estivessem197

vinculados ao retorno do calendário acadêmico, sugerindo uma redação de texto ao caput do voto.198

A conselheira Adriana, sugeriu que as alterações fossem feitas para o próximo ano letivo (2021),199

pois isso desvincula do ano calendário. Foi elaborado o novo texto para o caput do voto, a partir da200

sugestão de redação do conselheiro Clúvio. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,201

questionou se todos os conselheiros estavam esclarecidos, nada havendo a esclarecer. EM202

VOTAÇÃO: Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: Processo nº203

23368.002378/2019-01:-Proposta de Resolução que altera o Calendário Acadêmico 2020 -204

Interessado: Douglas Neves Ricalde. Alterar o caput do voto do parecer para: “ Diante do exposto,205

a CEPE recomenda que se rejeite a proposta de Resolução apresentada, não por falta de mérito206

mas por inviabilidade na situação descrita. Assim a CEPE recomenda207

que os encaminhamentos apresentados sejam aplicados para os alunos ingressantes no calendário208
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acadêmico do ano letivo de 2021, quais sejam:”. (09 a favor - 00 contra - 01 abstenção) Aprovado209

por maioria. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, encaminhou para apreciação: 4.210

Recomposição das Comissões Permanentes do CONCAMP - a) Comissão de Legislação e Normas211

(CLN); b) Comissão de Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças (CAAOF); c) Comissão de212

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE); d) Comissão de Assuntos Acadêmicos e Integração213

Comunitária (CAAIC). Esclareceu que não houve aceite de conselheiros para compor às comissões,214

em especial à CLN, nos e-mails enviados, conforme decisões nas reuniões anteriores. A conselheira215

Jaqueline, que havia aceitado compor à CLN, declinou posteriormente, e a conselheira Andréa216

Ribeiro informou ter seu pedido de afastamento para estudos aprovado. A conselheira discente,217

Tatiane, aceitou compor a CLN, faltando três membros. O conselheiro Clúvio informou que a218

CAAOF, não reuniu-se desde seu ingresso na mesma, por isso não houve emissão de pareceres no219

período. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informo a situação das quatro220

Comissões Permanentes, com relação ao número de membros. A conselheira Ana Caroline,221

colocou-se a disposição para compor a CAAIC, em nota pública. Colocou em votação a prorrogação222

da reunião, referindo aguardar inscrição de conselheires para compor as comissões por e-mail,223

conforme resolução anterior. EM VOTAÇÃO: Prorrogação da reunião. (02 a favor - 05 contra - 03224

abstenção) Rejeitado a prorrogação. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho de225

Campus do IFRS – Campus Porto Alegre, Fabrício Sobrosa Affeldt, agradeceu a presença de todos,226

em especial as interpretesde libras, declarando encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara227

Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e228

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. O teor completo da plenária encontra-se em229

gravação de áudio a disposição na Secretaria do CONCAMP. Porto Alegre, dez dias do mês de230

agosto de dois mil e 2020.231

Fabrício Sobrosa Affeldt, _________________________________________________________

(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________

(Secretária)

- Adriana de Farias Ramos ________________________________________________________
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- Ana Caroline Lopes da Cruz ______________________________________________________

- Átila Machado Costa ___________________________________________________________

- Cássio Silva Moreira ____________________________________________________________

- Claudia Schreiner ______________________________________________________________

- Clúvio Buenno Soares Terceiro ___________________________________________________

- Daniela Soares Rodrigues ________________________________________________________

- Filipe Xerxeneski da Silveira ______________________________________________________

- Jaqueline Rosa da Cunha ________________________________________________________

- Juliane Ronange Silva Paim ______________________________________________________

- Kelen dos Reis Soares ___________________________________________________________

- Janaina Viegas ________________________________________________________________

- Maristela de Godoy _____________________________________________________________

* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na 7ª Reunião Ordinária de 08 de setembro de 2020.


