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Aos oito (25) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dez (2010) às nove horas e cinco minutos 1 

(09:05) reuniram-se no auditório do prédio da pós-graduação na Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a 2 

presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Prof. João 3 

Batista Pereira Cabral, Vice-diretor do Campus Jataí/UFG; Prof. Marcelo Borges Henriques, representando a 4 

Coordenação do Curso de Psicologia; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Profª. Cátia 5 

Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Cristiane José Borges, 6 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Daisy de Araújo Vilela, representando a Coordenação do 7 

Curso de Fisioterapia; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia; 8 

Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. Fábio Marineli, 9 

Coordenador do Curso de Física; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. 10 

Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo Gomes Guimarães, 11 

Coordenador do Curso de Zootecnia; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de 12 

Agronomia; Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marcos Wagner de 13 

Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira, 14 

Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Raimundo Agnelo Pessoa Soares, Coordenador do Curso de 15 

História; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Thiago 16 

André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Vânia Carmem Lima, 17 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Wagner Gouveia dos Santos, Vice-coordenador do Curso de 18 

Biomedicina; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cecília 19 

Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos. Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, 20 

representante dos professores assistentes; Os servidores: Calixto Júnior de Souza, Marcos Humberto Silva de 21 

Assis e Michaela Andrea Bette Câmara e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-22 

administrativos e a Comissão REUNI: Profª. Sandramara Mathias Chaves (PROGRAD), Prof. Orlando 23 

Afonso Valle do Amaral (PROAD), Prof. Jeblin Antônio Abrão (PRODIRH), Profª. Clélia (PROAD), Marco 24 

Antônio (CEGEF), Prof. Nelson Cardoso (Assessor Reitoria) e Prof. Amadeus (PROCOM). Verificado o 25 

“quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos, pelo Primeiro Ponto da Pauta: Assuntos 26 

REUNI – A Presidente apresentou a comissão do REUNI e a Profª. Sandramara fez um breve histórico sobre 27 

o REUNI, disse que no lançamento do REUNI foi constituída uma comissão e no andar dos trabalhos mais 28 

membros foram se agregando à comissão, foram várias reuniões para definição de parâmetros para o REUNI, 29 

que teria que ser aprovado pelo CONSUNI e enviado para o MEC e foi o que houve. Após aprovação do 30 

projeto (vagas ampliadas, turmas novas, cursos novos), do início até o momento houve poucas mudanças, 31 

praticamente tudo o que foi previsto está sendo cumprido. Em seguida a professora disse que quanto às 32 

propostas do CAJ, houve a solicitação de que não queria criar o Curso de Artes Visuais, quando a discussão 33 

teria que ser feita pela comissão houve uma proposta em dividir vagas entre os cursos já existentes e a 34 

comissão entendeu que não poderia ser, pois os critérios utilizados foram diferentes para novas turmas e 35 

novos cursos. O CAJ discutiu e apresentou um novo documento à comissão, para absorver as vagas nos 36 



cursos já existentes ou criar o curso de bacharelado em Geografia, a comissão entendeu que não trata-se de 37 

um novo curso e sim de uma nova turma. Em reunião com o Prof. João Batista Pereira Cabral, foram 38 

analisados os dados e a demanda pelo Curso de Geografia em Catalão e em Jataí e foram analisados também 39 

o número de alunos, então a comissão entendeu que implantar o curso no contexto do REUNI e seria muito 40 

complicado, pois o contexto do REUNI avalia a relação aluno/professor. E a comissão veio para discutir com 41 

o conselho para encontrar o caminho mais adequado. O Prof. Nelson do Amaral disse que fará 42 

esclarecimentos sobre os procedimentos, que houve turmas que foram aumentadas, cursos criados e que a 43 

proposta do Curso de Geografia, gera realmente o questionamento da demanda. Disse que o projeto tem 44 

metas a serem cumpridas e até agora a situação do MEC com a UFG está tudo certo. Disse ainda que não 45 

sabe se haverá uma fiscalização a respeito e também não sabe qual o rigor desta análise. Disse que tem que 46 

pensar um pouco e encontrar a solução para o caso do CAJ. O Prof. Orlando falou do projeto no âmbito 47 

administrativo e falou do caso do colégio de aplicação, e disse que acha que o MEC vai continuar com o 48 

programa e o próximo governo deve acompanhar o programa até 2017 (dois mil e dezessete) e o que foi 49 

acordado está sendo cumprido. Disse que houve a necessidade de fazer uma repactuação para adequar os 50 

valores que seriam gastos e não seriam suficientes, mas a preocupação com os números deve existir mesmo e 51 

a instituição será cobrada pelo cumprimento das metas. O Prof. Jeblin falou dos professores 20 (vinte) horas 52 

liberados para o CAJ, pela vagas PEQUI e que os últimos serão nomeados agora em setembro, com o detalhe  53 

de que se não tem condições de nomear todos agora que então, seja verificada a prioridade de nomeação e  54 

disse ainda que as prioridades apresentadas foram praticamente todas atendidas e agora com as vinte 55 

autorizações liberadas será possível suprir as demandas mais urgentes. Quanto as vagas para Técnico-56 

administrativos serão liberadas em outubro/2010. Falou também do quadro de referência dos TA's e que a 57 

demanda dos mesmos é reprimida mesmo. Neste momento o Prof. Edward Madureira Brasil chegou na 58 

reunião e cumprimentou todos os presentes e disse que o primeiro ponto da pauta deveria ser discutido entre 59 

a comissão e o conselho e que ao longo do dia vão falando sobre os outros assuntos, informações e 60 

planejamentos. Disse ainda que essa reunião é importante por permitir uma discussão mais ampla. Em 61 

seguida a Profª. Sandramara pediu para abrir inscrições para fala. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que o 62 

assunto sobre o novo curso foi amplamente discutido no conselho com critérios e disse que a demanda foi 63 

avaliada e também o período do curso, viabilidade financeira, fator de impacto, potencial aglutinador, 64 

qualificação do quadro docente, quantidade de doutores e o resultado final foi que os cursos selecionados 65 

foram: Administração, Geografia, Estatística e Química e em votação no conselho o Curso de Geografia 66 

venceu. Disse ainda que a que a questão da demanda é complicada em Jataí e que tem vários alunos saindo 67 

de outros cursos para ingressar no Curso de Direito. Disse que a média do CAJ é de 1,26 professor/aluno e a 68 

média de hora/aula são 12 (doze) horas aula. Disse que não é negócio abrir um curso com a verba que tem, 69 

pois no Câmpus não tem lugar para alunos, nem para professores. Em seguida disse que gostaria de 70 

confirmar qual a verba disponível e se o CAJ pode não abrir este curso, pois, a situação do CAJ está difícil. 71 

O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que participou do REUNI e que necessita de alguns esclarecimentos, 72 

disse que a proposta inicial era do MEC para a Universidade e que tem alguns pontos que o assusta, pois a 73 

definição do MEC seria 18 (dezoito) alunos por docente e fazendo as contas hoje o CAJ teria 120 (cento e 74 

vinte) a 130 (cento e trinta) vagas de alunos para serem implantadas no próximo ano e a média hoje é de 18,5 75 

(dezoito vírgula cinco) alunos por professor passaria para 20,6 (vinte vírgula seis) aluno por professor. Em 76 

seguida citou exemplos dos Cursos de Enfermagem, Biomedicina e outros que teriam dificuldade em orientar 77 



estes alunos. Então quis saber como lidar com isso, pois na medida em que aumenta o número de alunos, 78 

professores e projeções não estão acompanhando isso e existem muitos colegas desmotivados. O Prof. 79 

Edésio questionou ainda como esses índices foram tratados. O Prof. Orlando falou que tem duas regras 80 

diferentes, na expansão a regra era 20 (vinte) por 1 (um) e no REUNI 18 (dezoito) por 1(um). Disse que no 81 

contexto atual tudo está em 18 (dezoito) por 1 (um). O Prof. Edward Madureira Brasil falou que quando 82 

calculou 20 (vinte) por 1 (um) e aqui em Jataí ficou com o déficit de 20 (vinte) professores da FEJ e depois 83 

isso foi negociado e mudou o quantitativo. Disse que hoje do jeito que foi pactuado teríamos 50 (cinquenta) 84 

professores a menos, mas sabe que existe essa questão e que o problema está na relação anterior e não no 85 

REUNI e que o problema foi detectado e já vem buscando a solução para essa questão. Disse que em 86 

Goiânia tem curso com relação seis por um e outro com mais de vinte por um. Disse que é um problema que 87 

já vem sendo enfrentado e já atingiu vários progressos. A Presidente disse que vale lembrar que os problemas 88 

são reflexos da expansão. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que o ponto central da discussão é a 89 

responsabilidade com o recurso público, pois alguns cursos foram abertos com a demanda baixíssima, mas 90 

agora tem que ter responsabilidade com as pessoas, pois se pegar as vagas aqui no CAJ não dá dezoito por 91 

um não, pois todo ano sobram vagas e se preenchêssemos as vagas teríamos essa quantidade sim. Disse que 92 

um curso esvaziar outro não deve ser preocupação, pois é uma cobrança da sociedade e tem que ser assim 93 

mesmo. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a pergunta dele é como que isso foi considerado, pois ele 94 

entende que tem dois pesos e duas medidas. O Prof. Nelson disse que a Universidade estava encaixotada e 95 

não houve interferência da instituição no REUNI. A Profª. Sandramara disse que a proposta do CAJ que está 96 

sendo implementada é a proposta que foi enviada pelo CAJ. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que as 97 

vagas a mais que estão previstas para o próximo ano não foram discutidas internamente. A Presidente 98 

explicou que as vagas acrescentadas pela comissão REUNI é que estão preocupando os conselheiros. O Prof. 99 

Nelson explicou o motivo do acréscimo dessas vagas, disse que o padrão do projeto seria de 40 (quarenta) a 100 

50 (cinquenta) vagas e que em determinado momento da discussão resolveu mudar o padrão para  50 101 

(cinquenta) vagas e isso foi definido no CONSUNI e a estratégia é a seguinte se o governo não cumprir tudo, 102 

a instituição não precisaria cumprir, mas essas vagas serão discutidas em 2012 e talvez altere esses valores. 103 

Disse ainda que o único colégio de aplicação das Universidades Federais que tem professores do terceiro 104 

grau é o da UFG e agora é uma reivindicação de todos os colégios de aplicação do Brasil, que os professores 105 

sejam de terceiro grau porque na UFG é assim. Disse que a análise final do projeto será em 2017 (dois mil e 106 

dezessete) e espera que tudo seja cumprido, porém as situações no Brasil são complicadas. Disse para 107 

desarmar a questão dessas vagas e debater na hora certa. O Prof. Orlando disse que essa questão não é só em 108 

Jataí e na UFG toda. A Profª. Sandramara questionou se este ponto estava claro, pois foi questionada sobre o 109 

assunto por vários coordenadores. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que dia 16 (dezesseis) de setembro 110 

tem colação de grau da primeira turma da expansão, disse que três momentos ocorreram: primeiro a 111 

expansão, depois o REUNI e em seguida a conversão de professores substitutos por efetivos as vagas 112 

PEQUI. Disse que só teremos um balanço disso quando terminar esse ciclo, ainda não tem parâmetros para 113 

discutir isso hoje. Disse que se esse quadro tem que ser ajustado em função do sistema, e os ajustes serão 114 

feitos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que participou da comissão REUNI e quis saber quanto 115 

aos critérios, pois ele enviou uma proposta de química e foi respondido que não era viável por ser caro e 116 

Goiânia criou vários cursos nessa linha, então se é uma instituição única, porque Goiânia cria os cursos e 117 

Jataí não pode criar. Disse que no CAJ o único curso que não cumpre um por um é o Curso de Física e que 118 



existe um limite população/candidato na realidade daqui não tem como criar um curso com dez vagas. Disse 119 

que a proposta da comissão está levando um curso a acabar com outros. Disse que o Curso de Direito 120 

prejudicou oito cursos na questão da demanda e finalizando disse que está sendo enrolado e que quer solução 121 

daqui. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares disse que há a preocupação em abrir um 122 

curso que seja parceiro dos outros e que quando fala do recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil 123 

reais) não é suficiente para abrir um curso e que se a sugestão de divisão das vagas fosse aceita a divisão de 124 

vagas de professores seria feita juntamente com as vagas de alunos. Disse ainda que quanto a abertura do 125 

Curso de Geografia, o argumento que sustentou foi a questão da necessidade do curso de ter mais professores 126 

no mestrado do curso que corre o risco de fechar por falta da expansão dos professores. Disse que no caso do 127 

Curso de Ciências da Computação o número de alunos passará de 30 (trinta) para 70 (setenta) e não expande 128 

o número de professores, finalizando o professor solicitou esclarecimentos sobre esses pontos. O Prof. Dimas 129 

Moraes Peixinho disse que as coisas podem ser mudadas, agora a primeira questão é que nem todos os cursos 130 

abertos pelo reuni não cumprem a demanda e se isso não foi para artes visuais, está sendo agora porquê? A 131 

segunda questão é por quê abriu o Curso de Geografia aqui? Geografia enquanto curso e profissão é 132 

importante e que a demanda varia mesmo. Disse que se for pensar em demanda deveria implantar medicina 133 

então, e que geografia seria para criada para atender uma necessidade do Curso de Geografia e ele sentiu-se 134 

prejudicado quanto a isso. Disse ainda que tem vários cursos na faculdade que não tem demanda. A Profª. 135 

Clévia disse que gostaria de ressaltar que quando a resposta do CAJ chegou à comissão, a comissão não 136 

entendeu que não houve discussões e sim que seria interessante o CAJ abrir uma nova área, mas a comissão 137 

não vem propor nada e a proposta será decidida no CONSUNI, se não chegar a uma definição aqui a 138 

proposta vai para o CONSUNI. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que participou da comissão e que ouviu 139 

também a questão que o Curso de Agronomia prejudicaria outros cursos e isso não ocorre, o curso tem 140 

muitos alunos de fora. Disse ainda que no primeiro momento das discussões do novo curso foi contemplada 141 

sim a demanda, em um segundo momento é que os critérios foram mudados. Disse que tanto no REUNI 142 

quanto na Expansão, todos os cursos foram ouvidos e as propostas foram legítimas e foram encaminhadas 143 

pelos cursos daqui, e que o Câmpus sempre participou das decisões e as propostas foram do CAJ. Disse que 144 

a demanda é importante sim, e que o Curso de Direito não prejudicou outros cursos, e que não deve criticar 145 

outros cursos. Como exemplo ele tem 240 (duzentos e quarenta) alunos em sala de aula e com o Curso de 146 

Engenharia Florestal chegará a 300 (trezentos) alunos e que se cria um curso que não preenche as vagas, 147 

temos aí um descaso com o dinheiro público. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que queria 148 

levantar mais um ponto: a forma de como as vagas de professores foram divididas entre o CAJ e também as 149 

vagas para técnicos, disse ainda que isso incomoda os cursos de Engenharia Florestal, Fisioterapia e Direito. 150 

Disse também que considerando os professores dos dois cursos de Educação Física a relação professor/aluno 151 

ficará alta, pois tem professores da FEJ que vão aposentar. Em seguida a professora questionou qual a 152 

autonomia do CAJ para fazer essa distribuição de professores e técnicos. O Prof. Edward Madureira Brasil 153 

disse para o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli que ele não tem problema nenhum em ouvir nada, desde 154 

que seja feito com respeito e sem ironia e que sentiu isso na fala do professor, disse que a história foi passada 155 

para contextualizar e saber o que aconteceu e se fosse para fazer as coisas sem ouvir o CAJ, já estaria tudo 156 

pronto, e não iria trazer a comissão aqui para apresentar os estudos para solucionar os problemas 157 

encontrados, ninguém está aqui para prejudicar o CAJ. Disse ainda que a reitoria trabalha em função da 158 

melhoria da instituição e que quanto a demanda a Universidade de Sergipe tem uma relação professor/aluno 159 



de 1 (um) por 22 (vinte e dois). Disse que os erros cometidos em Goiânia se repetem aqui, disciplinas 160 

comuns têm 10 (dez) alunos em uma sala e 10 (dez) alunos em outra. Quanto a distribuição de vagas 161 

levantadas pela Profª. Cátia, ele disse que é isso mesmo, um curso rebate outro e o Prof. Nelson vai explicar 162 

isso. Disse em seguida que o objetivo da visita é conversar e encontrar caminhos, falhas ocorrem, porém a 163 

intenção da reitoria e da direção do CAJ é resolvê-los. A Profª. Sandramara Mathias Chaves disse que no 164 

momento tem dados concretos quanto ao Curso de Geografia avaliando os Campi Catalão, Goiânia e Jataí e 165 

disse que ao final da discussão pode chegar a um encaminhamento melhor para o CAJ. Em seguida a 166 

professora falou para o Prof. Fabrízzio Alphonus Alves de Melo Nunes Soares que quanto ao Curso de 167 

Ciências da Computação as vagas já foram praticamente cumpridas e em 2012 (dois mil e doze), pode-se 168 

avaliar a questão de não expandir mais 10 (dez) vagas.  Em seguida a Professora falou sobre a utilização do 169 

ENEM neste ano e que será somada a prova objetiva mais ENEM e mais a específica e as vagas 170 

remanescentes serão preenchidas com o ENEM. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que foi avaliado o 171 

impacto do uso do ENEM. Em seguida o Prof. Orlando disse que as vagas são de Jataí, mas a intenção é 172 

encontrar uma solução boa para Jataí e a questão da relação aluno/professor na proposta original era bem 173 

maior e que a proposta implantada acaba reproduzindo muito que vem ocorrendo: professores estão com 174 

turmas muito pequenas e isso acarreta problemas, não vai ter professor para atender isso mesmo. Disse que 175 

quanto ao Prof. Dimas Moraes Peixinho no início realmente não teve como fazer o levantamento da 176 

demanda. O que houve agora é que o Curso de Artes Visuais sendo substituído pelo Curso de Geografia, 177 

ocorreu em um momento que houve tempo para avaliar a questão. Disse que quanto ao recurso pode haver 178 

negociação, como no caso da pós-graduação do CAJ, que a PRPPG liberou oitenta metros quadrados de 179 

construção e a direção do CAJ solicitou a ampliação para cem metros quadrados, então isso tudo pode ser 180 

discutido, os critérios não são fechados. O Prof. Edward Madureira Brasil citou o exemplo do Câmpus de 181 

Goiás que entrou na última hora para definir os cursos depois. Disse que o Curso de Engenharia Mecânica 182 

existe na UFG, porque foi bancado pela Reitoria. E em Goiás tinha uma série de propostas: Filosofia, Serviço 183 

Social e o último Áudio Visual, que o dinheiro não dá, então foi encomendado um estudo e a reitoria vai 184 

correr atrás do recurso. Disse que apesar da relação aluno/professor não ser “boa”, é uma das melhores, pois 185 

foram colocados 382 (trezentos e oitenta e dois) professores na universidade. O Prof. Giovanni Cavichiolli 186 

Petrucelli insistiu em uma resposta sobre a não aprovação do Curso de Química. O Prof. Nelson disse que 187 

não se lembra, mas que tudo foi definido junto com a Direção do CAJ. A Presidente pediu aos conselheiros 188 

que focassem na questão do novo curso. O Prof. Nelson disse que se pensa em cada Câmpus, em cada 189 

unidade acadêmica e que as vagas alocadas ficam por conta da unidade discutir, e se a unidade definir 190 

remanejar as vagas, então poderia fazer isso, pois as questões não estavam amarradas. O Prof. Edward 191 

Madureira Brasil disse que entende o questionamento da Profª. Cátia, mas que existe cursos que terão a 192 

relação maior, e isso vai ocorrer sim. Disse que se for olhar aqui no CAJ tem coordenações com baixa carga 193 

horária. O Prof. Nelson falou da demanda em Geografia no CAJ e em Catalão, então há um temor com a 194 

queda da demanda e disse que após a análise, tem os problemas e disse que seria o caso de assumir a situação 195 

e concordar como CAJ em abrir o Curso de Geografia. Disse que os Campi Catalão e Jataí cresceram muito e 196 

que tem que cuidar da divulgação dos cursos. Disse que deveria haver uma movimentação entre os Campi, se 197 

sobraram candidatos em Goiânia, que os deixem disponíveis para outros Campi. Disse ainda que se deve 198 

pensar em unificar alunos e professores, pois a Universidade é Multi Campi. O Prof. Raimundo Agnelo 199 

Pessoa Soares disse que o aluno não pode ser prejudicado e que tem que ter o mesmo nível e estrutura. O 200 



Prof. Edward Madureira Brasil disse que o nível é o mesmo e que a estrutura está sendo construída. O Prof. 201 

Fabrízzio Alphonus Alves de Melo Nunes Soares disse que os cursos foram excluídos pelo fator financeiro e 202 

não é possível abrir um curso com a verba disponível. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que a questão 203 

será definida pelo conselho na ausência da comissão. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli perguntou qual 204 

o prazo para definição. A Profª. Sandramara Mathias Chaves pediu que para que este curso seja para 2011-1 205 

(dois mil e onze/um) a resposta deve ser encaminhada no início de setembro. Após algumas discussões ficou 206 

acordado que o conselho irá discutir e encaminhar a decisão para a comissão REUNI. A Presidente 207 

questionou se deixar para o vestibular de 2011/2 (dois mil e onze/dois) não teria problemas. O Prof. Edward 208 

Madureira Brasil disse que por um semestre consegue segurar. A Profª. Cecília Nunes Moreira questionou o 209 

que será necessário para encaminhar um curso que seja aceito. O Prof. Orlando disse que tem a questão da 210 

demanda e por não ser um curso novo, e o recurso pode ser ajustado. A Profª. Sandramara disse que o 211 

Conselho ou mantém a proposta ou envia a proposta de um novo curso. O Prof. Dimas Moraes Peixinho 212 

disse que os interesses são legítimos e que entende que o Prof. Nelson concordou com a proposta anterior, 213 

mas que está sendo preocupado com o rumo das discussões, pois a discussão está sendo reaberta e pediu que 214 

a comissão reconsiderasse isso. O Prof. Marcelo Borges Henriques questionou sobre a verba dos cursos, que 215 

um novo curso é criado para tapar “buracos”de outros. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que os 216 

espaços do Câmpus não são de um curso e sim da instituição, os laboratórios são específicos mas as 217 

estruturas são de todos. O Prof. Thiago André Carreo Costa questionou sobre a primeira opção de distribuir 218 

professores e vagas. O Prof. Nelson respondeu que aumentar vagas em cursos já existentes não faria 219 

diferença e isso é complicado de passar.  Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou 220 

encerrada a primeira parte da reunião às 12:15 horas (doze horas e quinze minutos) e avisou que o retorno 221 

para continuidade da reunião será às 14:00 (quatorze) horas, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira 222 

Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos 223 

trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão ............................................................................. 224 
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