
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 002/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.011764/2019-11

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove às quatorze horas e sete minutos

reuniram-se no Auditório Maior – Campus Jatobá Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a

presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os

membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade

Acadêmica Especial de Ciências Agrárias; Prof. Amílcar Vidica Barcelos, Coordenador de Desenvolvimento

Institucional  e  Recursos  Humanos;  Prof.ª  Cecília  de  Castro  Bolina,  Representante  dos  Docentes;  Prof.ª

Cecília Nunes Moreira,  Coordenadora de Pesquisa e Inovação;  Prof.  Christiano Peres Coelho,  Chefe da

Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Biológicas;  Prof.  Daniel  Cortes  Beretta,  Chefe  da  Unidade

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde; Técnico Administrativo Denis Junio de Almeida, representante do

Órgão  Suplementar/Biblioteca;  Prof.  Fernando Paranaíba  Filgueira,  Vice-diretor  da  Regional  Jataí/UFG;

Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Exatas;  Prof.

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças; Prof.ª Maria Cristina Cardoso

Pereira,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Sociais  Aplicadas;  Técnico  Administrativo

Massoiacy Pereira Marques, Representante do Órgão Administrativo CEGEF (Centro de Gestão do Espaço

Físico); Técnica Administrativa Michaela Andréa Bette Câmara, Coordenadora de Extensão e Cultura; Prof.

Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras;

Prof.ª  Sandra  Aparecida  Benite  Ribeiro,  Coordenadora  de  Graduação  da  Regional  Jataí/UFG;  Técnica

Administrativa Silviany da Silva Coutinho Guimarães,  Representante dos Técnicos Administrativos; Prof.ª

Suely dos Santos  Silva,  Chefe  da Unidade Acadêmica  Especial  de  Educação;  Prof.ª  Vera  Lúcia  Banys,

Coordenadora de Pós-graduação; Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva, Coordenadora de Assuntos da Comunidade

Universitária;  Prof.  William  Ferreira  da  Silva,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Estudos

Geográficos. Representantes com direito a Voz: Técnico Administrativo Daniel Silva Carvalho, Gerente do

CERCOMP (Centro  de  Recursos  Computacionais);  Técnica  Administrativa  Estael  de  Lima  Gonçalves,

Assessora de Comunicação/  REJ/UFG.  Primeiro Ponto da Pauta:  Informes da Presidência – Primeiro

Informe: Inauguração do Gabinete de Professores do Curso de Agronomia da Regional Jataí/UFG  - O

Presidente convidou os conselheiros para participarem da inauguração do prédio no dia 26 (vinte e seis) de

abril às 09 (nove) horas da manhã.  Segundo Ponto da Pauta:  Apreciação e aprovação de Atas dos dias

22/11/2018 (vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito) e 27/02/2019 (vinte e sete de fevereiro de dois

mil e dezenove). Em apreciação, em seguida em discussão e não foram apresentadas solicitações de alteração

ou correção. Em votação as atas foram aprovadas com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis e 2 (duas)

abstenções.  Terceiro  Ponto  da  Pauta:  Apresentação  da  Proposta  de  Execução  Orçamentária/2018,  em
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consonância ao Regimento/UFG, capítulo II, artigo 68 e Estatuto/UFG, seção I, artigo 50, incisos II e IV.

Relator:  Conselheiro Prof.  Marcos Wagner de Souza Ribeiro.  O relator  iniciou sua apresentação com o

Conceito  de  Orçamento  Público:  “O  orçamento  público  é  uma  lei  na  qual  devem estar  presentes  as

prioridades  do governo em consonância  com as  necessidades  da sociedade.”  “Quando alguém paga um

imposto, uma taxa ou uma contribuição, automaticamente faz um depósito em uma ”conta bancária” do

governo  federal,  chamada  de  Conta  Única  do  Tesouro  Nacional,  na  qual  os  valores  depositados  serão

utilizados pelo governo para cobrir despesas.” Todo ano o governo elabora, então, um documento que prevê

em detalhes as receitas disponíveis e as despesas previstas para o ano.  Esse documento é o Orçamento

Público.  De  acordo  com  o  atual  Ministério  da  Economia: “é  um  instrumento  de  planejamento

governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a

arrecadação das receitas previstas. É o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e

programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. É onde alocam os recursos destinados a hospitais,

manutenção das  estradas,  construção de escolas,  pagamento de professores.  É no orçamento onde estão

previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados”.  Orçamento Público –

histórico: O primeiro orçamento brasileiro teria, sido aprovado pelo Decreto Legislativo de 15 de dezembro

de 1830, que fixava a despesa e orçava a receita das antigas províncias para o exercício de 1831 (1º de julho

de 1831 a 30 de junho de 1832).  A Constituição de 1988 trouxe novidades na questão orçamentária:

Devolveu ao Poder  Legislativo a  prerrogativa de propor  emendas sobre  a  despesa no projeto de lei  de

orçamento e reforçou a concepção que associa planejamento e orçamento como elos de um mesmo sistema.

Melhorou o entendimento com relação à composição do orçamento anual que passou a ser integrado pelo

orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimentos das estatais, em função da

multiplicidade organizacional e jurídica do setor público, explicitando quais as receitas e despesas públicas

que  devem integrar  o  orçamento  público.  Orçamento  Público  –  base  legal:  CF 1988:  Título  VI  (Da

Tributação  e  do  Orçamento),  Capítulo  II  (Das  Finanças  Públicas);  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias,  art.  35;  Criação  dos  instrumentos  legais: plano  plurianual  (PPA),  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). LRF (Lei Complementar 101/200): Regulamenta o

artigo 163 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo as normas orientadoras das finanças públicas no

país. Lei 4.320/1964: Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º,

inciso XV, letra b, da Constituição Federal de 1988. Decreto-Lei 200/1967: Em seu artigo 7º, já definia o

orçamento  público  como  um dos  quatro  instrumentos  básicos  do  planejamento,  ao  lado  dos  planos  e

programas  nacionais,  setoriais  e  regionais,  do  programa  de  governo  e  da  programação  financeira.

Orçamento Público – instrumentos:  O orçamento público é composto pelos seguintes instrumentos de

planejamento  previstos  na  Constituição  Federal  de  1988:  plano  plurianual  (PPA);  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA).  Orçamento Público – PPA:  Para os investimentos

públicos,  o  Poder  Executivo  Federal  elabora,  a  cada  quatro  anos,  um planejamento,  que  é  discutido  e

aprovado como lei pelo Poder Legislativo Federal (Congresso Nacional). Esse planejamento é chamado de

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



plano  plurianual  (PPA)  e  define,  para  um período  de  quatro  anos,  as  grandes  prioridades  nacionais  e

regionais, com metas para cada área de atuação (saúde, educação, saneamento, transporte, energia, etc.). O

PPA é um plano onde se encontram descritas todas as diretrizes para que a administração pública cumpra as

metas e objetivos planejados para todo o mandato do governante. É conhecido também como “programa de

governo”, sendo o principal instrumento de planejamento das ações do gestor público. No primeiro ano de

mandato, o Chefe do Poder Executivo elabora o seu planejamento de gastos e, com isso, estabelece o que

pretende executar, em termos de obras e serviços públicos. A Constituição Federal de 1988 determina que

nenhum investimento  cuja  execução ultrapasse  um exercício  financeiro  poderá  ser  iniciado  sem prévia

inclusão no PPA ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade, conforme

definidos na Lei  10.028,  de 19 de outubro de 2000,  conhecida como Lei  de Crimes contra as Finanças

Públicas. Orçamento Público – LDO: A LDO é a norma que estabelece metas e prioridades para o exercício

seguinte,  inclui  as  despesas  de  capital  (investimento)  para  o  exercício  subsequente,  orienta  a  Lei

Orçamentária  Anual  (LOA),  dispõe  sobre  mudanças  na  legislação  tributária,  estabelece  a  política  de

aplicação das agências de fomento e define as metas fiscais. É a LDO que diz quais são as despesas mais

importantes que o Poder Executivo deve fazer a cada ano. Em outras palavras, é a LDO que faz a ligação

entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo,

representado pelo orçamento anual (Lei Orçamentária Anual). A LDO traz uma série de regras para elaborar,

organizar e executar o orçamento, além de definir as prioridades que deverão estar contempladas na LOA.

Por exemplo, informa sobre quanto será o reajuste do salário-mínimo, bem como quanto o governo deverá

poupar a cada ano para pagar a dívida pública. Orçamento Público – LOA. Cabe ressaltar que o orçamento

deve  ser  visto  como  um sistema  mais  amplo,  onde  mais  atores  são  envolvidos,  tais  como:  Congresso

Nacional na fase da aprovação da lei; e, posteriormente, órgãos de controle (Controladoria-Geral da União –

CGU, Tribunal  de Contas da União – TCU, Ministério Público da União – MPU) na fase da execução

orçamentária.  Na LOA, os gastos governamentais estão separados por assunto ou por áreas de governo,

como saúde, educação,  transporte e segurança. E cada uma dessas áreas possui  seus programas e ações

orçamentárias. Por exemplo, na área de educação, podemos ter um programa de melhoria na qualidade do

ensino, ou então um programa voltado ao uso eficiente dos gastos em educação. Composição da LOA: O

orçamento público é um único documento que está estruturado em três partes: Orçamento Fiscal (Poderes da

União – Fundos – Órgãos e Fundações); Orçamento da Seguridade Social (Saúde – Previdência – Assistência

Social) e Orçamento de Investimento (empresas da União). Em seguida o Prof. Falou sobre o ciclo, etapas e

princípios  do  orçamento  público.  E  prosseguiu  com  sua  fala  sobre  Receitas  e  Despesas:  Para  uma

administração pública eficiente é importante para um governo conhecer suas receitas e suas despesas, e se o

orçamento está compatível com os montantes dessas variáveis. O orçamento é o equilíbrio entre Receitas e

Despesas. Falou sobre conceitos de receita: Ingressos Extraorçamentários – Não Previstas na LOA; Ingressos

Orçamentários  –  Previstas  na  LOA;  Receitas  Derivadas  –  (receita  tributária);  Receitas  Originárias  –

(resultado do patrimônio do Estado);  Receitas Correntes  – (obtidas dentro de um ano civil  – IR; IOF);

Receitas de Capital – (resultantes de operações financeiras); Receitas Primárias – (arrecadação com impostos
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e outros)  Receitas Financeiras  – (operações de crédito – empréstimos).  Conceitos  de despesa:  Despesas

Discricionárias são aquelas realizadas a partir da disponibilidade de recursos orçamentários. Podemos dizer

que se tratam de despesas que o governo pode ou não executar por decisão própria. Despesas Obrigatórias:

são  aquelas  cuja  execução  o  ente  público  não  tem a  discricionariedade  para  suspender.  Os  montantes

correspondentes a essas despesas são fixados levando em consideração as condições determinadas em lei.

Despesas Primárias: são os gastos realizados pelo governo para prover bens e serviços públicos à população,

tais como saúde e educação. Despesas Obrigatórias são aquelas resultantes do pagamento de uma dívida do

governo ou da concessão de um empréstimo tomado pelo governo em favor de outra instituição ou pessoa.

Despesas Correntes –  Resultantes da manutenção das atividades próprias do Estado; Despesas de Custeio;

Transferências Correntes; Despesas de Capital - Resulta em aumento/acréscimo do patrimônio público do

Estado; Investimentos; Inversões financeiras; Transferências de capital; Grupo de Natureza de Despesa –

GND: Pessoal e Encargo Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos;

Inversões  financeiras;  Amortização  da  dívida;  Reserva  de  Contingência.  Falou  ainda  sobre  Despesas

montantes  e  Despesas  primárias  financeiras.  Prosseguiu  com  a  apresentação  da  composição  da  LOA:

Previsão de receitas orçamentárias; Fixação de despesas obrigatórias: transferências constitucionais, despesas

de pessoal, gastos mínimos em educação e saúde, despesas decorrentes de dívida pública etc.; Fixação de

despesas discricionárias: após a alocação de recursos para as despesas obrigatórias, os recursos restantes

oriundos  da  receita  orçamentária  prevista  são  distribuídos  em  atividades  e  projetos.  LOA –  2019  –

RECEITAS,  LEI  Nº  13.808,  DE  15  DE  JANEIRO  DE  2019.  Art.  2º  -  A receita  total  estimada  nos

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 3.262.209.303.823,00 (tres trilhoes, duzentos e sessenta e

dois bilhoes, duzentos e nove milhoes, trezentos e tres mil, oitocentos e vinte e tres reais). I - Orcamento

Fiscal:  R$ 1.750.831.718.583,00;  II  -  Orcamento da Seguridade Social:  R$ 752.704.591.914,00;  e  III  -

Refinanciamento da divida publica federal: R$ 758.672.993.326,00.  LOA – 2019 – DESPESAS - LEI Nº

13.808,  DE 15  DE  JANEIRO DE 2019  -  Art.  3o  A despesa  total  fixada  nos  Orcamentos  Fiscal  e  da

Seguridade Social é R$ 3.262.209.303.823,00 (tres trilhoes, duzentos e sessenta e dois bilhoes, duzentos e

nove  milhoes,  trezentos  e  tres  mil,  oitocentos  e  vinte  e  tres  reais).  I  -  Orcamento  Fiscal:  R$

1.447.297.511.550,00;  II  -  Orcamento  da  Seguridade  Social:  R$  1.056.238.798.947,00;  e  III  -

Refinanciamento da divida publica federal: R$ 758.672.993.326,00. LOA – UFJ – Orçamento - Lei nº 13.635

de 20 de março de 2018 – Criação da UFJ - Elaboração da LOA 2019 – Inclusão da UFJ  (26243) - PNAES

ainda sem parâmetros; Inclusão no grupo “bolo” das UO(s) existentes no MEC; Investimentos com valores

básicos acrescidos ao “bolo”. Em seguida foi apresentada a forma de organização e execução da LOA, o

orçamento da UFJ, orçamento por grupo de despesa, orçamento por ação do governo, orçamento UFJ, matriz

OCC  e  em  seguida  falou  sobre  a  Distribuição  orçamentária  para  Jataí:  Resolução  CG/REJ/001/2017;

Apuração de Despesas Básicas/Fixas/Essenciais; Levantamento das Despesas Básicas Deptos; Levantamento

das Despesas Básicas UAEs; Verificação e Adequação às Ações e PO(s); Identificação/atribuição dos/aos

Demandantes; Definição de Saldo Orçamentário (inexistente) e Planejamento de Contingenciamento. Sobre

custeio foram apresentadas as Premissas e Recomendações Orçamento UFG/UFJ - Artigo 58 da Lei nº 8.112
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de 11 de Dezembro de 1990: Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou

transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas

a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme

dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). § 1o A diária será concedida por

dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou

quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. (Redação dada

pela  Lei  nº  9.527,  de  10.12.97).  §  2o  Nos  casos  em que  o  deslocamento  da  sede  constituir  exigência

permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Recomendação TCU – Guia de Boas Práticas. Toda

execução deve ser  norteada por um rito que incluir  a existência de um Projeto (aprovado em instâncias

próprias); Processo de tramitação (registro de ações e papéis); Edital (meio de publicização do intento). Em

seguida foram apresentados: Investimento, PNAES, Execução financeira 2018 e a apresentação foi concluída

com a apresentação da definição do Planejamento orçamentário como um conjunto de metas e que com o

cenário econômico nacional Incerto, com a autonomia administrativa relativa o momento era de mudanças na

gestão. (informamos que a apresentação completa será anexada ao processo desta reunião). Em discussão, a

Prof.ª  Suely dos  Santos  Silva questionou se  o orçamento  seria  votado ainda  hoje,  pois  não  apareceu  a

reforma  do  telhado  da  Riachuelo.  Falou  que  na  distribuição  aparece  TI  no  conjunto  e  que  ela  queria

especificação por unidade, e questionou: naqueles valores para a unidade o que foi contemplado? Disse que

percebeu que alguns valores para unidades eram altos e para outras não, então o que foi somado ali? O Prof.

Marcos  Wagner  explicou  que  as  planilhas  com  os  valores  estão  publicadas  na  página  da  COAD

(Coordenação de Administração e Finanças). O Presidente solicitou que fosse registrado em ata a questão

dos  telhados.  Após  várias  discussões  sobre  diferenças  de  valores  das  unidades,  valores  de  diárias  e

passagens, valores para gastos administrativos e aulas práticas. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

explicou que a matriz ANDIFES recomenda que nenhum orçamento seja menor que o dos anos anteriores.

Disse que o valor do recurso para diárias seria repassado para a pesquisa e que a pesquisa adequaria esse

valor de acordo com as necessidades, não necessariamente para diárias. O Prof. Christiano Peres Coelho

questionou sobre o limite liberado para gastos nas unidades, disse que queria entender essa distribuição. O

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que teve o convite para conversa com as unidades e que isso foi

muito bom e a intenção com isso era saber qual a demanda, era para ter uma base para adequar o orçamento

e o valor não era baseado em um teto. O Prof. Christiano Peres Coelho disse que foi colocado um teto e que

em alguns casos esse valor foi excedido seis vezes, disse que a Unidade Acadêmica Especial de Ciências

Biológicas obedeceu ao estipulado. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro falou que não sabia como esse

valor tinha sido repassado, que realizaram três reuniões com cada unidade e que algumas coisas precisavam

ser adequadas. O Técnico Administrativo Denis Junio de Almeida questionou sobre diárias e passagens para

participação em eventos para os técnicos administrativos, como seriam contemplados já que o recurso estava

na pesquisa. O Presidente disse que se fosse capacitação acadêmica era um recurso e administrativo seria

outro recurso. A Prof.ª Vera Lúcia Banys parabenizou o professor pela apresentação e disse que não entendeu

sobre o recurso da pós-graduação, disse que o problema maior seria uma adequação do edital para diárias. O
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Presidente disse que não tinha um edital, havia uma proposta de edital. A Prof.ª Vera Lúcia Banys falou sobre

a capacidade de gestão de recursos, que tinha que ser avaliado como o recurso público estava sendo gerido,

disse  que  outra  questão  era  que  era  sobre  estagiários  e  monitores  e  questionou  se  isso  seria  definido

posteriormente. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro explicou que a base era o recurso utilizado no ano

anterior, mas havia também a questão dos cortes no orçamento com a previsão de 20 % (vinte por cento),

mas onde cortar? Ainda não tinha essa definição. Nesse momento o Presidente solicitou mais quinze minutos

para o teto da reunião, os conselheiros aceitaram. A Prof.ª Suely dos Santos Silva disse que em relação a

diárias  e  passagens  as  unidades  tinham  suas  especificidades  e  que  o  Congresso  de  Educação  ficaria

comprometido,  solicitou  que  fosse  votado  que  não  tinha  edital,  que  não  tinha  critérios  e  que  fossem

estabelecidos juntos como seria o edital, que cada unidade tivesse um membro nessa comissão e que as áreas

do conhecimento constassem no edital.  A Técnica Administrativa  Silviany da Silva Coutinho Guimarães

falou que sua dúvida era sobre diárias para os técnicos, que entendia que capacitação e qualificação eram

coisas distintas e pediu um representante dos técnicos na comissão e divisão proporcional do valor e critérios

para os técnicos. O Prof. William Ferreira da Silva solicitou que ficasse definido que o edital das câmaras

não fosse considerado. Quanto aos valores discrepantes, sobre a reunião realizada na direção, disse que os

valores estavam diferentes, ele questionou sobre a construção para o próximo ano, sobre a instituição da UFJ

junto ao ministério, para que não se repetisse esses problemas. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

disse  que  o  processo  de  diárias  e  passagens  seria  iniciado  após  essa  reunião  e  que  a  preocupação  da

Coordenação de Pesquisa foi sobre os prazos, assim houve a sugestão de iniciar os trabalhos, mas o ponto

inicial seria agora. Quanto aos técnicos, os servidores em geral poderiam participar. O Presidente disse que

acompanhou todas as discussões e passou para a Coordenação de Administração e Finanças discutir com as

comissões.  Disse  que  não  tinha  um edital,  que  era  uma  proposta  e  quanto  aos  técnicos,  as  unidades

trabalhavam com eles também e a comissão de capacitação tinha um recurso para trabalhar e tinha que ter

um planejamento institucional para isso. Disse que desde 2011 (dois mil e onze) apresentam no conselho a

prestação de contas do ano anterior e a proposta de execução do ano corrente. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira

disse que na pesquisa tinha representantes das unidades e dos técnicos e aprovando aqui no conselho, cada

coordenador de pesquisa das unidades criariam seus critérios junto às unidades. O Presidente disse que podia

concentrar  para  que  isso  ficasse  vinculado  à  câmara  de  pesquisa,  e  que  os  critérios  seriam definidos

atendendo  cada  unidade.  O  Prof.  Raimundo  Agnelo  Soares  Pessoa  questionou  a  metodologia  para

distribuição de diárias e valores das diárias, disse que não se sentia confortável para definir esse valor, disse

que  tinham que  voltar  a  discutir  isso  e  que  quanto  a  vinculação  com a  câmara  se  o  Conselho  Gestor

entendesse que esse seria o lugar, onde serão feitas as discussões, pois o edital passou por baixo e foi para as

câmaras. O Presidente disse que não tinha edital. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que o valor

para diárias e passagens seria de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),  um valor um pouco acima do

utilizado no ano passado.  O Presidente propôs encaminhamentos,  após discussões ficou definido que as

demandas poderiam ser discutidas,  mas que o edital  será validado em reunião do Conselho Gestor.  Em

votação a proposta foi aprovada com o registro de 11 (onze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.  Não
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havendo mais tempo para continuidade da pauta, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou

encerrada a  reunião às  17:26 horas  (dezessete  horas  e  vinte  e  seis  minutos),  da  qual,  para  constar,  eu,

Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em

conforme,  segue  assinada  pelo  Presidente  dos  trabalhos  e  pelos  conselheiros  presentes  à  discussão  e

votação….........................
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