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ATA DA 18ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2016. 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, reuniu-se o plenário do Conselho 1 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no CNTC – Confederação Nacional dos 2 

Trabalhadores do Comércio - Endereço: Av. W5 - SGAS, Quadra 902, Bloco C – Brasília/DF. Sob a 3 

Presidência Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, os Conselheiros: Anderson Amaro Lopes de Almeida, 4 

Heitor Antônio Maia da Silva Dores, Gonzalo Renato Núñez, José Alberto Tostes, Hugo Seguchi, 5 

Napoleão Ferreira da Silva Neto, Anderson Fioreti de Menezes, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da 6 

Cunha Pereira, Maria Elisa Baptista, Celso Costa, Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino, Wellington de 7 

Souza Veloso, Fábio Torres Galisa de Andrade, Fernando Diniz Moreira, Sanderland Coelho Ribeiro, 8 

Manoel de Oliveira Filho, Pedro da Luz Moreira, Fernando José de Medeiros Costa, Roseana de Almeida 9 

Vasconcelos, Luiz Afonso Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, Ronaldo Lima, Marcelo Augusto 10 

Costa Maciel, Renato Luiz Martins Nunes, Luís Hildebrando Ferreira Paz e José Roberto Geraldine Júnior; 11 

a representante do CEAU-CAU/BR: Andrea Lucia Vilella Arruda, Presidentes e representantes dos 12 

CAU/UF: Edfa Viviane F. Xavier da Rocha, Tânia Maria Marinho de Gusmão, Eumenides de Almeida 13 

Mascarenhas, Maurício Rocha Carvalho, Guivaldo D’Alexandria Baptista, Odilo Almeida Filho, Alberto 14 

Alves de Farias, Tito Augusto Abreu de Carvalho, Arnaldo Mascarenhas Braga, Hermes Fonseca Neto, 15 

Wilson Fernando Vargas de Andrade, Osvaldo Abrão de Souza, Júlio De Marco, Adolfo Raimundo Lopes 16 

Maia, João Cristiano Rebouças Rolim, Jeferson Dantas Navolar, Roberto Montezuma Carneiro da Cunha, 17 

Emanuel Rodrigues Castelo Branco, Jerônimo de Moraes Neto, Patrícia Silva Luz de Macedo, Raísa 18 

Tavares Thomaz, Pedro Hees, Joaquim Eduardo Vidal Haas, Luiz Alberto Souza, Ana Maria de Souza 19 

Martins Farias, Gilberto Silva Domingues Belleza e Joseísa Martins Vieira Furtado. Convidados: Roberto 20 

Simon – Ouvidor Geral do CAU/BR. Secretária Geral da Mesa: Daniela Demartini Fernandes. 1. 21 

Abertura: o presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a presença de todos e verificou o quórum.  2. 22 

Execução do Hino Nacional Brasileiro. O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o presidente 23 

Alberto Faria fizesse a sua saudação. 3. Leitura da Pauta: o presidente HAROLDO PINHEIRO realizou 24 

a leitura da pauta, perguntou se havia alguma dúvida, sugestão ou informação complementar a ser feita. 4. 25 

Aprovação da Ata - 4.1. Aprovação da Ata da 16ª Reunião Plenária Ordinária Ampliada : o 26 

presidente HAROLDO PINHEIRO perguntou se havia alguma contribuição para que aquela ata refletisse 27 

o acontecido na referida reunião. Colocou o tema em regime de votação e anunciou a aprovação do 28 

documento com 22 votos a favor e 3 abstenções. 4.2. Aprovação da Ata da 17ª Reunião Plenária 29 

Ordinária Ampliada : o presidente HAROLDO PINHEIRO perguntou se havia alguma contribuição 30 

para que aquela ata refletisse o acontecido na referida reunião. Colocou o tema em regime de votação e 31 

anunciou a aprovação do documento com 22 votos a favor e 4 abstenções.. 6. Comunicações: O presidente 32 

HAROLDO PINHEIRO disse que o Plenário estava aberto para as comunicações. O presidente 33 

GILBERTO BELLEZA Informou que a partir da próxima semana estaria encaminhando a todos os 34 

presidentes dos CAU/UF e aos conselheiros federais a edição da nova revista do CAU/SP. Finalmente 35 
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viabilizada, depois de ano e meio de tentativas de licitações. Conseguíram imprimir 60 mil volumes da 36 

revista para todos tomarem conhecimento do trabalho que vendo sendo feito no /SP. O presidente 37 

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA solicitou que constasse em ata um agradecimento a CED-CAU/BR que 38 

esteve reunida em Campo Grande no mês passado. O CAU/MS tem se colocado sempre à disposição das 39 

comissões e do próprio fórum de presidentes, para receber aquelas reuniões. No mês de agosto receberam 40 

também a CPP-CAU/BR. Disse que entende que a ida das comissões aos estados aproxima mais o 41 

conselho, CAU/BR, das situações locais.  O presidente ALBERTO FARIA fez uma apresentação do 42 

relatório da Comissão de Sindicância que apurou os desvios e desfalques na contabilidade do CAU/DF e 43 

trouxe algumas informações complementares. O conselheiro GONZALO MELGAR fez um convite a 44 

todos para participar do II Congresso Internacional de Arquitetura na Amazônia, que iria ocorrer do dia 14 45 

ao dia 16 de setembro em Manaus. Falou que, segundo o que falou o presidente Haroldo, de uma intenção 46 

política muito forte por reconstruir o projeto de Severiano Porto, envolvendo universidades, inclusive com 47 

tratativas para que isso seja feito a partir da finalização da Eletronorte, salvado um prédio tão valioso para a 48 

arquitetura brasileira, como o Centro de Proteção Ambiental de Balbina. A presidente JOSEÍSA 49 

FURTADO agradeceu a ida da CPUA-CAU/BR à Palmas, dizendo que houve a oportunidade de conhecer 50 

de perto a realidade do CAU/TO. 6.Ordem do dia. 6.1. Projeto de Deliberação Plenária que Consolida 51 

as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF;(Origem: 52 

Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e Comissão de Planejamento e 53 

Finanças). O presidente HAROLDO PINHEIRO ressaltou que já tinha havido naquele Plenário uma 54 

manifestação inicial do colega Wilson sobre o tema. Disse que gostaria de fazer uma breve apresentação do 55 

assunto e depois abrir a palavra ao plenário naturalmente, para que pudessem decidir se manteriam o ponto 56 

de pauta ou não. Relembrou que vários argumentos eram colocados sobre a incapacidade de sustentação de 57 

um conselho de arquitetura e urbanismo, onde argumentos mais agitados pelos que era a favor, mas 58 

acreditavam que um conselho de arquitetura não se sustentaria. Disse que foi estabelecido um conjunto de 59 

3 pilares que seriam fundamentais para a existência do  conselho: 1- a ocupação geopolítica do território 60 

nacional; 2- a criação de um fundo de apoio aos CAUs das unidades da federação; 3- o centro de serviços 61 

compartilhados, que possibilita também que todos os Estados tivessem a mesma qualidade tecnológica 62 

independentemente de ser mais rico ou mais pobre. Falou que fundo e o centro de serviços compartilhados 63 

possibilitaria exigir de todos os Estados que funcionassem, porque teria condição, recurso e meios. 64 

Mencionou que todos sabem que o TCU tem apresentado o CAU como um exemplo de organização, 65 

particularmente por conta dos instrumentos e mais o portal da transparência que está em processo de 66 

implantação. Hoje com o conselho já instalado, provada a capacidade, competência e condições de 67 

conduzir a profissão, não cabe mais a mesa diretora do CAU Brasil, como foi no início atuar com tanta 68 

intensidade quanto os que eram contrários. Ressaltou que o Fundo de Apoio é dos CAU UF, não do CAU 69 

BR. O CAU BR era a única instancia que contribui e não pode tirar um tostão. Qualquer CAU estadual 70 

pode recorrer ao fundo diante de uma emergência. Enfatizou que se os colegas presidentes estaduais de 71 

CAU básicos, intermediários e grandes não se apropriassem daquilo como algo de todos, o sistema iria 72 
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desabar. Ou se sustenta o Centro de Serviços Compartilhados, não permitindo que ele entre em 73 

degenerescência, ou daqui a alguns anos outro centro de serviço compartilhados terá que ser construído. 74 

Informou que dois CAU/UF se manifestaram originalmente contra a implantação do fundo de apoio. O 75 

CAU/PR e CAU/RS. Disse que o assunto foi discutido naquele momento emergencial e que os CAU 76 

precisavam funcionar. Foi uma discussão muito difícil. Chegou a se falar até em intervenção. O CAU/RS, 77 

diante de sua dúvida razoável, entrou com uma ação contra o CAU Brasil, discutindo a constitucionalidade 78 

e a correção daquele ato. O CAU/RS disse que não iria contribuir, até que sua dúvida razoável fossa 79 

superada. O CAU Paraná também se manifestou dizendo eu não iria contribuir. Então, por similaridade, o 80 

CAU/RS tinha entrado com uma ação contra o CAU/BR. O CAU Brasil, igualmente, questionou na justiça 81 

o CAU/PR. A ação do CAU/RS corre em duas instancias e depois de perder na segunda instancia, o colega 82 

Roberto Pi procurou o CAU/BR e falou que o CAU/RS estava disposto a voltar a pagar, fazendo um acordo 83 

para verificar as questões de multas e correção monetária. O CAU/PR teve seu processo em 3 instancias. 84 

Saiu vitorioso em duas e na última instancia o juiz entendeu, por um defeito da nossa ata, que 3 estados não 85 

teriam participado das discussões. Informou que naquela ocasião não se colocava na ata a nominata das 86 

decisões em cada votação, constando na votação sobre o fundo de apoio: “aprovado por unanimidade com 87 

3 ausências”. O juiz entendeu que havia 3 presidentes de Estados ausentes. Na verdade, eram 3 88 

conselheiros que estavam ausentes, pois votam os conselheiros. Informou que o CAU/PR está isento de 89 

pagar todos os últimos 4 anos e meio. Disse que a situação precisava ser resolvida, a partir da visão daquele 90 

colegiado. Propôs que fosse feita uma votação simplesmente para ratificar a decisão já tomada e que vem 91 

em funcionamento há tanto tempo. Sugeriu que, como em outro artigo a lei determina que compete aos 92 

CAU estaduais encaminharem sugestões para o aperfeiçoamento da legislação, fosse feita uma consulta aos 93 

presidentes dos CAU/UF, caso se sintam em condições de participar daquele processo, atendidos nas 94 

informações que foram prestadas sobre a ratificação da resolução que tratou do fundo de apoio. Depois da 95 

consulta, anunciou que 19 votos concordantes e 3 abstenções. Disse que, por maioria, democraticamente 96 

ficou decidido em votar a ratificação daquela decisão anterior do CAU/BR. Leu a Deliberação Plenária que 97 

aprova o projeto de resolução que consolida as normas de criação e regulamentação do fundo de apoio 98 

financeiro aos conselhos de arquitetura e urbanismo dos Estados e Distrito Federal e dá outra providencias. 99 

Colocou a matéria em regime de votação e, posteriormente, anunciou a aprovação do tema com 24 votos a 100 

favor e 2 abstenções. 6.2. Projeto de Resolução sobre Anuidades e Negociação de Débitos; (Origem: 101 

Comissão de Planejamento e Finanças). O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o 102 

coordenador da CPFi-CAU/BR, apresentasse a matéria. O conselheiro ANDERSON FIORETI, leu a 103 

minuta de resolução que tratava sobre anuidades e negociação de débitos. Após a leitura, ampla discussão 104 

entre os presidentes dos CAU/UF e conselheiros federais do CAU/BR, que apresentaram significantes 105 

contribuições ao documento, o presidente HAROLDO PINHEIRO colocou a matéria em regime de 106 

votação e, consequentemente, anunciou a aprovação do referido anteprojeto de resolução que deliberou 107 

aprovar, sem votos contrários e duas abstenções, o projeto de resolução que dispõe sobre anuidades e 108 

negociações dos valores e débitos do Conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil e Estado do Distrito 109 
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Federal, e dá outras providências na forma de documento em anexo. Parabenizou a Comissão de Finanças 110 

do CAU/BR e seus membros, funcionários e colegas que auxiliaram naquela discussão. 6.3. Projeto de 111 

Deliberação Plenária que aprova a 1ª Reprogramação do Plano de Ação dos CAU/UF – exercício 112 

2016;(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças). O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou 113 

que o coordenador da CPFi-CAU/BR, apresentasse a matéria. O conselheiro ANDERSON FIORETI disse 114 

que a ideia era fazer um resumo das destinações dos recursos do orçamento dos estados e do Distrito 115 

federal, como: premissa, situações da reprogramação nos CAU/UF, mapa estratégico, as destinações 116 

estratégicas, reprogramação nos planos de ação que davam origem à toda a alocação dos recursos.  Falou 117 

da fiscalização com aplicação de no mínimo de 20%, do atendimento com aplicação de no mínimo de 10%, 118 

com relação aos objetivos estratégicos com aplicação no mínimo de 6%, da comunicação com no mínimo 119 

de 3%, do patrocínio com o máximo de 5%, de capacitação com o mínimo de 2% e máximo de 4%, da 120 

despesa de pessoal no limite de 55% e da reserva de contingência com 2%. Ressaltou que eram os limites 121 

das aplicações dos recursos estratégicos que devem ser levados em consideração. Mencionou a situação do 122 

processo da reprogramação: 20 CAU/UF apresentaram as suas reprogramações ao CAU/BR para fossem 123 

naquele dia homologadas, 02 estados iriam enviar uma nova proposta ajustada e 5 estados não enviaram 124 

suas reprogramações e optaram por continuar com a programação 2016, como foi feita no final do ano 125 

passado. Concluiu fazendo outros comentários técnicos e leu a Deliberação Plenária da matéria. O 126 

presidente HAROLDO PINHEIRO colocou a matéria em discussão. O presidente ALBERTO FARIA 127 

registrou que o CAU/DF não pôde encaminhar a tempo, porque exatamente tiveram que contratar, por 128 

licitação, outra empresa para refazer toda a contabilidade do conselho do ano de 2015 e refazer parte da 129 

2016. Disse que aquele trabalho foi concluído na semana do dia 29 de julho, e no dia 8 de agosto 130 

apresentaram na plenária, e tão logo tivessem aquela situação contábil regularizada, conforme as normas do 131 

CAU/BR, seria encaminhada  e feita a reformulação orçamentária. Ressaltou só para fazer o registro de que 132 

foi por uma impossibilidade e não por nenhum tipo de descuido, de descaso ou de desatenção com os 133 

prazos e com as normas que são necessárias para o cumprimento daquela etapa. O presidente ADOLFO 134 

MAIA informou que não houve tempo para que fossem feitos os ajustes, e fosse retornado para ser 135 

analisado pelo Plenário do CAU/PA, mas que será remetido. O conselheiro ANDERSON FIORETI 136 

esclareceu que não apresentar reformulação orçamentária não era problema algum, que não existe 137 

obrigação de se apresentar reformulação orçamentária, se o conselho, obviamente, consiga controlar as suas 138 

condições de execução orçamentária do jeito que foi aprovado inicialmente. O presidente HAROLDO 139 

PINHEIRO colocou a matéria em regime de votação e anunciou a aprovação da matéria por unanimidade 140 

dos presentes, sem abstenções. 6.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Deliberação da 141 

CPFi a respeito do relatório da comissão de inquérito sobre o CAU/MA; (Origem: Comissão de 142 

Planejamento e Finanças). O conselheiro ANDERSON FIORETI fez uma apresentação no intuito da 143 

possibilidade de uma clareza maior de transmitir aquele ponto de pauta. Disse que o relatório da comissão 144 

de inquérito era fruto de um processo de prestação de contas que ocorre entre o CAU/BR e o estado do 145 

Maranhão, estado do qual as contas foram julgadas irregulares, conforme estabelece a norma. Informou que 146 
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naquele momento, não necessariamente porque havia irregularidade nas contas, mas sim pela omissão do 147 

dever de prestar contas. Ressaltou que quando há uma omissão do dever em prestar contas, existe uma 148 

capitulação na legislação, que determina o julgamento pela irregularidade e determina, automaticamente, a 149 

abertura de uma Comissão de Inquérito, que naquele caso foi formada pelo conselheiro Manoel e o auditor 150 

do CAU/BR Elder. Disse que o objetivo daquela Comissão de Inquérito era, simplesmente, buscar as 151 

informações a respeito do motivo das contas não terem sido apresentadas ao CAU/BR, principalmente pelo 152 

CAU/MA estar enquadrado no grupo dos CAU Básicos. Informou que aquele tema sugere uma auditoria in 153 

loco no CAU/MA, sendo acompanhada por um conselheiro da CPFI. Leu a Deliberação Plenária, que 154 

propõe a Comissão de Inquérito e a designação do conselheiro Heitor Antônio Maia Silva Dores para 155 

acompanhar o processo de auditoria. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou o tema em regime de 156 

votação. Em seguida, anunciou que a matéria tinha sido aprovada por unanimidade dos presentes. 6.5. 157 

Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Deliberação da CPFi a respeito da auditoria 158 

realizada no CAU/RR;(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças). O conselheiro ANDERSON 159 

FIORETI passou o relato daquele ponto de pauta ao conselheiro Heitor Maia, o conselheiro relator da 160 

matéria na CPFI. O conselheiro HEITOR MAIA informou que o CAU/RR tinha concedido alguns valores 161 

de forma indevida, com a decisão obrigatória do ressarcimento aos cofres do CAU/RR, daqueles valores. 162 

Disse que houve um pedido de reconsideração do CAU/RR, motivo daquele ponto de pauta. Leu a 163 

Deliberação Plenária que deliberou: suspender definitivamente a Deliberação Plenária que determinou ao 164 

CAU/RR o ressarcimento do valor aos cofres do órgão, vez que a infringência legal que embasou a decisão, 165 

de fato, não causou dano ao erário do CAU/UF; manter as ressalvas ao processo de prestação de contas do 166 

CAU/RR relativas ao exercício de 2015; e determinar ao CAU/RR certas adequações à legislação do 167 

CAU/BR sobre o tema. O conselheiro LUIZ AFONSO disse que, para reforçar sua fala da outra plenária, 168 

foi provado que não houve dolo ao erário do CAU/UF. Complementou que a lei 11.000, de 15 de dezembro 169 

de 2004, manda que os conselhos regularizem a concessão de diárias e auxílio de representação. Solicitou 170 

que ficasse registrado em ata sua manifestação e pedisse a comissão pertinente que revisse a resolução 171 

sobre diária, para incluir o que a lei 11.000 determina. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou a 172 

matéria em regime de votação e, posteriormente, anunciou a aprovação do tema com 21 votos a favor e 01 173 

voto de abstenção. 6.6. Leitura e aprovação da carta aberta aos (às) candidatos (as) a prefeitos (as); 174 

(Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental). O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou 175 

que a coordenadora da CPUA-CAU/BR fizesse a leitura do documento para aprovação daquele Plenário. A 176 

conselheira LANA JUBÉ fez a apresentação da matéria e posteriormente a leitura da Carta. O presidente 177 

HAROLDO PINHEIRO agradeceu à conselheira e colocou a matéria em discussão. O presidente 178 

ALBERTO FARIAS parabenizou a todos, especialmente ao colega Montezuma, que mesmo na ausência 179 

do conselheiro Tostes,  continua escrevendo muito bem. O presidente PEDRO DA LUZ disse que, uma 180 

vez que aquela carta se destina aos candidatos, principalmente à prefeitos, que ela tenha um início, que faça 181 

um resumo dela como um todo, para que, em poucos pontos a pessoa logo identifique seu propósito, sendo 182 

mais eficiente. O conselheiro RENATO NUNES ressaltou a importância que o Conselho de Arquitetos e 183 
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Urbanista do Brasil se pronuncie naquele sentido. O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que a 184 

coordenadora da CPUA-CAU/BR lesse a deliberação que aprovava o documento aos prefeitos, vereadores 185 

e gestoras públicos: ”Qual a cidade que precisamos. Um pacto pela qualidade das cidades”. Depois colocou 186 

a matéria em regime de votação e, posteriormente, anunciou a sua aprovação. 6.7. Relato sobre o 187 

Programa Gespública; (Origem: Comissão de Organização e Administração e Presidência). O gerente 188 

RENATO MELO disse que o GESPÚBLICA é um programa de excelência em gestão, que foca as 189 

melhores práticas na área pública, tendo a visão de envolver todas as instituições em prol de uma Gestão de 190 

Excelência. Solicitou que os colaboradores Herman, do grupo da carta de serviços; Tiago, do grupo de 191 

processos; e Eduardo, do grupo de trabalhos normativos, apresentassem um pouco das atividades de seus 192 

grupos. Agradeceu o envolvimento de todos, ressaltando a que as boas práticas de gestão certamente irão 193 

influenciar positivamente no conselho. Concluiu se colocando a disposição para qualquer dúvida. O 194 

presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a todos os funcionários do CAU/BR envolvidos no 195 

programa GESPÚBLICA e aos CAU/UF que também desenvolvem o referido projeto. 6.8. Relato sobre o 196 

Centro de Serviços Compartilhados: O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o gerente 197 

Cristiano Lucas Ferreira, do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, apresentasse um relato sobre as 198 

atividades que gerencia. O gerente CRISTIANO LUCAS agradeceu pela oportunidade e apresentou três 199 

assuntos: a migração do fornecedor de Datacenter virtual; a implantação do processo da emissão de 200 

carteiras; e o plano de capacitação do IGEO. O presidente HAROLDO PINHEIRO colocou o s temas em 201 

discussão. O gerente CRISTIANO LUCAS respondeu as dúvidas dos conselheiros e presidentes dos 202 

CAU/UF. O presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a todos, dizendo que foi uma reunião 203 

extremamente produtiva. 7. Encerramento; O presidente HAROLDO PINHEIRO agradeceu a todos 204 

vocês e desejou bom retorno para as suas residências, se disponibilizando sempre aos colegas presidentes e 205 

conselheiros federais. Encerrou a reunião às dezenove horas e trinta e cinco minutos. 206 
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19ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abstenção Ausência 

AC Clênio Plauto de Souza Farias   X  
AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    
AM Claudemir José de Andrade   X  
AP José Alberto Tostes X    
BA Hugo Seguchi X    
CE Napoleão Ferreira da Silva Neto  X    
DF Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz  - - - - 
ES Anderson Fioreti de Menezes    X 
GO Maria Eliana Jubé Ribeiro      X    
MA Maria Laís da Cunha Pereira X    
MG Maria Elisa Baptista X    
MS Celso Costa    X 
MT Luciano Narezi de Brito   X  
PA Wellington de Souza Veloso X    
PB Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    
PE Fernando Diniz Moreira X    
PI Sanderland Coelho Ribeiro X    
PR Manoel de Oliveira Filho X    
RJ Luiz Fernando Donadio Janot  X    
RN Josenita Araújo da Costa Dantas   X  
RO Roseana de Almeida Vasconcelos X    
RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    
RS Gislaine Vargas Saibro X    
SC Ronaldo Lima X    

SE Marcelo Augusto Costa Maciel      X    
SP Renato Luiz Martins Nunes X    
TO Luis Hildebrando Ferreira Paz X    
IES José Roberto Geraldine Júnior  X    

 

Histórico da votação: 
 
Sessão Plenária nº: 19ª Plenária Ampliada                                                                Data: 15/12/2016 
 
Matéria em votação: Aprovação da ata da 18ª Plenária Ampliada  
 
Resultado da votação: Sim (21)     Não (0)   Abstenções (04)     Ausências (02)    Total (27)  
 
Ocorrências:  
 
Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão:  

 


