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ATA DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA AMPLIADA, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO 

DE 2017 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se o plenário do Conselho 1 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, no Centro de Convenções do Edifício Parque Cidade 2 
Corporate – SCS Q-9, Bloco A, Asa Sul – Brasília/DF. Sob a Presidência Haroldo Pinheiro Villar de 3 
Queiroz, os Conselheiros: Clênio Plauto de Souza Farias, Heitor Antônio Maia da Silva Dores, Claudemir 4 
José Andrade, José Alberto Tostes, Hugo Seguchi, Napoleão Ferreira da Silva Neto, Anderson Fioreti de 5 
Menezes, Maria Eliana Jubé Ribeiro, Maria Laís da Cunha Pereira, José Antonio Assis de Godoy, Celso 6 
Costa, Ana de Cassia Abdalla, Wellington de Souza Veloso, Fabio Torres Galisa, Fernando Diniz Moreira, 7 
Sanderland Coelho Ribeiro, Luiz Fernando Donadio Janot, Fernando José de Medeiros Costa, Luiz Afonso 8 
Maciel de Melo, Gislaine Vargas Saibro, Ronaldo Lima, Marcelo Augusto Costa Maciel, Renato Luiz 9 
Martins Nunes e Luís Hildebrando Ferreira Paz; a representante do CEAU-CAU/BR: Andrea Lúcia 10 
Villela Arruda, Presidentes e representantes dos CAU/UF: Edfa Viviane F. Xavier da Rocha, Tânia 11 
Maria Marinho de Gusmão, Eumenides de Almeida Mascarenhas, Jaime Kuck, Guivaldo D’Alexandria 12 
Baptista, Odilo Almeida Filho, Alberto Alves de Farias,  Arnaldo Braga, Hermes da Fonseca Neto, Vera 13 
Maria Naves de Araújo, Osvaldo Abrão de Souza, Wilson Fernando Vargas de Andrade, Adolfo Raimundo 14 
Lopes Maia, João Cristiano Rebouças Rolim, Jeferson Dantas Navolar, Roberto Montezuma Carneiro da 15 
Cunha, Emanuel Rodrigues Castelo Branco, Jerônimo de Moraes Neto, Patrícia Silva Luz de Macedo, 16 
Raísa Tavares Thomaz, Pedro Hees, Joaquim Eduardo Vidal Haas, Ana Maria de Souza Martins Farias, 17 
Gilberto Silva Domingues Belleza e Joseísa Martins Vieira Furta. Convidados: Roberto Simon – Ouvidor 18 
Geral do CAU/BR. Secretária Geral da Mesa: Daniela Demartini Fernandes. 1. Abertura: o presidente 19 
HAROLDO PINHEIRO agradeceu a presença de todos e verificou o quórum.  2. Execução do Hino 20 
Nacional Brasileiro. O presidente HAROLDO PINHEIRO solicitou que o presidente do CAU/DF, 21 
Alberto Faria, fizesse a sua saudação. 3. Leitura da Pauta: o presidente HAROLDO PINHEIRO 22 
realizou a leitura da pauta, sugeriu algumas modificações na ordem de desenvolvimento dos trabalhos e 23 
perguntou se havia alguma dúvida, sugestão ou informação complementar a ser feita. Anunciou a 24 
concordância do plenário na proposta apresentada. 4. Aprovação da Ata da 21ª Reunião Plenária 25 
Ordinária Ampliada: o presidente HAROLDO PINHEIRO perguntou se havia alguma contribuição 26 
para que aquela ata refletisse o acontecido na referida reunião. Colocou o tema em regime de votação e 27 
anunciou a aprovação do documento e com 19 votos a favor, inclusive com declaração de voto do 28 
conselheiro Sanderland Ribeiro, 02 abstenções e 06 ausências, a Ata da 21ª Plenária Ampliada do CAU/BR 29 
foi aprovada. .  5. Comunicações; o presidente HAROLDO PINHEIRO disponibilizou o espaço para os 30 
conselheiros e presidentes para seus comunicados. O coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, 31 
AMILCAR COELHO relatou que houve um baixo número de indicação de delegados eleitores, por isso a 32 
data final para as inscrições foi adiada. Foram habilitados 88 delegados eleitores das IES e apenas 11 foram 33 
inabilitados. Informou que, solicitado à ABEA, suporte na divulgação das eleições para as instituições de 34 
ensino superior. Disse que tinham 5 Comissões Eleitorais Estaduais que estavam com cargos vagos e na 35 
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CEN, devido a saída do conselheiro Celso Costa, estava vago um cargo de suplente de conselheiro 36 
membro. Aconteceu em Brasília/DF o Treinamento para as Comissões Eleitorais e apenas o CAU/RJ e o 37 
CAU/AC não compareceram. Ressaltou que no dia 14 de agosto foi aberto o processo de inscrição das 38 
chapas para as Eleições do CAU, tendo sido feito tutorial que será disponibilizado aos poucos, de acordo 39 
com a liberação das funcionalidades no sistema e que a empresa contratada para realizar a auditoria das 40 
eleições do CAU é a mesma da eleição anterior. O presidente do CAU/MS OSVALDO DE SOUZA 41 
relatou que aquele CAU/UF participou da Confederação dos Municípios, cujo tema principal foi a 42 
divulgação da Nova Agenda Urbana. Concluiu informando sobre o projeto piloto “Reclame Aqui” que o 43 
CAU/MS estava implementando. A conselheira federal MARIA LAÍS relatou que as inscrições de chapas 44 
para as eleições de 2017 já estão abertas e comunicou que algumas pessoas estavam tendo dificuldade em 45 
completar a inscrição. O conselheiro federal LUIS HILDEBRANDO relatou sobre o encontro temático da 46 
CEP-CAU/BR realizado nos dias 31 de julho e 01 de agosto, mencionando que foi bastante proveitoso e 47 
ressaltou a importância do evento para o andamento dos processos de fiscalização nos CAU/UF. O 48 
presidente do CAU/BA GUIVALDO BAPTISTA relatou que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de 49 
Salvador/BA tinha um projeto para concessão de alvarás em até 48 horas, mas para que aquilo acontecesse 50 
a plataforma da prefeitura teria que ser integrada com o SICCAU. Convidou os conselheiros e presidentes a 51 
participarem do ARQUIMEMÓRIA 5 que aconteceria em Salvador/BA e solicitou aos CAU/UF apoio para 52 
realização do evento. A presidente do CAU/AC EDFA DA ROCHA solicitou auxílio da CPP-CAU/BR 53 
para desenvolver ações de Assistência Técnica no CAU/AC, previstas no plano de ação, sendo necessário 54 
capacitar os profissionais para realizarem atividades naquela área. O conselheiro federal NAPOLEÃO 55 
FERREIRA relatou que foi implantada no SICCAU profissional a emissão de declarações negativas de 56 
antecedentes éticos. A presidente do CAU/MG VERA MASCARENHAS relatou que nos dias 24 e 25 de 57 
agosto seria realizado o Fórum Técnico com Virada Criativa em Uberlândia/MG. A presidente do CAU/SE 58 
ANA MARIA FARIAS relatou que tinha sido realizado em Aracajú o IV Seminário Estadual de 59 
Arquitetura e Urbanismo de Sergipe em que o tema foi: “Assistência técnica gratuita em Arquitetura e 60 
Urbanismo: política profissional e política social” e teve apoio da CPP-CAU/BR, onde foi apresentada a 61 
“Carta de Sergipe”, documento com recomendações para implementação de uma Política Nacional de 62 
Assistência Técnica em Sergipe. A conselheira federal LANA JUBÉ relatou que foi realizado o V 63 
Seminário de Política Urbana e Ambiental, feito em parceria com o Fórum de Presidentes. O presidente do 64 
CAU/BR HAROLDO PINHEIRO relatou que estava sendo realizado um estudo de viabilidade para 65 
retirar o Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR, pois representa uma grande carga orçamentária e 66 
de pessoal para a Administração do CAU/BR manter. Disse que foi aprovada pelo Plenário do CAU/BR a 67 
programação e o regimento da II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, que seria realizada no 68 
Rio de Janeiro/RJ. Informou que no dia 15 de dezembro seria realizada a 23ª Reunião Plenária Ampliada, a 69 
posse dos novos conselheiros federais e cerimônia para celebrar o Dia do Arquiteto, encerrando aquela 70 
gestão. 6. Ordem do dia: 6.1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a Reprogramação do 71 
Plano de Ação e Orçamento 2017 – CAU/UF; Origem Comissão de Planejamento e Finanças; O 72 
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coordenador adjunto, HEITOR MAIA, iniciou observando que o processo de reprogramação orçamentária 73 
é de conhecimento de todos, já está amadurecido e que os Conselhos têm utilizado como instrumento de 74 
correção de rumos. De maneira geral não houve pontos que despertassem uma discussão maior. Dos 27 75 
Conselhos, 24 apresentaram propostas. Uma proposta veio intempestiva, e o CAU/MA e CAU/SC optaram 76 
por não realizar. O montante total de iniciativas estratégicas é de 522 – 211 projetos e 311 atividades - 77 
somando recursos de R$195,2 milhões em todo o país. Prosseguiu por apresentar os planos de ação 78 
reprogramados dos estados por região. Ao finalizar, abriu-se a palavra ao plenário. O conselheiro de 79 
RONALDO DE LIMA explicou que o CAU/SC atrasou o envio devido a um processo de decisão de 80 
compra da sede, que acabou levando mais tempo que o esperado, mas o CAU/SC enviaria sua 81 
reprogramação em breve. Em seguida, prosseguiram pela leitura da Deliberação Plenária e a matéria foi 82 
posta em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos conselheiros presentes naquele Plenário. 6.2. 83 
Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Guia do Conselheiro do CAU; Origem Comissão de 84 
Organização e Administração; A conselheira GISLAINE SAIBRO relatou que considerando as eleições 85 
para Conselheiros do CAU, em 31 de outubro de 2017, e a necessidade dos candidatos e Conselheiros do 86 
CAU, em conhecer a estrutura e funcionamento do CAU, o papel do Conselheiro, bem como suas 87 
obrigações éticas, assim como a importância do oferecimento de um guia com informações sintéticas sobre 88 
o CAU, para os Conselheiros, de acordo com o plano de trabalho da Comissão de Organização e 89 
Administração do CAU/BR, COA CAU/BR, inclusive com a participação da Comissão de Ética e 90 
Disciplina do CAU/BR, CED CAU/BR, para complementação do guia do Conselheiro do CAU, referente à 91 
conduta ética de Conselheiro. Apresentou o guia do Conselheiro do CAU e leu a Deliberação DPABR 22-92 
02/2017 que deliberava: 1) Homologar o guia do Conselheiro do CAU, promovendo a sua publicação no 93 
sítio eletrônico do sistema eleitoral nacional; e 2) Solicitar que o guia do Conselheiro do CAU seja 94 
publicado em todos os CAU/UF na sessão das eleições nos respectivos sítios eletrônicos. O presidente 95 
Haroldo Pinheiro colocou a matéria em votação e posteriormente anunciou a aprovação do tema com 25 96 
votos a favor e 02 ausências. 7. Assuntos de interesse geral. 7.1. Informe sobre a elaboração do Plano 97 
de Reequilíbrio Orçamentário (PRO-CAU); Origem Comissão de Planejamento e Finanças; O 98 
conselheiro ANDERSON FIORETI O coordenador da CPFI, ANDERSON FIORETI, afirmou que a 99 
proposta surgiu da intenção de melhorar a condição do gasto público. Ressaltou que tomaram-se todos os 100 
cuidados, dos pontos de vista técnico e legal, para a realização do estudo, além da realização de reuniões 101 
com servidores do Tribunal de Contas da União. Prosseguiu explicando que as instituições públicas não 102 
têm como finalidade enriquecer, e sim aplicar responsavelmente os recursos, e que há uma necessidade de 103 
equilíbrio na arrecadação dos Conselhos. Apresentou superávits de Conselhos federais, que em alguns 104 
casos chegam a R$381 milhões. Em seguida, explicou que a ideia do PROCAU é proporcionar aos CAUs 105 
com menor orçamento a possibilidade de tocarem seus projetos e também proporcionar aos CAU 106 
superavitários a segurança para utilizar o superávit em despesas correntes, através de aportes a um fundo. 107 
Apresentou projeções e cálculos do valor do fundo através do tempo, ressaltando a autossuficiência do 108 
programa. O presidente do CAU/SP GILBERTO BELLEZA afirmou que seria necessária uma discussão 109 
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aprofundada com os estados sobre o tema, pois há impacto direto no orçamento. O presidente do CAU/GO 110 
ARNALDO MASCARENHAS questionou sobre exemplos de projetos que poderiam ser financiados pelo 111 
fundo. O presidente do CAU/MS OSVALDO ABRÃO afirmou que o momento de troca de gestão talvez 112 
não fosse o mais ideal para um projeto tão impactante nas relações financeiras dos Conselhos. O 113 
coordenador ANDERSON FIORETI respondeu que a intenção é financiar projetos relacionados à área-114 
fim do Conselho. O presidente do CAU/PR JEFERSON NAVOLAR disse que o CAU/PR também está 115 
enfrentando a questão, inclusive com participação do Conselho Regional de Economia. Afirmou que 116 
aguarda a documentação para poder contribuir. O coordenador ANDERSON FIORETI finalizou 117 
lembrando que a palavra-chave da discussão era a “sobra”, dizendo que o programa tratará da utilização da 118 
sobra que jamais será gasta individualmente pelos Conselhos. 7.2. Apresentação as recomendações 119 
quanto à relação entre arquitetos, clientes e fornecedores e o recebimento de comissão de 120 
especificação ou indicação de fornecedores e serviços (RT); Origem Comissão de Ética e Disciplina; 121 
Item retirado de pauta pelo Conselho Diretor. 7.3. Apresentação sobre a implantação do Programa 122 
CAU+Perto (CAU/RS); Origem Presidência do CAU/RS; O presidente do CAU/RS JOAQUIM HAAS 123 
explicou que o CAU+Perto era um projeto idealizado para o atendimento em todos os municípios do Rio 124 
Grande do Sul, integrando o CAU/RS ao interior do estado, com suporte de equipes especializadas, 125 
utilizando furgões customizados, bicicletas, drones e veículos de apoio, equiparando os serviços prestados 126 
na sede do conselho em Porto Alegre, entre eles, atendimento a profissionais, empresas, a sociedade, e 127 
ações vinculadas ao exercício profissional, ensino, formação de ética, disciplina e fiscalização. Para 128 
reforçar, disse que naquele ano a presença do CAU+Perto, realizava mensalmente os encontros CAU/RS, 129 
levando conteúdos para as cidades do interior, como: palestra sobre reforma, tabela de honorários, 130 
assistência técnica de habitação de interesse social, empreendedorismo com a parceria do Sebrae, 131 
patrimônio histórico e muitos outros temas. Informou que a exposição apreciada na entrada daquela 132 
plenária, sobre a história da Arquitetura no Rio Grande do Sul, era uma pequena parte, também 133 
acompanhava o projeto. Após apresentar um vídeo de 08 minutos e 30 segundos, o senhor SÉRGIO 134 
BASTOS, Supervisor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul – 135 
CAU+Perto/RS, informou que no estado tinha quase 14 mil profissionais, sendo que aproximadamente 136 
60% daqueles profissionais estavam no interior do estado, mostrando a necessidade do projeto. A sra. 137 
LUCIANE CAPITÃO, Supervisora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do 138 
Sul – CAU+Perto/RS, disse que, pela grande extensão territorial do estado e pelo alto percentual de 139 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo trabalhar no interior, o objetivo principal do projeto era 140 
aproximar o conselho dos arquitetos e da sociedade. O presidente HAROLDO PINHEIRO parabenizou o 141 
projeto e agradeceu pela apresentação trazida pelo CAU/RS ao Plenário do CAU/BR. 7.4. Informe sobre a 142 
Implantação da Cobrança com Registro; Origem Presidência do CAU/BR: O senhor RENATO 143 
MELO, Gerente Financeiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR informou que 144 
por exigência da FREBABAN e da legislação, na necessidade de implantação de cobrança com registro, 145 
pois a cobrança sem registro ela vai ser extinta. Disse que, para melhor entendimento, se tratava do grande 146 
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número de fraudes no sistema bancário, a cobrança sem registro, todos esses boletos falsos, etc., oriundos 147 
da cobrança sem registro. Ressaltou que a cobrança com registro iria inibir aquele tipo de prática. Explicou 148 
que na cobrança sem registro o arquiteto e urbanista, ao emitir um boleto do SICCAU, imediatamente, ele 149 
já pode fazer o pagamento em qualquer rede bancária do seu interesse. Na cobrança com registro aquilo 150 
mudaria, pois o CAU terá que, imediatamente, comunicar ao banco antes que o profissional efetue o 151 
pagamento. O CAU precisaria registrar aquele boleto antes do pagamento e só depois do pagamento o 152 
banco verificaria se aquele boleto que estava sendo recebido, teria sido registrado? Continuou, se sim, ele 153 
aceitaria, se não ele rejeitaria. Disse que seriam necessários alguns pontos de preocupação que o banco já 154 
nos alertou. Frente a questão, falou que foi feito um planejamento de implantação de cobrança com 155 
registro, adequando o SICCAU para a cobrança e registro dos boletos. Informou que foram feitas ações de 156 
parametrização ao SICCAU e testes no CAU/TO, o qual já estava registrando. Agradeceu ao CAU/TO por 157 
ser piloto, aprofundar, entender mais um pouco daquela diferença da cobrança e por fim, a implantação em 158 
todos os CAU/UF, que estavam exatamente naquela etapa. Um planejamento foi feito a todos os 159 
presidentes e encaminhados diversos comunicados, como ofícios da Presidência do CAU/BR. No 160 
planejamento, passando por datas, o processo foi dividido em sete grandes grupos de implantação, pois são 161 
procedimentos novos que requer detalhamento, parametrização de convênio, contatos com gerentes de 162 
bancos e o resultado que até aquele dia estavam com vinte CAU/UF operando 100% com a cobrança com 163 
registro e 7 ainda que não estavam implantados. Concluiu deixando um alerta que no comunicado sairiam 164 
detalhamentos da segunda etapa, bem como como o convênio de comercio eletrônico, pois percebia-se e 165 
um desconhecimento de algumas agencias dos estados. 7.5. Providências quanto a revogação do 166 
Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005; Origem Presidência do CAU/BR e Gespública; O antigo 167 
Gespública passará a se chamar Modelo de Referência em Gestão do CAU (MRG-CAU) que usará 168 
metodologia própria e práticas de gestão que serão desenvolvidas pelo CAU. O presidente 169 
HAROLDO PINHEIRO informou que o Governo Federal cancelou o Decreto do Gespública de 2005 que 170 
tratava da “excelência do serviço público, bom atendimento”, onde vários órgãos públicos já estão em 171 
estágio avançado. Disse que Melo iria explicar qual seria o procedimento do CAU/BR mediante aquela 172 
ação, para que não fosse perdido trabalho feito até aquele momento. O Gerente Financeiro do Conselho de 173 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, RENATO MELO esclareceu alguns pontos em relação as 174 
ações que eram feitas. Disse que a ideia era que surgissem oportunidades, como as que iriam ser expostas. 175 
O senhor Esaú Mendes Siqueira, Representante do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – 176 
MPOG, disse que a primeira coisa era que os modelos estavam à disposição e continuavam à disposição 177 
para uso de todas as organizações que já estavam usando e que queiram, a partir daquele momento usar. 178 
Todos os instrumentos de auto avaliação, inclusive, os que foram lançados recentemente de cem pontos e 179 
quinhentos pontos, já estavam à disposição das organizações. Especificamente, em relação ao CAU-BR. 180 
Disse que trazia mais uma nova, que a gente estava começando a dar braço ao Tribunal de Contas da União 181 
na elaboração do novo questionário de autoavaliação que, claro, por ser o TCU ele tem o foco mais no 182 
controle, internalizando naquele novo modelo, as dimensões de excelência de gestão. Concluiu dizendo que 183 
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o CAU, como sempre, fazia as coisas muito bem feitas e acreditava que, com os instrumentos de avaliação 184 
disponíveis, teria tudo para que em 2018 continuasse aquele trabalho de qualidade. 7.6. Apresentação de 185 
proposta para o sistema de videoconferência do CAU; Origem Colegiado de Governança do Centro 186 
de Serviços Compartilhados: O Gerente do Centro de Serviços Compartilhados CRISTIANO XAVIER 187 
fez uma breve explicação sobre o Projeto Videoconferência, a proposta de solução de Videoconferência 188 
para o CAU. Disse que a videoconferência teria duas formas principais: a primeira, com uma sala fixa, 189 
preparadas para a videoconferência, com um investimento inicial muito alto, se teria somente aquela sala 190 
ou aqueles locais disponíveis. Falou que a proposta do CSC seria a utilização de uma coisa chamada “sala 191 
virtual”, onde poderia se ter uma sala preparada para videoconferência, com os melhores equipamentos 192 
disponíveis no mercado para se utilizar ou a utilização de um simples notebook, um simples smartphone, 193 
um tablete ou do próprio desktop. Disse que a solução proposta para o CAU, seria a aquisição sempre de 194 
salas virtuais, disponibilizadas para todos os entes do CAU, com possibilidade de fazer, simultaneamente, 195 
mais de uma reunião, mas de uma videoconferência. Recomendou que, aquilo fosse um serviço essencial 196 
do CSC, ou seja, ele precisasse ser incluído em uma alteração de Resolução, Disse que os entes pagariam, 197 
exatamente, pelo rateio, pelo percentual de rateio hoje era utilizado. Sugeriu a aquisição de serviço somente 198 
para as salas virtuais, onde cada CAU/UF decidisse que tipo de equipamento queria usar, e se usaria. 199 
Concluiu dizendo que os conselhos estaduais e Brasil respeitassem seus próprios orçamentos para isso. 8. 200 
Encerramento; Às dezoito horas do dia dezoito de agosto do ano de dois mil e dezessete, o presidente 201 
HAROLDO PINHEIRO informou que a pauta foi parcialmente cumprida. Disse que conseguiram 202 
promover uma discussão com profundidade, resolvendo o que puderam resolver naquela reunião. Ressaltou 203 
que foi extremamente positivo, muito digno do registro de agradecimento e de homenagem aos colegas 204 
Presidentes e Conselheiros lá presentes e naturalmente aos funcionários também que deram suporte ao 205 
trabalho. Agradeceu e desejou um bom retorno para as suas residências. 206 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 

 

Daniela Demartini Fernandes 

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR 
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23ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR  
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro Votação 
Sim Não Abst. Ausência 

AC Clênio Plauto de Souza Farias    X 
AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    
AM Claudemir José 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 Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino 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 Pedro da Luz Moreira X    
RN Fernando José de Medeiros Costa   X    
RO Ana Cristina Lima Barreiros da Silva X    
RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    
RS Gislaine Vargas Saibro X    
SC Ronaldo de 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: 
 
Reunião Plenária Ordinária Nº 023/2017                                                                        
 
Data: 15/12/2017 
 
Matéria em votação: 4. Aprovação da ata da 22ª Reunião Plenária Ampliada. 
 
Resultado da votação: Sim (22)    Não (0)    Abstenções (1)   Ausências (4)   Total (27)  
 
Ocorrências:  

 
Secretário:                                    Condutor dos trabalhos (Presidente): 

  
 


