
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais.
Avenida Vicente Simões 1111.  Bairro Nova Pouso Alegre – 37553-465 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6150/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata  da  83ª  Reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais, realizada em dezenove de
setembro de 2019.

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas e 30

minutos,  no  Campus Pouso  Alegre,  sob  a  presidência  do  reitor,  professor  Marcelo

Bregagnoli, realizou-se a octogésima terceira reunião do Colégio de Dirigentes, a trigésima

nona  da  gestão,  estando  presentes:  Carlos  Henrique  Rodrigues  Reinato,  Aline  Manke

Nachtigall, Cleber Ávila Barbosa, Francisco Vitor de Paula, Giovane José da Silva, Honório

José de Morais Neto, João Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Luiz Flávio

Reis Fernandes, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, Mariana Felicetti Rezende, Renato Aparecido

de Souza, Sindynara Ferreira, Gabriel Maduro Marcondes Pereira e Thiago Caproni Tavares.

A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado, sendo: 1.

Informes  do  Reitor;  2.  Ouvidoria  –  Apresentação;  3.  Pró-reitoria  de  Pesquisa,  Pós-

graduação  e  Inovação:  Informes:  Apoio  para  as  startups  weekend;  Semana  de

empreendedorismo.  4.  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação:  Mudanças  no  serviço  de

telefonia móvel; Atualizações sobre o projeto de transformação digital; Apresentação sobre o

levantamento  de  datacenters  no  IFSULDEMINAS.  5.  Pró-reitoria  de  Extensão: Execução

orçamentária de recursos descentralizados: Celin e projetos; Feira de Estágios e empregos;

Feira  de  Estágios  e  empregos;  JIF  nacional  -  custos  e  logística;  Plano  conservador  da

Mantiqueira.  6.  Pró-reitoria  de  Administração:  Almoxarifado  Virtual;  Padronização  dos

processos  licitatórios  e  contratos  -  atendimento  Governança  TCU;  Limite  Orçamentário;

PCPIP; Siads. 7. Pró-reitoria de Ensino: Instrumentos de consulta online; Anuário Educacional

e  Estatístico;  Relatório  de  Atividades  Docentes;  Perfil  socioeconômico  e  cultural  dos

estudantes  do  IFSULDEMINAS;  Apresentação:  IGovEPT  e  Plano  Anual  de  Melhorias
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Acadêmicas (PAMA); Alteração da Resolução 070/2017 - inclusão da suspensão temporária

de  cursos;  Apresentação  do  Plano  de  Trabalho  e  Unificação  das  Secretarias  Escolares  e

Acadêmicas  do IFSULDEMINAS -  Rede RA;  Apresentação da minuta de reestruturação da

Política  de  Assistência  Estudantil  do  IFSULDEMINAS;  Informes. 8.  Diretoria  de

Desenvolvimento  Institucional:  Digitalização  do  acervo  acadêmico  e  arquivo  nos  Campi

(pauta conjunta PROEN, PROEX, PPPI e DTI); Curso Brigadistas; Prazos PDI dos Campi; Novo

modelo de seleção de professores substitutos; Regimentos/Governança. 9.  Pró-reitoria de

Gestão de Pessoas: Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 - PNDP. Aproveitamentos no

âmbito do IFSULDEMINAS. Processo de revisão da Resolução 42/2015 (30 horas). Alteração

do ponto eletrônico para docentes com CD-04. Abertura do ponto eletrônico para edição do

homologador. Proibição de afastamentos integrais - ProfEPT. O reitor do IFSULDEMINAS, Prof.

Marcelo Bregagnoli, inicia a reunião, cumprimentando todos os presentes. Neste primeiro

momento, fizeram parte da reuinião os membros do Colégio de Dirigentes, os membros da

Comissão  do  Plano  de  Logística  Sustentável,  os  membros  da  Comissão  do  Registro

Acadêmico e as Assistentes Sociais dos campi. A diretora do campus Pouso Alegre, Profª.

Mariana  Felicetti  Rezende,  dá  as  boas-vindas  aos  presentes,  convidando  a  todos  para

conhecerem  o  campus  Pouso  Alegre  e  as  transformações  pelas  quais  tem  passado.  Na

sequência, o reitor fala sobre as ações relacionadas às tentativas de liberação de orçamento.

Fala também sobre os pedidos de auditoria que têm chegado via Ministério Público Federal,

em específico da  auditoria  da  Assistência  Estudantil.  Bregagnoli  ressalta  aos  presentes  a

importância  de  projetos  educacionais  que  visem  a  permanência  e  o  êxito  de  nossos

estudantes.  O reitor  destaca  a  importância  do trabalho das  secretarias  dos  campi  nesse

momento, dada a necessidade da digitalização dos acervos e do advento do diploma digital,

chamando  a  atenção  para  a  criminalização  do  gestor  no  caso  de  não  atendimento  ao

decreto. A título de ilustração, mostra o caso de uma multa a ser paga pela instituição pelo

não envio de informações ao MPF. Nesse momento, os presentes são encaminhados a suas

reuniões específicas que acontecerão em concomitância à reunião do Colégio de Dirigentes.

Dando sequência à reunião do Colégio de Dirigentes, o reitor fala da questão das auditorias,

da importância do trabalho das secretarias nesse momento. Fala também da necessidade do

atendimento às respostas ao MPF, ressalta a questão dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC)

e retoma a questão da multa de 2000 já citada anteriormente. Neste momento, a palavra é

dada à servidora  Pamela Hélia de Oliveira que fala sobre o crescimento da Ouvidoria do

IFSULDEMINAS nos últimos tempos,  o  que mostra também o crescimento da instituição.
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Entrega a todos um relatório das ações do setor. Fala da proposta de uma ouvidoria ativa,

com maior participação da comunidade nos campi.  Para atender à lei,  seria necessária a

disponibilização  de  uma  sala  de  atendimento  nos  campi,  uma  vez  por  mês,  para  o

atendimento individualizado e ressalta também a importância de se ministrarem palestras

nos campi para toda a comunidade sobre a Ouvidoria e o seu funcionamento. A proposta foi

aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  Pamela  apresenta  a  caixinha  de  participação

social, através da qual a comunidade pode se manifestar. A diretora-geral do campus Pouso

Alegre, Profª. Mariana Felicetti Rezende, fala da experiência da caixinha de participação no

campus e mostra os aspectos positivos os quais se sobressaíram em relação aos negativos.

Pamela  ressalta  a  necessidade  de  se  ministrarem palestras  nos  campi  sobre  o  papel  da

Ouvidoria  na  instituição.  Ação  a  ser  coordenada  pela  Diretoria  de  Desenvolvimento  de

Ensino.  O diretor-geral  do campus Poços de Caldas,  Prof.  Thiago Caproni  Tavares  fala  da

importância dessa ação nos campi e ressalta a necessidade de se pensar em um atendimento

especial para se receberem denúncias sobre racismo, assédio e lgbtfobia. O diretor-geral do

campus Machado, Prof. Carlos Henrique Rodrigues Reinato, fala do efeito positivo de uma

palestra do Procurador Institucional sobre assédio, o que ajudou muito o campus Machado,

orientando melhor a comunidade na hora de fazer suas denúncias. A sugestão é que essa

ação seja retomada. Bregagnoli fala da retomada das visitas da equipe de gestão aos campi

para  um  contato  direto  com  a  comunidade.  O  reitor  chama  a  atenção  para  a  pouca

participação da comunidade nas reuniões.  Fala  da necessidade de discussões durante as

reuniões, que têm se mostrado apáticas, letárgicas. Os diretores-gerais, João Paulo de Toledo

Gomes e Carlos Henrique Rodrigues Reinato, dos campi Passos e Machado, respectivamente,

falam que é necessário que nessas visitas a reitoria abra espaço para que os servidores sejam

ouvidos. Bregagnoli fala das mudanças que ocorrerão na Setec em relação ao orçamento.

Mudança na DDR que primará pela busca de indicadores.  Ressalta a necessidade de um

alinhamento  com  as  instituições  estaduais  e  municipais.  Comunica  a  todos  o  resultado

positivo da Auditoria da CGU sobre a EaD e de como isso foi importante para a instituição,

enaltecendo o trabalho da Diretoria de EaD. O reitor fala as mudanças na Pró-reitoria de

Pesquisa,  Pós-graduação  e  Inovação  e  da  criação  da  Diretoria  de  Empreendedorismo  e

Inovação.  Na  sequência,  a  palavra  é  dada  à  Pró-reitora  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e

Inovação, Profª. Sindynara Ferreira, que fala de como será o funcionamento do novo Núcleo

de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo (NITE). Sindynara discorre sobre o ponto de

pauta  Apoio  para  startup  weekend e  reforçou  os  eventos  de  Startup  que  estão  para
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acontecer, solicitando apoio dos diretores-gerais quanto à logística de equipes interessadas

quando da participação,  sendo eles: IF Startup Xperience que irá ocorrer das 14h do dia

28/09/2019 às 14h do dia 29/09/2019, no auditório do Campus Poços de Caldas; Techstars

Startup Weekend  no Campus Machado, no período de 04 a 06/10/2019; Techstars Startup

Weekend no Campus Passos, no período de 25 a 27/10/2019. Disse que também estamos

estreitando parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais

(FAEMG) e Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES),  para a organização de uma outra

Startup Weekend que acontecerá também em outubro, se tudo caminhar como esperado.

Sobre a Semana do empreendedorismo, Sindynara comentou que foram solicitados alguns

dados aos Campi, sobre eventos e atividades voltadas para o empreendedorismo, atividades

que já  vêm ocorrendo todos  os  anos  em alguns  Campi,  para  que possamos melhorar  a

visibilidade. Este ano, a semana global de empreendedorismo acontecerá de 18 a 22/11.

Entretanto, a solicitação aos Campi é do envio, de todo e qualquer evento, dentro desta

área, que por ventura irá ocorrer no mês de novembro, para traçarmos uma estratégia de

divulgação  bem  como  propiciar  incentivo  à  cultura  empreendedora  dentro  do

IFSULDEMINAS.  Bregagnoli  fala  do  projeto  que  busca  emenda  de  bancadas  junto  aos

deputados federais de MG. Informa que a Reitoria comprará 2 cadeiras de rodas que ficarão

disponíveis para empréstimo aos campi. O reitor pede sugestões aos diretores-gerais para

que, além dos ex-gestores, indiquem nomes de fora da instituição para receberem títulos

honoríficos.  Fala  da  realização  da  OBAP  a  ocorrer  na  próxima  semana,  ressaltando  a

importância do evento para a instituição, dada a sua internacionalização. Fala da criação da

portaria que designará uma comissão permanente de Processos Administrativos Disciplinares

(PAD) na instituição e da necessidade de se capacitar essa comissão, o que terá todo o apoio

da reitoria na ajuda de custo. Nesse momento, toma a palavra o  Pró-reitor de Extensão,

Prof. Cleber Ávila Barbosa, que discorre sobre o item de pauta Execução Orçamentária. O

pró-reitor fala da necessidade de se otimizarem os recursos referente aos projetos como o

Celin, entre outros, dada a chegada do fim do ano. É necessário que os campi se empenhem

para que não haja devoluções no final do ano. O prazo para o empenho é até 31/10. Sobre a

Feira de Estágios, Cleber ressalta o êxito da ação e fala da sua importância para a instituição,

inclusive por esta ação ser bem vista pelo governo federal. Pergunta qual campus poderia

sediar a ação no próximo ano. Fica decidido que o evento ocorrerá no campus Três Corações.

Sobre os JIFs, o pró-reitor fala das ações que foram tomadas frente ao contingenciamento e

agradece a todos pelo empenho para a realização do evento que já é marca registrada na
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Rede. Fala também das equipes que irão participar do JIF Nacional e que a reitoria arcará

com as despesas das equipes e que as diárias dos servidores que as acompanharão devem

correr  por  conta  dos  campi.  Cléber  fala  de  um  pedido  da  equipe  de  esportes  para  a

realização de um evento esportivo que contemplasse as categorias esportivas individuais.

Ficou  deliberado  que  a  ação  ocorrerá  em  um  sábado  a  ser  agendado  com  o  campus

Muzambinho,  que  sediará  o  evento.  Sobre  o  Plano  Conservador  da  Mantiqueira,  Cleber

informa que em cada unidade haverá um grupo de trabalho que desenvolverá projetos do

conservador da Mantiqueira. Fala do envolvimento de vários segmentos da sociedade no

projeto. Ressalta que o campus Inconfidentes tem se mostrado à frente na execução das

demandas. Na sequência, a palavra é dada ao Diretor de Tecnologia da Informação, Gabriel

Maduro Marcondes Pereira que fala a todos sobre o consumo dos datacenters, das despesas

advindas do seu uso. Detalha os gastos de cada campus. Recomenda que os setores de TI

locais façam um estudo sobre esses gastos. Reforça que muitas ações hoje desenvolvidas nos

campi poderiam ser desenvolvidas pela DTI,  na reitoria. Gabriel aponta as fragilidades de

cada unidade. Honório ressalta a importância da ação no que tange à otimização de recursos.

O Colégio de Dirigentes pede que a DTI elabore uma IN (Instrução Normativa) com todas as

mudanças na área de TI que ocorrerão a partir de 2020. Gabriel informa que foi assinado o

Plano de Integração com o Ministério da Economia, explicando o seu teor a todos. Fala que

somos uma das poucas instituições que participarão dessa ação, destacando o pioneirismo

do  IFSULDEMINAS.  O  diretor  ressalta  os  pontos  positivos  do  plano  e  de  como  eles

impactarão positivamente os nossos serviços.  Gabriel  fala  dos  serviços  institucionais  que

serão contemplados por esse plano. Finalizando sua fala, Gabriel Maduro discorre sobre os

planos  de  Telefonia  Móvel  do  IFSULDEMINAS.  Informa que foi  feita  renegociação com a

empresa Vivo e que a DTI conseguiu redução no valor do pacote, além de melhorias no

plano.  Neste momento, a palavra é dada ao Pró-reitor de Administração, Honório José de

Morais Neto, que fala sobre o Almoxarifado Virtual, apresentando e explicando como ele

funciona  e  da  necessidade  de  que  a  instituição  faça  a  utilização  desse  recurso  dada  a

economia  que  essa  ação poderá  gerar  aos  campi.  Honório  faz  uma explanação  sobre  o

projeto, destacando seus principais pontos. Honório aborda o programa TaxiGov e fala que

possivelmente ele chegará até nós em breve, mas que no momento este tipo de serviço é

complicado nos  interiores,  não havendo ainda oferta,  tornando-se inviável  no momento.

Sobre  a  Padronização  dos  Processos  Licitatórios  e  Contratos,  o  pró-reitor  explica  a  pré-

proposta de como se dará esse processo e das ações que já estão sendo tomadas. Fala dos
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processos  já  em  andamento  na  Reitoria  e  em  alguns  campi.  Em  relação  ao  Limite

Orçamentário, apresenta os valores já recebidos e o que temos ainda a receber. Mostrou os

valores já empenhados e o que ainda temos a empenhar. Mostra os dados de cada unidade.

Chama novamente a atenção para os restos a pagar e com a inscrição na virada do ano.

Solicitou a orientação das equipes de gestão sobre a projeção orçamentária. Honório propõe

uma reunião com as equipes nos campi para estudarem as melhores estratégias de ação.Na

sequência, passa-se a palavra ao  Diretor de Desenvolvimento Institucional,  Prof. Luciano

Pereira  Carvalho  que  discorre  sobre  a  proposta  do  Curso  de  Brigadistas  na  instituição.

Luciano fala dos custos para a formação de brigadistas nas unidades.  Fala que tem feito

cotações para tentar reduzir custos. Uma opção é o IFSULDEMINAS fazer parte desse curso, a

parte teórica, poderia ser ministrada através de um curso FIC, ficando para um momento

posterior a execução da parte prática. O Diretor pede para que os servidores ligados a essa

área em questão entrem em contato com a DDI para a efetivação dessa ação. Sobre os

Prazos dos PDIs nos campi, Luciano informa que os prazos de entrega das demandas dos

capítulos  3,  4  e  5  foram  ampliados.  Em  relação  ao  processo  seletivo  para  Professores

Substitutos,  o  diretor  Luciano  explica  como  se  dá  o  processo  hoje  e  apresenta  a  nova

proposta, baseada no processo executado pela rede estadual de ensino, o que agilizaria o

processo, inclusive com redução de custos. Explica que esse processo está sendo estudado

pela procuradoria do IFSULDEMINAS e pela Progep. Assim que os estudos forem concluídos e

levadas em consideração todas as observações elencadas pelos diretores-gerais, o assunto

será retomado em uma próxima reunião do colégio de dirigentes. Na sequência,  Luciano

ressalta a necessidade de se usar o Suap para a tramitação dos processos, o que facilita o

controle da DDI. Sobre a Digitalização do Acervo Acadêmico e Secretaria Digital, o diretor de

desenvolvimento institucional explica o que precisa ser digitalizado e alerta para os prazos a

serem cumpridos. Há a necessidade de digitalização também dos documentos antigos. O

Reitor reforça que o não cumprimento acarreta criminalização do gestor. Luciano coloca a

servidora da DDI, Geisa Bonet Faria, à disposição para treinar/orientar os campi na execução

dessas  ações  de  digitalização  e  arquivamento.  Os  diretores-gerais  relataram  que  falta

orientação  para  que  possam  iniciar  o  processo  de  digitalização.  A  grande  dificuldade

apresentada pelos diretores-gerais é encontrar servidores que possam executar essa tarefa.

Segundo o pró-reitor de ensino, não deve ser uma ação das secretarias, pois inviabilizaria o

trabalho do setor que apresenta uma grande demanda. Neste momento, passa-se a palavra

ao  Pró-reitor de Ensino,  Prof. Giovane José da Silva  que, após explicar  que a Resolução
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199/2016, que dispõe sobre a normativa docente, que encontra-se desatualizada. Consultou

os diretores gerais sobre a convocação ou não da Comissão de Normativa Docente. Ficou

decidido, por unanimidade, com abstenção do pró-reitor de ensino, pela não convocação da

comissão de normativa docente. Em seguida, Giovane disponibilizou aos diretores gerais uma

planilha interativa com um relatório  gerencial  do sistema de normativa docente,  onde é

possível analisar a alocação de carga horária e fator de esforço docente individualmente e

por campus.  Sobre a Alteração da Resolução 070/2017 - inclusão da suspensão temporária

de cursos, Giovane informa que encaminhará uma minuta com o tema para os diretores-

gerais e posterior discussão com os Diretores de Desenvolvimento Educacional. Giovane diz

que estamos abrindo cursos em discordância com a resolução do Consup, com menos de

70%. A sugestão dos diretores-gerais é que o assunto seja ainda discutido, após um estudo

mais detalhado, levando-se em conta questões como a eficiência acadêmica. Em relação à

Apresentação do Plano de Trabalho e Unificação das Secretarias Escolares e Acadêmicas do

IFSULDEMINAS - Rede RA, o pró-reitor diz que a proposta é unificar os procedimentos, o que

facilitará o mapeamento dos processos no futuro. Hoje cada secretaria trabalha de um jeito,

o  que  dificulta  a  geração de  dados  para  alimentação  da  plataforma Nilo  Peçanha  pelos

Pesquisadores  Institucionais.  Giovane pede o apoio dos  diretores-gerais  para apoiarem a

ação  para  que  ela  possa  se  desenvolver.  O  pró-reitor  fala  que  as  demandas  da  Proen

encaminhadas às unidades são essenciais para o seu setor e para ele enquanto pró-reitor.

Exemplificou com a questão do índice de retenção da instituição, o que dificulta ações de

reoferta  de  disciplinas,  por  exemplo. O Prof.  Luiz  Flavio  Reis  Fernandes,  diretor-geral  do

campus  Inconfidentes,  comenta  sobre  o  excesso  de  demandas,  que  apesar  de  bastante

justificáveis e necessárias,  podem prejudicar  o ritmo de trabalho devido ao empenho do

pessoal  no  projeto  de  redução  de  carga  horária  dos  cursos.  Comenta  também  sobre  a

possibilidade de desistência de alguns servidores das coordenações de curso. O diretor-geral

do  campus  Poços  de  Caldas,  Prof.  Thiago  Caproni  Tavares,  sugere  um  cronograma  de

prioridade de ações. Motivado por um questionamento da diretora-geral do campus Pouso

Alegre, Profª. Mariana Felicetti Rezende, o reitor fala sobre a questão da marcação de férias

de docente em período letivo, ressaltando a gravidade do assunto e fala da sua disposição

em publicar uma portaria proibindo esse tipo de ação. Sobre as formas de ingresso, o reitor

fala  da possibilidade de acesso através das várias  olimpíadas  que existem a exemplo de

grandes  universidades.  A  Diretoria  de  Assuntos  Estudantis  (DAE)  está  preparando  um

informativo. Bregagnoli relembra sobre a oferta de alimentação saudável nos campi. Sobre o
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Siass nos campi, o reitor informa que, se houver solicitação dos campi, a banca de perícia

pode se deslocar até o servidor, desde que a Progep seja avisada com antecedência para

viabilizar  a  ação. Apresentação  da  minuta  de  reestruturação  da  Política  de  Assistência

Estudantil do IFSULDEMINAS.  Neste momento da reunião, toma a palavra o  Pró-reitor de

Gestão de Pessoas, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, que começa a sua fala relembrando que

todo recesso, via de regra, é com compensação. Em relação ao Decreto nº 9.991, de 28 de

agosto de 2019 – PNDP, Gissoni explica a todos o teor do normativo e mostra os impactos

advindos de sua implementação. Fala da necessidade de se divulgar no site institucional os

gastos com todos os tipos de afastamentos para capacitação/qualificação. Bregagnoli reforça

a necessidade de os diretores-gerais repassarem essas informações dadas pelo pró-reitor

aos servidores nos campi. Sobre os Aproveitamentos no âmbito do IFSULDEMINAS, Gissoni

explica que irá  consultar  os  Diretores-Gerais  e  equipe de Gestão da Reitoria  acerca dos

pedidos de aproveitamento que surgirem, referentes a editais já abertos, e em relação aos

próximos  editais,  não  constarão  possibilidade  de  aproveitamento  (já  acordado  com  o

Luciano). Explica que dependendo do cenário e viabilidade, essa decisão pode ser alterada.

Em relação ao Processo de Revisão da Resolução 42/2015 (30 horas), o pró-reitor informa

que  o  relatório  voltou  da  auditoria  e  após  a  sua  análise  será  encaminhado  para  a  CIS

institucional, que terá 4 meses para enviar a nova proposta para a CAGEPE. Alteração do

ponto eletrônico para docentes com CD-04: Gissoni informa que já foi  solicitado à DTI a

alteração do ponto desses servidores, de forma que o sistema faça a somatória automática

da quantidade de horas trabalhadas, a exemplo do que ocorre com o ponto dos técnicos.

Gissoni informa que também foi solicitado à DTI a abertura do ponto eletrônico para edição

do homologador,  o qual  terá livre acesso ao sistema, mas ressalta que a intenção é que

todas  as  ações  promovidas  por  ele  sejam  gravadas  no  sistema,  com  suas  respectivas

justificativas. Sobre o ponto de pauta Proibição de Afastamentos Integrais – ProfEPT, Gissoni

informa que,  segundo uma Live  acerca do decreto 9.991,  não haverá mais  afastamento

parcial. Caso isso não se concretize de fato, a proposta do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas é

que a decisão sobre o afastamento para ProfEPT ser  integral  ou parcial,  passe a ser  do

diretor-geral. O grupo optou por aguardar os desdobramentos do decreto, e por ora, decidiu

pela manutenção da forma como está, ou seja, pela proibição do afastamento integral para

ProfEPT. Neste momento, o reitor encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu,

__________________________Prof. Everaldo Rodrigues Ferreira, Chefe de Gabinete, lavrei
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a presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre, dezenove de

setembro de dois mil e dezenove.

Marcelo Bregagnoli _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Luciano Pereira Carvalho _______________________________

Francisco Vitor de Paula _______________________________

Giovane José da Silva _______________________________

Honório José de Morais Neto _______________________________

João Olympio de Araújo Neto _______________________________

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________

Mariana Felicetti Rezende _______________________________

Luiz Ricardo de Moura Gissoni _______________________________

Renato Aparecido de Souza _______________________________

Sindynara Ferreira _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________

Luiz Flávio Reis Fernandes _______________________________

Cleber Ávila Barbosa _______________________________

Aline Manke Nachtigall _______________________________
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