
 

ATA Nº 21 – 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  

(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 
Às nove horas e dez minutos do dia vinte e nove de setembro de dois mil e onze, na Sala 02 do 
Campus Dom Pedrito, em Dom Pedrito - RS, reuniu-se o Conselho Universitário da UNIPAMPA. 
Presentes: Maria Beatriz Luce (Presidente), Norberto Hoppen (Vice-Presidente); os Pró-Reitores: 
Claudia Denise da Silveira Tôndolo, Everton Bonow, Luiz Osório Rocha dos Santos, Lúcia Helena 
do Canto Vinadé, Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca, Vera Lúcia Cardoso 
Medeiros e Vinícius Jacques Garcia; os Diretores: Alessandro Girardi Diretor do Campus Alegrete, 
em exercício; Fernando Junges, Maximiliam Fries, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Eloir Missio, 
Maria de Fátima Bento Ribeiro, Daniela Vanila Nakalski Benetti, Denise Teresinha da Silva, 
Ricardo José Gunski e Carlos Maximiliano Dutra; os Docentes: Tisa Echevarria Leite, Jeferson 
Luís Lopes Goularte, Ricardo Barreto da Silva, Felipe Pivetta Carpes, Ana Paula Lüdtke Ferreira, 
Luciana Marini Kopp, Jefferson Marçal da Rocha, Gihad Mohamad, Maristela Cortez Sawitzki, 
Daniel Luiz Nedel, Marco Antonio Fontoura Hansen, Andrés Delgado Cañedo, Maurício Aires 
Vieira e Miro Bacin; os Técnico-Administrativos: Luis Eduardo Vieira, Carlos Arthur Saldanha Dias, 
Felipe Batista Ethur, Roger Cristiano Baigorra Machado e Frank Sammer Pahim; os Discentes: 
Gabriela dos Santos Martins, Lucas Genésio Pereira Silveira, Marcello Silva Cruz, Maicon Venes 
Pereira e Vanessa Dias Espíndola; os conselheiros membros das Comissões Superiores: Paulo 
Fernando Marques Duarte Filho, José Pedro Rebés Lima e Silvia Luci de Almeida Dias; o 
conselheiro representante da Comunidade Externa: Hildebrando Santos dos Santos. A Presidente 
deu início à Vigésima Primeira Reunião destacando a forma democrática e organizada como foi 
conduzida a consulta para Reitor e Vice-Reitor na Universidade. Solicitou que os conselheiros 
deliberem no intervalo do almoço sobre uma data para a realização da Reunião Extraordinária  do 
CONSUNI, para  eleição dos candidatos a comporem a Lista Tríplice ao cargo de Reitor e eleição 
para o cargo de Vice-Reitor. A Mesa propôs que a Reunião seja realizada no dia onze de outubro, 
sujeita à deliberação dos conselheiros. A Presidente da Mesa informou também que a 
Universidade receberá a primeira visita do Tribunal de Contas da União a partir do dia treze de 
outubro.  
 
Na sequência, foi feita a proposta de inclusão de pauta da Ratificação do Calendário Acadêmico 
2011 e da Ratificação ou Retificação do Período de Recesso no final de ano, conforme deliberado 
na Reunião de agosto. Decisão do Conselho: Aprovada a inclusão de pauta, com quatro votos 
contrários. 
 
Assunto: Ratificação do Calendário Acadêmico 2011 e Ratificação ou Retificação do Período de 
Recesso no final de ano. Apresentação: Conselheira Lúcia Helena do Canto Vinadé.  Apresentou 
as alterações do Calendário Acadêmico, com destaque para os itens já aprovados ad referendum, 
necessitando da ratificação do Conselho. A Presidente colocou em votação a ratificação da 
decisão ad referendum. Decisão do Conselho: Ratificação aprovada com três abstenções. A 
seguir, colocou em discussão a data limite para o trancamento de matrículas. O conselheiro 
Marcello Cruz solicitou estender por mais uma semana a data para o trancamento das matrículas. 
A Pró-Reitora Lucia Vinadé explica que essa possibilidade de estender o prazo irá interferir na 
frequência dos alunos. A Presidente colocou em votação a data limite do trancamento de 
matrículas, prevista para trinta de setembro. Decisão do Conselho: Data aprovada com uma 
abstenção. Passou-se à apreciação do Edital de Reopção, aberto de vinte e quatro de outubro a 
sete de novembro. Decisão do Conselho: Edital aprovado com uma abstenção. Em seguida, foi 
colocado em votação o Processo Seletivo Complementar, de vinte e um de novembro a seis de 
dezembro. Decisão do Conselho: Aprovado por UNANIMIDADE. A Presidente comunicou não ter 
havido proposta contrária ao recesso de final de ano, portanto, sendo mantida a decisão quanto a 
esse ponto até que surja uma nova proposta por parte da comunidade acadêmica. 



 

Assunto: Convênios. Parecer: Comissão de Convênios, conselheiros Almir Santos Neto, Daniela 
Vanila Nakalski Benetti, Felipe Ethur, Jefferson Marçal da Rocha e Lucas Genésio Silveira. 
Processo: 23100.000889/2011-63. Convênio ad referendum entre a UNIPAMPA e a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), objetivando o estabelecimento de 
colaboração recíproca para o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Avaliação eletrofisiológica 
e potencial terapêutico de uma nova neurotoxina na epilepsia genética experimental”. 
Apresentação do parecer: Conselheiro Felipe Ethur O parecer apresentado pelo conselheiro foi 
favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado com duas 
abstenções. Processo: 23100.001432/2010-95. Convênio entre a UNIPAMPA e o 9º Regimento 
de Cavalaria Blindado, objetivando o desenvolvimento do Projeto Pelotão Esperança. 
Apresentação do parecer: Conselheiro Lucas Genésio Silveira. O parecer apresentado pelo 
conselheiro foi favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por 
UNANIMIDADE. Processo: 23100.000035/2011-87. Acordo de parceria entre a UNIPAMPA e a 
“TAMK”, objetivando a condução do programa de trabalho do projeto Innovation for Equality in 
Latin American University. Apresentação do parecer: Conselheiro Lucas Genésio Silveira. O 
parecer apresentado pelo conselheiro foi favorável à aprovação do Acordo. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001289/2009-06. Convênio 
entre a UNIPAMPA e o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), objetivando a implantação, o 
desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão nas 
áreas científica, cultural e tecnológica compartilhando recursos materiais, financeiros e humanos. 
Apresentação do parecer: Daniela Vanila Benetti. O parecer apresentado pela conselheira foi 
favorável à aprovação do Convênio. Decisão do Conselho: Parecer aprovado por 
UNANIMIDADE. Processo: 23100.001289/2009-06. Convênio entre a UNIPAMPA e o Instituto 
Rio Grandense do Arroz (IRGA) para implementar o projeto-piloto em pesquisa científica em 
“Produção de Sementes de Arroz Híbrido”. Apresentação do parecer: Daniela Vanila Benetti. O 
parecer apresentado pela conselheira foi favorável à aprovação do Convênio. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23.100.001219/2009-40. Convênio 
entre a UNIPAMPA e o Programa Gaúcho de Qualidade RS, objetivando inserir os alunos do 
Curso de Engenharia de Produção da UNIPAMPA no contexto regional através de pesquisas 
voltadas para a área de gestão da qualidade. Apresentação do parecer: Daniela Vanila Benetti. 
O parecer apresentado pela conselheira foi favorável à aprovação do Convênio. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado por UNANIMIDADE. Processo: 23100.001177/2011-61. Acordo de 
cooperação entre a UNIPAMPA e a ONG Melhor Amigo, objetivando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas. Apresentação do parecer: Felipe Ethur. O parecer apresentado pelo 
conselheiro foi favorável à aprovação do Acordo. Decisão do Conselho: Parecer aprovado com 
uma abstenção. 
 
Assunto: Apreciação das Atas. Ata da Décima Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com oito abstenções. Ata da Terceira Reunião Extraordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Décima Nona Reunião Ordinária. Decisão do Conselho: 
Aprovada com abstenções. Ata da Vigésima Reunião Ordinária. O conselheiro Ricardo Barreto da 
Silva questionou o título do documento “Projeto de Planejamento Estratégico”. O conselheiro Luiz 
Osório dos Santos sugeriu o título: “Documento de Referência para Regulação do Planejamento 
Estratégico”. A Presidente indicou a seguinte redação: “Considerando as preocupações, consultou 
os conselheiros se estariam a favor de que a Universidade desse início a sua fase de 
planejamento com as sugestões e orientações apresentadas pela Comissão e pelos demais 
conselheiros. O projeto apresentado passa a denominar-se “Documento de Referência para o 
Planejamento Estratégico dos Campus e da Reitoria”. Decisão do Conselho: Aprovada com 
abstenções. 
 



 

Assunto: Projeto de Regimento do CONSUNI, conforme minuta encaminhada pela Comissão 
Especial e Parecer da Comissão de Regimentos e Normas. Processo: 23100.000173/2011-66. 
Parecer: Comissão de Regimentos e Normas, conselheiros Fernando Junges, Frank Pahim, 
Marcello Silva Cruz, Laura da Fonseca, Maristela Sawitzki e Carlos Arthur Dias Apresentação do 
Projeto: Conselheiro Frank Pahim. A Professora Daniela Benetti apresentou o parecer. Destacou 
haver incompatibilidades normativas dispostas no Título VI – Das Comissões. O conselheiro Frank 
Pahim disse terem percebido inconsistências no texto que menciona as Comissões Permanentes, 
sendo feitas então alterações na redação já encaminhadas à Secretaria do CONSUNI. A 
Presidente falou sobre a sugestão de alteração na composição do CONSUNI. Afirmou que isso 
não pode ser resolvido mediante a elaboração do Regimento. Sugeriu que a composição seja 
objeto de uma comissão especial do Conselho. O conselheiro Carlos Arthur Dias propôs que a 
discussão não se desse apenas a partir de apontamentos da Comissão de Regimentos e Normas, 
mas também a partir de sugestões de emendas de todos os conselheiros. A Presidente disse não 
haver objeção à leitura e discussão do documento, mas enfatizou ser favorável a um 
encaminhamento de leitura do relatório da Comissão, em seguida contemplando os comentários, 
sugestões e emendas dos conselheiros. A conselheira Daniela Benetti, retomando a consideração 
sobre o Título VI do Regimento, instou o Conselho a pensar que comissões permanentes são 
necessárias para o CONSUNI. Na sequência, o conselheiro Frank Pahim fez a leitura do 
Regimento. O Capítulo I foi lido e aprovado com uma abstenção. Fez-se a leitura do Capítulo II. 
Alterou-se a redação do Parágrafo único do Art. 7º. O Vice-Presidente, Professor Norberto 
Hoppen, propôs modificação no Parágrafo único do Art. 5º, sendo atendido. Foi colocado em 
votação o Capítulo II, sendo aprovado por UNANIMIDADE. Passou-se ao Capítulo III. A Comissão 
trouxe a sugestão de incluir os incisos XXX e XXXI do Art. 10. Discutiu-se a redação dos incisos 
desse artigo. Houve alteração no inciso XXX. Em votação, o Capítulo III foi aprovado com uma 
abstenção. Seguiu-se para o Capítulo IV. A Presidente propôs alteração no Art. 11. A partir de 
argumentações do Plenário, chegou-se à proposta da redação para o Art. 11: 1) “visando garantir 
a representação docente de todas as Unidades Universitárias”. Colocada em votação, a redação 
foi aprovada por UNANIMIDADE. Logo após, votou-se o Capítulo IV do Regimento, sendo 
aprovado por maioria, tendo dois votos contrários e três abstenções. Em seguida, fez-se a leitura 
do Capítulo V, Seção I. O conselheiro Jefferson Marçal da Rocha sugeriu acréscimo no inciso I do 
Art. 18, sendo atendido. O conselheiro Luiz Osório dos Santos propôs exclusão de parte do caput 
Art. 18, também sendo aceita a exclusão. A Presidente indicou alteração no inciso III do Art. 18 e 
também que houvesse a possibilidade de inclusões de pauta. Após consideração, a Presidente 
retirou a proposta de alteração no inciso III do Art. 18, mas manteve a sugestão de haver a 
possibilidade de inclusões de pauta mediante justificativa. Para constar essa redação, foi redigido 
o §2º para o Art. 18. Em votação, a Seção I do Capítulo V foi aprovada por UNANIMIDADE. Às 
doze horas e vinte e cinco minutos foi interrompida a Sessão. Às quatorze horas e dezessete 
minutos, a Presidente reinicou a Sessão salientando que às quinze horas ausentar-se-á da sala 
devido a um breve compromisso. Retomou-se a apreciação do Regimento do CONSUNI. Fez-se a 
leitura da Seção II do Capítulo V. Colocada em votação, a Seção II foi aprovada por 
UNANIMIDADE. Em seguida, apreciou-se a Seção III do Capítulo V. A conselheira Ana Paula 
Lüdtke Ferreira sugeriu alteração no inciso XIII do Art. 27, sendo feita então uma nova redação. 
Também foi feita modificação no inciso XV do Art. 27.  Em votação, a Seção III foi aprovada por 
UNANIMIDADE. A Seção IV também foi aprovada por UNANIMIDADE. Na sequência, apreciou-se 
a Seção V. Discutiu-se a redação do Art. 29, decidindo-se por alterar a redação e acrescentar um 
Parágrafo único. Posta em votação, a Seção V foi aprovada com uma abstenção. A seguir, leu-se 
a Seção VI. O Conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos questionou sobre a necessidade de 
todos os conselheiros assinarem as atas. A Presidente ressaltou que facilitaria o processo de 
aprovação das atas se a assinatura fosse feita exclusivamente pela Presidência. A conselheira 
Ana Paula Ferreira defendeu, por segurança e transparência, a importância de todos os 
conselheiros assinarem as atas. O conselheiro Daniel Nedel destacou a dificuldade de se apreciar 
atas de reuniões realizadas há cerca de um ano. O conselheiro Marcello Cruz propôs a publicação 
das atas na porteira do CONSUNI. A Presidente disse então que as atas, além de serem enviadas 
aos conselheiros, podem também ser disponibilizadas no portal da UNIPAMPA. Fez-se a redação 
do §1º do Art. 33 nesse sentido. A Presidente colocou em votação a proposta de suprimir a 
necessidade de todos os conselheiros assinarem a Ata. O Conselho concordou com a supressão. 
Em votação, a Seção VI foi aprovada por UNANIMIDADE. Em função de compromisso, a 



 

Professora Maria Beatriz passou a Presidência ao Professor Norberto Hoppen. Foi feita a leitura 
da Seção VII. O conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos sugeriu modificação no Art, 39, sendo 
atendido. Em votação, foi aprovada a Seção VII por UNANIMIDADE. Seguiu-se para o Capítulo 
VI. A conselheira Ana Paula Ferreira se manifestou contra qualquer comissão dentro do 
CONSUNI. O conselheiro Luiz Osório defendeu a manutenção das comissões permanentes, mas 
considerou excessivo o número de sete membros para essas comissões, previsto no Art. 44. O 
Professor Norberto Hoppen propôs, no Art. 44, que o mandato dos membros das comissões 
permanentes fosse de um ano, e não de dois, como previsto. Também propôs modificação nos 
Art. 45 e Art. 46. Alterou-se a redação do Art. 43, do Art. 44, do Art. 45, do Art. 46 e redigiu-se o 
Art. 47. Em votação, o Capítulo VI foi aprovado, tendo um voto contrário e uma abstenção. A 
seguir, foi apreciado o Capítulo VII. O conselheiro Luiz Osório sugeriu o acréscimo de dois artigos 
no Capítulo em questão. Após o acréscimo dos artigos, o Capítulo VII foi posto em votação e 
aprovado por UNANIMIDADE. Dessa maneira, foi aprovado o Regimento do CONSUNI.  
 
Assunto: Apreciação do Parecer da Comissão Superior de Ensino sobre a Emenda Modificativa 
para Ampliação de Vagas discentes nos Cursos de Farmácia e Tecnologia em Aquicultura. 
Processo: 23100.001059/2011-53. Relator: Conselheiro Paulo Fernando Marques Duarte Filho. 
O conselheiro apresentou parecer desfavorável à ampliação de vagas no Curso de Farmácia e 
favorável à ampliação de vagas no Curso de Tecnologia em Aquicultura. Manifestaram-se Carlos 
Maximiliano Dutra, Maristela Cortez Sawitzki, Ana Paula Lüdtke Ferreira, Norberto Hoppen, Paulo 
Fernando Marques Duarte Filho e Maria Beatriz Luce. Foi colocado em votação o parecer 
favorável à ampliação das vagas discentes no Curso de Tecnologia em Aquicultura. Decisão do 
Conselho: Parecer aprovado com quatro abstenções. Foi colocado em votação o parecer 
desfavorável à ampliação das vagas discentes no Curso de Farmácia. Decisão do Conselho: 
Parecer aprovado com três votos contrários e onze abstenções. 
 
Assunto: Apreciação do Parecer da Comissão Superior de Ensino sobre Processos Seletivos 
Especiais de Ingresso para Indígenas e Fronteiriços Uruguaios na UNIPAMPA para dois mil e 
doze. Processo: 23100.001060/2011-88. Relator: Conselheiro Paulo Fernando Marques Duarte 
Filho. O conselheiro apresentou parecer favorável a Processos Seletivos Especiais de Ingresso 
para Indígenas e Fronteiriços Uruguaios na UNIPAMPA para dois mil e doze. Manifestaram-se: 
Daniela Vanila Nakalski Benetti, Vinícius Jacques Garcia. Foi colocado em votação o parecer a 
Processos Seletivos Especiais de Ingresso para Indígenas. Decisão do Conselho: Aprovado com 
uma abstenção. Em seguida, foi colocado em votação o parecer a Processos Seletivos Especiais 
de Ingresso para Fronteiriços Uruguaios. Decisão do Conselho: Aprovado com uma abstenção.  
 
Assunto: Apreciação da Resolução de Progressão para Professor Associado. Processo: 
23100.000178/2011-99. Apresentação: Conselheiro Jefferson Marçal da Rocha. Após 
apresentação do conselheiro Jefferson Marçal da Rocha, manifestaram-se as conselheiras Maria 
de Fátima Bento Ribeiro e Denise Teresinha da Silva afirmando não ter havido tempo para discutir 
a Resolução nos Campus. O conselheiro Daniel Luiz Nedel ressaltou ser emergencial a 
Resolução em discussão, cabendo ainda ser feita a Resolução definitiva. A Presidente esclareceu 
que o Conselho poderá sempre revogar, modificar qualquer norma aprovada no CONSUNI. 
Assim, devido à urgência da Resolução, acrescentou-se artigo às Disposições Finais e 
Transitórias, tendo a seguinte redação: “Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, 
ficando vigente até subsequente deliberação, conforme processo em estudo”. O Professor 
Norberto Hoppen sugeriu alteração no §1º do Art. 9º. A conselheira Ana Paula Lüdtke Ferreira 
sugeriu a retirada do anexo. Manifestaram-se Norberto Hoppen, Vinícius Jacques Garcia, Maria 
Beatriz Luce e Luiz Osório Rocha dos Santos. A Presidente propôs a colocação da seguinte frase 
na Resolução: “Para análise do relatório de atividades, a Banca Examinadora se pauta nos 
critérios de referência constantes no Anexo I, levando em consideração o disposto no Art. 4º desta 
Resolução, atribuindo conceitos.” No Anexo I propôs colocar: “Apliquem-se, no geral, os critérios 
de avaliação da produção intelectual em uso nos órgãos de regulação e fomento da pós-
graduação e da pesquisa no país.” Discutiu-se alteração no seguinte texto do Anexo: “Contempla 
plenamente o disposto no Art. 4º”. A Presidente sugeriu a redação: “Contempla de forma relevante 
ao disposto no Art. 4º”, sendo aceita pelo Conselho. Foi colocada em votação a Resolução com as 
emendas propostas. Decisão do Conselho: Aprovada com um voto contrário. 



 

 
Assunto: Apreciação do Projeto de Instalação da Ouvidoria da UNIPAMPA. Processo: 
23100.001121/2011-15. A Presidente sugeriu a formação de uma Comissão para apreciar o 
Projeto da Instalação da Ouvidoria. Comissão formada pelos conselheiros Vera Lúcia Cardoso 
Medeiros, Gabriela dos Santos Martins e Miro Bacin.  
 
Assuntos Gerais: A conselheira Claudia Denise da Silveira Tôndolo solicitou o adiamento da 
apresentação da proposta de Regimento da Reitoria para novembro. A conselheira Laura da 
Fonseca afirmou que a apreciação dos Programas da PRAEC deve ocorrer também na Reunião 
de novembro. Em seguida, o conselheiro Vinícius Jacques Garcia, representando a Comissão 
Superior de Ensino, manifestou a impossibilidade de realização de uma avaliação das propostas 
dos cursos de graduação: Bacharelado em Políticas e Produção Cultural e Licenciatura em 
Geografia, ambos do Campus Jaguarão, pois não houve tempo hábil para análise baseada em 
indicadores institucionais e de recursos humanos e financeiros porque os projetos foram 
encaminhados fora do prazo. O conselheiro enfatizou que, sendo estabelecidas chamadas para 
propostas de novos cursos, esse procedimento e prazos devem ser garantidos a todas as 
Unidades. O conselheiro Maurício Aires Vieira solicitou o encaminhamento da matéria à Comissão 
Superior de Ensino para análise dos projetos, pelo mérito. Manifestaram-se a respeito os 
conselheiros Vinícius Garcia, Laura da Fonseca, Nádia Fátima dos Santos Bucco, Maria de 
Fátima Bento Ribeiro, Maria Beatriz Luce, Carlos Arthur Saldanha Dias e Norberto Hoppen. 
Definiu-se que até o dia dezessete de outubro, a Comissão Superior de Ensino avaliará o mérito 
acadêmico das propostas de novos cursos. A seguir, o conselheiro Marco Antonio Fontoura 
Hansen pediu aos Diretores de Campus para entrarem em contato com os profissionais de 
georreferenciamento e topografia, informando-os que no mês de novembro haverá um evento 
ministrado por empresa que doará licenças de software para serem usadas em laboratórios da 
Universidade. Dando prosseguimento, o conselheiro Miro Bacin ressaltou a necessidade de um 
planejamento global da Instituição como forma de mostrar a realidade da UNIPAMPA e não só de 
um ou outro Campus. Logo após, a conselheira Maria de Fátima Bento Ribeiro apresentou um 
documento com demandas do Campus Jaguarão, sendo a prioridade a construção da Casa do 
Estudante. Para finalizar os assuntos gerais, o conselheiro Luiz Osório Rocha dos Santos 
comunicou que será aplicado o modelo emergencial de avaliação dos servidores, para fins de 
progressão, provavelmente em outubro.  
 
Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e vinte e dois minutos, foi encerrada a Reunião e 
lavrada a presente Ata, assinada pela Professora Maria Beatriz Luce, Presidente do CONSUNI, e 
por mim, Jorge Luiz dos Santos, Assistente em Administração, que secretariei a Sessão. As 
declarações completas desta Reunião estão gravadas e disponíveis para consulta. 
 


