
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CAMPUS-UNAÍ

ATA DA 7ª SESSÃO, SENDO A 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS- ICA.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de dois mil e quinze, na sala de aula número dois da 

Universidade Estadual de Montes Claros- Unimontes, verificado o  quorum, teve início a 7ª sessão, sendo a 6ª 

sessão  em  caráter  ordinário  da  Congregação  do  Instituto  de  Ciências  Agrárias-  ICA,  sob  a  presidência  do 

Professor Anderson Alvarenga Pereira e contando com as presenças dos conselheiros: Saulo Alberto do Carmo 

Araújo- Vice-Diretor  do ICA, Márcia  Regina da Costa- Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências 

Agrárias- BCA, Ivan Pereira Souza e Washington Oliveira Campos- Representantes Titulares discentes, Wesley 

Esdras Santiago- Representante Suplente docente, Leandro Ribeiro Andrade Belo- Representante Titular docente, 

Leandro Augusto Félix Tavares- Coordenador do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, Thiago Vasconcelos 

Melo- Coordenador do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia. Houve a ausência justificada do representante 

dos técnicos administrativos, o senhor Marcos Thablo Silva e Souza e da secretária Denice Pereira Santana, pelo 

motivo de Greve. Declarando aberta a sessão, o Senhor Presidente informa que as duas últimas atas não serão 

discutidas nesta sessão, por não estarem prontas. Logo após, é realizada a leitura do Expediente que constou dos 

seguintes assuntos: A) CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 1)  O Senhor Presidente informa que não houve 

correspondências recebidas neste período. COMUNICAÇÕES INTERNAS: O Senhor Presidente informa que 

não houve correspondências enviadas. 2) OFÍCIOS: O senhor presidente informa que não recebeu nenhum ofício 

neste período. 3) PORTARIAS: 1- Portaria nº 1813/2015 de 29 de julho de 2015, da Reitoria lotando no Instituto 

de Ciências Agrárias- ICA/UFVJM a docente Amanda Melo Sant`Anna Araújo– Professor Assistente A, a partir 

de 29 de junho de 2015. 2- Portaria nº 1811/2015 de 29 de julho de 2015, da Reitoria lotando no Instituto de 

Ciências Agrárias- ICA/UFVJM o servidor Luis Fernando Raffa de Oliveira– Técnico de Laboratório, a partir de 

24 de junho de 2015. 3- Portaria nº 1816/2015 de 29 de julho de 2015, da Reitoria lotando no Instituto de Ciências 

Agrárias- ICA/UFVJM o docente Leonardo Barros Dobbss– Professor Adjunto A, a partir de 06 de junho de 2015. 

4- Portaria  nº 1806/2015 de 29 de julho de 2015, da Reitoria  retificando a Portaria  nº  354/2015 onde se lê: 

Campus Unaí - Beatriz Oliveira Lopes– Titular, Anderson Alvarenga Pereira– Suplente, Leia-se: Luis Fernando 

Raffa de Oliveira– Titular, Beatriz Oliveira Lopes– Suplente. 5- Portaria nº 1901/2015 de 10 de agosto de 2015, 

da  Reitoria  exonerando  a  pedido  Fernando  França  da  Cunha  do  cargo  de  Diretor  do  Instituto  de  Ciências  

Agrárias– CD3 a partir de 5 de agosto de 2015. 6- Portaria nº 1910/2015 de 12 de agosto de 2015, da Reitoria 

dispensando Anderson Alvarenga Pereira da Função Gratificada de Vice-Diretor Pró-Tempore do Instituto de 

Ciências Agrárias– FG1, a partir de 13 de agosto de 2015. 7- Portaria nº 1911/2015 de 12 de agosto de 2015, da 

Reitoria  nomeando Anderson Alvarenga Pereira para exercer o cargo de Diretor Pró-Tempore do Instituto de 

Ciências Agrárias– CD3.  B) CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 1) OFÍCIOS:  1- Ofício 147/2015/ICA, de 



17 de agosto de 2015, ao Senhor Levy de Carvalho Gomes da Universidade Vila Velha dando ciência que o 

Professor  Leonardo  Barros  Dobbs  é  professor  vinculado  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ecologia  de 

Ecossistemas da Universidade Vila Velha/ES. 2- Ofício 148/2015/ICA, de 17 de agosto de 2015, a Senhora Nina 

Beatriz  França Oliveira  encaminhando o relatório final de estágio probatório do docente Thiago Vasconcelos 

Melo.  3-  Ofício  149/2015/ICA,  de  18  de  agosto  de  2015,  ao  Magnífico  Reitor  Gilciano  Saraiva  Nogueira 

informando a comissão de estágio probatório do Técnico de Laboratório Luís Fernando Raffa de Oliveira.  4- 

Ofício 150/2015/ICA, de 18 de agosto de 2015, ao Magnífico Reitor Gilciano Saraiva Nogueira convocando o 

segundo colocado no concurso Edital  263/2013 para  o  cargo de  Bibliotecário,  uma vez  que a  servidora  em 

exercício no ICA foi redistribuída para a Universidade de Brasília. 5- Ofício 151/2015/ICA, de 20 de agosto de 

2015, ao Senhor Bruno Gomes Vasconcelos da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, campus de Sinop 

comunicando que na 6ª  reunião da Congregação o ICA foi aprovado seu pedido de redistribuição.  6- Ofício 

152/2015/ICA, de 24 de agosto de 2015, a  Senhora Renata Luiz  Ursine autorizando a realização de horário 

especial para realização da disciplina Bioestatística I no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 7- 

Ofício 153/2015/ICA, de 20  de agosto de 2015, ao Senhor Leonardo Ribas, chefe da Divisão de Patrimônio  

solicitando a transferência de todos os materiais do ICA que estão sob a responsabilidade do Professor Fernando 

França da Cunha para o nome do Professor Anderson Alvarenga Pereira. 8- Ofício 154/2015/ICA, de 27 de agosto 

de 2015, ao Senhor Paulo Henrique Fidêncio Pró-Reitor de Graduação informando sobre chamadas do processo 

seletivo e Infraestrutura do ICA. 9- Ofício 155/2015/ICA, de 28 de agosto de 2015, ao Senhor Carlos Lysias 

Moreira  de  Souza  Secretário  de  Meio  Ambiente  de  Unaí  solicitando  limpeza  (capina  e  poda)  do  Campus 

Provisório do ICA. 10- Ofício 156/2015/ICA, de 31 de agosto de 2015, a Senhora Brenda Garcia autorizando a 

realização do período de trabalho de 8h às 12h e de 13h às 17h. 11- Ofício 157/2015/ICA, de 09 de setembro de  

2015,  a  Senhora  Rosângela  Borborema Rodrigues  Moraes  –  PROGEP encaminhando  processos  de  concurso 

público para docente ICA/UFVJM. 12- Ofício 158/2015/ICA, de 03 de setembro de 2015, ao Magnífico Reitor 

Gilciano Saraiva Nogueira solicitando a convocação do próximo colocado no  Concurso Público Destinado Ao 

Provimento De Cargos Da Carreira Técnico- Administrativa- Edital  263/2013, para o cargo de Assistente em 

Administração, haja vista que o servidor Jayme Tadeu solicitou vacância por motivo de aprovação em concurso na 

Universidade Federal de Uberlândia- UFU. 13- Ofício 160/2015/ICA, de 03 de setembro de 2015, a Senhora 

Rosângela Borborema – PROGEP solicitando remarcação de férias da Servidora Sueli  Estel  Soares Reis.  14- 

Ofício 161/2015/ICA, de 08 de setembro de 2015, destinado ao Senhor Adriano Roberto de Queiroz Santos, 

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente– CPPD, solicitando professor substituto para o ICA, 

sendo 02 vagas  por  licença  maternidade  e  01  vaga  para  licença  saúde.  15-  Ofício  162/2015/ICA,  de  10  de 

setembro de 2015, a Senhora Rosângela Borborema Rodrigues Moraes – PROGEP encaminhando resultado da 2ª 

Avaliação do Estágio Probatório do docente Leandro Ribeiro Andrade Belo. 17- Ofício 163/2015/ICA, de 10 de 

setembro de 2015, a Senhora Rosângela Borborema Rodrigues Moraes – PROGEP encaminhando resultado da 2ª 

Avaliação do Estágio Probatório do docente Leandro Augusto Félix Tavares. 18- Ofício 164/2015/ICA, de 11 de 

setembro  de 2015,  ao  Senhor Gildásio  Antônio  Fernandes  Diretor  de  Administração–  PROAD solicitando  o 

cadastro da fazenda Santa Paula no Instituto Mineiro de Agropecuária– IMA, Secretaria  da Receita  Estadual 



(produtor  rural).  19-  Ofício  165/2015/ICA,  de  14  de  setembro  de  2015,  a  Senhora  Rosângela  Borborema 

Rodrigues Moraes– PROGEP encaminhando resultado da primeira Avaliação do Estágio Probatório da docente 

Míriam da Silva Costa  Pereira.  20- Ofício 166/2015/ICA, de 14 de setembro de 2015, a Senhora Rosângela 

Borborema Rodrigues Moraes – PROGEP encaminhando resultado da 1ª Avaliação do Estágio Probatório do 

docente Marcos de Souza Gomes. 21- Ofício 167/2015/ICA, de 14 de setembro de 2015, a contratada Salmos 

Comércio, Representação e Serviços LTDA, termo de anuência comunicando o interesse da UFVJM em renovar o 

contrato por 12 meses, nas mesmas condições pactuadas anteriormente. 2) PORTARIAS: 1- Portaria nº 58, de 10 

de agosto de 2015 que comunica o afastamento do servidor Luís Fernando Raffa de Oliveira, nos dias 20 e 21 de 

agosto de 2015 para defesa de estágio supervisionado na cidade de Uberlândia. 2- Portaria nº 59, de 10 de agosto 

de 2015, comunicando o afastamento do servidor Luis Fernando Raffa de Oliveira, nos dias 27 e 28 de agosto de 

2015 para colação de grau do curso de Agronomia da Universidade Federal de Uberlândia/UFU, na cidade de 

Uberlândia. 3- Portaria nº 60, de 18 de agosto de 2015 comunicando o afastamento do servidor Leonardo Barros 

Dobbss,  no  período  de  30  de  agosto  a  06  de  setembro  para  acompanhamento  das  coletas  e  análises  dos 

experimentos relacionados aos trabalhos de dissertação de tese de seus orientados no Programa de Pós-Graduação 

em Ecologia de Ecossistemas da Universidade Vila Velha na cidade de Vila Velha – ES. 4- Portaria nº 61, de 18  

de agosto de 2015, que localiza o servidor Ailton Carvalho Barbosa para exercer as atividades cometidas ao seu 

cargo, a partir de 10 de agosto de 2015. Local de Trabalho Fazenda Santa Paula. 5- Portaria nº 62, de 18 de agosto  

de 2015 localizar o servidor Getúlio Neves Almeida para exercer as atividades cometidas ao seu cargo, a partir de 

04  de  abril  de  2014,  local  de  Trabalho:  Fazenda Santa  Paula.  6-  Portaria  nº  63,  de  19  de  agosto  de  2015, 

comunicando o afastamento da servidora Márcia Regina da Costa no período de 24 a 25 de agosto de 2015 para 

participar em duas bancas de mestrado na UNIMONTES campus de Janaúba. 7- Portaria nº 64, de 20 de agosto de 

2015, comunicando o afastamento da servidora Jamille Araújo Paixão no dia 01 de setembro para apresentação de 

artigo científico no II Seminário de Gestão Estratégica de Pessoas na Universidade Federal de Uberlândia/UFU– 

Campus de Uberlândia.  8- Portaria nº 65, de 20 de agosto de 2015, comunicando o afastamento da servidora 

Débora Ribeiro Orlando, no período de 24 a 29 de agosto de 2015 para realizar procedimentos referentes a seu 

projeto de Doutorado na Universidade Federal de Lavras – Cidade de Lavras/MG. 9- Portaria nº 66, de 20 de 

agosto  de  2015,  designar  os  servidores  Thiago  Vasconcelos  Melo  (presidente),  Amanda  Melo  Sant`Anna 

(membro), Renata Luiz Ursine (membro) e Maria de Fátima Pereira (membro) para constituírem a Comissão de 

Avaliação do Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de Animais- CEUA do ICA. 10- Portaria nº 67, de 

25 de agosto de 2015, designar a partir desta data o professor Saulo Alberto do Carmo Araújo como responsável 

pelo Laboratório de Nutrição de Ruminantes do ICA. 11- Portaria nº 68, de 25 de agosto de 2015, comunicando o 

afastamento do servidor Marcos de Souza Gomes no dia 28 de agosto de 2015 para participar como membro de 

banca de defesa de tese na Universidade Federal de Lavras, cidade de Lavras/MG. 12- Portaria nº 69, de 25 de 

agosto de 2015, designar os professores Ângelo Danilo Faceto (titular) e Wesley Esdras Santiago (suplente) como 

representantes  das  Unidades  Acadêmicas  junto  ao  Programa  de  Formação  Pedagógica  Continuada  para  a 

Docência – FORPED, desde 02 de junho de 2015. 13- Portaria nº 70, de 11 de agosto de 2015, designar os 

professores  Rafael  Faria  Caldeira  (titular)  e  Débora  Ribeiro  Orlando  (suplente)  para  o  Conselho  de  Ensino, 



pesquisa e Extensão- CONSEPE, Marcos de Souza Gomes (titular) e Ângelo Danilo Faceto (suplente), Wellington 

Ferreira Campos (titular) e Tânia Pires da Silva (suplente) para a Comissão de Iniciação Científica e Tecnológica- 

CICT,  Débora  Ribeiro  Orlando  (titular)  e  Jeanne  Broch  Siqueira  (suplente)  para  o  Conselho  de  Extensão  e 

Cultura-  COEX  como representantes de docentes do ICA desde 08 de Abril de 2015.  C) REFERENDAR: 1- 

Primeira Feira de Adoção de Cães e Gatos. O Senhor Presidente informa que recebeu da discente Tatiane um 

documento solicitando a autorização para realizar no dia 17/10/15, no Campus provisório do ICA, a Primeira Feira 

de Adoção de Cães e Gatos, evento que tem o apoio das professoras: Jeanne Broch Siqueira, Amanda Sant'Anna 

Araújo e Débora Orlando, que foi devidamente referendado pelos conselheiros do Instituto de Ciências Agrárias. 

O professor Saulo Alberto do Carmo Araújo pede a palavra para informar sobre a solicitação do ex-deputado 

Almir  Paraca  solicitando  o  apoio  do  ICA no  Festival  de  Sagarana,  evento  este  que  pode  contribuir  para  a 

divulgação da Universidade para os participantes daquela região, ficando a questão  da logística para condução 

dos interessados e diária para os motoristas a ser decidida posteriormente. II– ORDEM DO DIA: ASSUNTOS: 

1–  Resolução  de  Afastamento  para  qualificação  e  cooperação  acadêmica  dos  docentes  do  ICA.  O  Senhor 

Presidente passa a palavra para o professor Fabrício da Silva Terra que esclarece que o documento a ser discutido 

foi criado a partir de modelos de resoluções já existentes, como a resolução da UFVJM de Teófilo Otoni. Informa 

ainda que já havia sido enviada uma cópia via e-mail, para conhecimento de todos os docentes, e abre espaço para 

perguntas e sugestões de pontos a serem acrescentados e ou suprimidos do documento. A professora Jeanne Broch 

Siqueira acha necessário e faz um resumo dos pontos considerados relevantes da Resolução. O professor Wesley 

Esdras Santiago questiona a possibilidade de retirar a obrigatoriedade do item cinco e acrescentar a prioridade 

para quem pretende fazer o pós-doutorado. O Senhor Presidente abre a votação com a primeira opção de voto para 

manter  a  resolução como  está,  ou  aceitar  a  proposta  do  professor  Wesley.  Foram quatro  votos  para  que  se 

mantivesse a resolução como está e quatro votos para que mudasse a resolução, ficando a cargo do presidente da 

sessão o professor Anderson Alvarenga Pereira o desempate, e o mesmo opta pela não mudança do item 5 da 

resolução. Considerando a discussão sobre o tema, deliberou-se pela aprovação da Resolução de Afastamento para 

Qualificação e Cooperação Acadêmica  dos Docentes  do ICA, por oito  votos a favor,  e  zero voto contra.  2– 

Eleição Direção do ICA. 3– Eleição conjunta direção e coordenações. O senhor presidente pede a permissão da 

Congregação para que se trate em conjunto os itens dois e três da ordem do dia que trata da eleição de diretor e 

coordenadores do ICA. O Senhor Presidente esclarece que decidiu não ser mais diretor pró-tempore do ICA, por 

razões estritamente pessoais, informa que tem outros projetos, mas tem interesse em outros cargos como o de 

coordenador  do  curso  de  Bacharelado  em  Ciências  Agrárias-  BCA.  Haja  vista  que  a  coordenadora  atual  a 

professora Márcia Regina da Costa sairá de licença maternidade em dezembro de dois mil e quinze. A eleição para 

diretor e coordenadores já vem sendo discutida e todos entendem que é necessário, já que o Instituto de Ciências 

Agrárias tem o número suficiente docentes, discentes e técnicos para realizar a eleição. Informa que inicialmente a 

ideia era realizar a eleição para a direção e posteriormente realizar a eleição para os coordenadores, mas devido a 

demanda de trabalho,  de se formar  outra  comissão  o mesmo trouxe essa opção para que os  conselheiros  da 

Congregação votem. O professor Wesley Esdras Santiago informa que são duas situações diferentes, que seria 

necessário a formação de comissões eleitorais distintas, e não tem interesse em colocar o adendo para a eleição de 



coordenadores em conjunto com a eleição para diretor, sendo que esta opção de ter uma eleição conjunta não 

havia sido discutida anteriormente, e apresenta o regulamento do processo eleitoral.  Considerando a discussão 

sobre o tema, deliberou-se que a eleição de diretor e coordenadores do ICA será conjunta em uma comissão única, 

sendo  necessária  a  retificação  da  portaria,  para  a  substituição  do  professor  Wesley  Esdras  Santiago  como 

presidente e indicar o novo presidente da comissão eleitoral que será o professor Fabrício da Silva Terra, e a 

direção ficará responsável pela indicação de um novo representante para compor a comissão eleitoral. O professor 

Wesley informa que para que seja válida a eleição dos coordenadores é necessário que seja em período letivo, pois 

demanda a presença dos discentes em todo o processo eleitoral. 4- Aproveitamento de concursos. Carlos Augusto 

Brasileiro Alencar: Encaminhado dia vinte de agosto de dois mil e quinze para a coordenação. A Congregação 

aprova o currículo,  porém aguardará que a Pró-Reitoria  de Gestão de Pessoas- PROGEP, nomeie o segundo 

colocado aprovado em concurso para o ICA, que vale  até  novembro de dois mil  e quinze.  Renato Dantas e 

Rodrigo Amato Moreira.: Encaminhado dia vinte e nove de agosto de dois mil e quinze para a coordenação. A 

professora Márcia Regina da Costa, coordenadora do BCA, informa que o currículo do candidato não atende a 

nenhuma disciplina do BCA, não sendo possível o aproveitamento do concurso para o ICA. O senhor presidente 

esclarece que semanalmente tem recebido muitos pedidos de redistribuição, frequência esta que não acontecia nos 

semestres passados. O procedimento adotado pela direção será o de responder aos interessados via  e-mail,com 

cópia para a coordenação que avaliará se seria útil para o Instituto ou não, e que posteriormente será apreciado em 

reuniões da Congregação. O professor Saulo Alberto do Carmo Araújo sugere que se crie uma comissão para 

analisar  estas  demandas,  haja  vista  o  aumento  do  interesse  pela  redistribuição  para  o  Instituto  de  Ciências 

Agrárias- ICA. 5- Redistribuição. Renata Silva Canuto de Pinho– Universidade Federal do Pampa– Campus de 

Itaqui: Encaminhado dia vinte e oito de agosto de dois mil e quinze para a coordenação. A coordenação decide 

pelo  não  aproveitamento  da  redistribuição,  optando  pela  abertura  de  concurso  para  preenchimento  da  vaga. 

Adriana Alonso Novais– Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT– Sinop: Encaminhado dia primeiro de 

setembro de dois mil e quinze para a coordenação. Já foi analisado e respondido anteriormente. Alessandro Nicoli- 

Universidade Federal Rural de Pernambuco: Encaminhado dia vinte e um de setembro de dois mil e quinze para a 

coordenação. Após a análise do currículo, verificou-se que não atende a grade curricular do BCA. A coordenação 

optou pela não redistribuição. Cassiano Spaziani Pereira- Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT– Sinop: 

Encaminhado dia três de setembro de dois mil e quinze para a coordenação. Após a análise do currículo, verificou-

se que não atende a grade curricular do BCA. A coordenação optou pela não redistribuição. O senhor presidente 

coloca  em discussão  a  formação  da  Comissão  de  Concurso,  que  será  composta  pelo  diretor  do  ICA,  pelos 

coordenadores do BCA, professora Amanda Melo Sant'Anna Araújo, e caso haja alguma mudança dos membros, 

será feita a substituição através da retificação da portaria de posse. O presidente indica a professora Mírian da 

Silva Costa Pereira, para substituir o professor Wesley Esdras Santiago.  6- Regimento Interno do CEUA- ICA. 

Com  relação  a  este  tema,  o  Senhor  Presidente  passa  a  palavra  ao  professor  Thiago  Vasconcelos  Melo, 

presidenteda Comissão para formação do Regimento Interno do CEUA, que esclarece que após reunião com os 

membros deu andamento a elaboração do Regimento Interno do CEUA/ICA, realizou algumas alterações e que 

posteriormente  será  enviado  aos  órgão  responsáveis  em  Diamantina   (PRPPG/UFVJM)  para  possíveis 



contribuições e após, enviar ao órgão responsável pela aprovação em Brasília.7- Apreciação do regimento da 

eleição para a direção do ICA. O Senhor Presidente da sessão informa que este documento já é de conhecimento 

de todos os conselheiros, mas que será enviado novamente via e-mail, para a apreciação de todos. III–  OUTROS 

ASSUNTOS: 1– Informes sobre a reunião com o Magnífico Reitor da UFVJM, que aconteceu em Brasília no dia 

vinte e três de setembro de dois mil e quinze. O Senhor Presidente esclarece que em reunião com o Magnífico  

Reitor em Brasília teve a informação que os concursos para professores e técnicos previstos serão mantidos. As 

obras que estão em andamento terão prosseguimento, mas que não terá condições de mudança para o Campus 

Definitivo  sem a urbanização que está avaliada em R$ 19.000.000,00, porém esta  verba foi  cortada para R$ 

7.000.000,00, para a realização dos serviços de infraestrutura. Segundo o Senhor Presidente, o Magnífico Reitor 

vai tentar negociar junto ao Ministério da Educação- MEC, um possível aditivo deste valor. O Senhor Presidente 

esclarece que o valor de R$ 1.000.000,00 liberados no SIGA, não existe. Com relação ao ofício do reitor anterior 

Pedro Angelo sobre as funções gratificadas- FG e cargos de direção- CD, o Senhor Presidente comunica que será 

organizado um organograma dos cargos do ICA, para que seja feita uma melhor análise de distribuição, informa 

ainda que alguns desses FG e CD foram distribuídos  para a área de medicina/UFVJM. O Senhor Presidente 

informa que tentou agendar uma reunião com o Magnífico Reitor antes de ser feita esta distribuição, porém não 

havia agenda disponível,  mas que continuará tentando trazer esses benefícios  para os servidores do ICA.  Em 

seguida o Senhor Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão, da qual lavrei a 

presente ata que vai devidamente assinada por mim, se aprovada, será assinada pelo Presidente da Congregação e 

anexada a lista com assinatura dos demais presentes. Unaí, trinta de setembro de dois mil e quinze.x.x.x.x.x.x.x.x.

____________________________________                       ______________________________________

Márcia Regina da Costa       Anderson Alvarenga Pereira

       Secretária Eventual     Presidente


