
Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada 2 

em treze de setembro de 2016. 3 

 4 

No dia treze de setembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas, reuniu-se no município de 5 

Rio Tinto, Paraíba, o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, da 6 

Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de Priscila Carvalho de 7 

Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo Centro. Os conselheiros 8 

compareceram, atendendo à convocação: Profª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, 9 

diretora do centro e presidente do Conselho; Prof. Carlos Alberto Gomes De Almeida, chefe 10 

do departamento de Ciências Exatas; Prof. Fábio Mura, chefe do departamento de Ciências 11 

Sociais; Profª. Isabelle Carlos Rezende Campos, chefe do departamento de Ciências Sociais 12 

Aplicadas; Prof. Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do departamento de Design; Profª. 13 

Francymara Antonino Nunes de Assis, chefe do departamento de Educação; Profª. Zelma 14 

Glebya Maciel Quirino, chefe do departamento de Engenharia e Meio-Ambiente; Prof. 15 

Erivaldo Pereira do Nascimento, chefe do departamento de Letras; Prof. João Martinho Braga 16 

de Mendonça, coordenador do curso da pós-graduação em Antropologia; Prof. José Jassuípe 17 

da Silva Morais, coordenador de Ciências Contábeis; Profª. Renata Viegas de Figueiredo, 18 

coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da Computação; Profª. Luciane Alves 19 

Santos, coordenadora do curso de Letras; Profª. Ruth Marcela Bown Cuello, coordenadora do 20 

curso de Língua Espanhola à Distância; Profª. Juliene Paiva de Araújo Osias, vice- 21 

coordenadora do curso de língua inglês à Distância; Profª. Claudilene Gomes da Costa, vice- 22 

coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Aline Cleide Batista; coordenadora do Curso de 23 

Pedagogia; Profª. Maika Bueque Zampier, coordenadora do Curso de Secretariado Executivo; 24 

Profª. Elaine Bernini, coordenadora da pós-graduação em Ecologia e Monitoramento 25 

Ambiental; Profª. Marluce Pereira da Silva, coordenadora do ProfLetras; e representante dos 26 

Técnicos Administrativos em Educação, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano. A sessão 27 

tinha a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Aprovação das Atas; 3.Violência contra a mulher no 28 

Campus IV; 4. Monitoramento orçamentário do campus IV; 5. Regimento do DCSA; 6. 29 

Monitoramento do processo de sobreposição dos semestres no Campus IV; 7. Relatório de 30 

especialização em produção de material didático e mediadores de Leitura para EJA (relator: 31 

Jassuípe); 8. Solicitação de Afastamento da Profª. Michelle Bianca - DL (relator: prof. Carlos 32 

Alberto); 9. Solicitação de Progressão funcional de Ana Liz - DCX (relator: Fábio Mura); 10. 33 

Solicitação de Progressão funcional de Adjunto IV, da Prof.ª Célia Regina- DED (relator: 34 

Erivaldo); 11. Solicitação de Progressão funcional de Adjunto I, do prof. Ruth Henrique- DCS 35 
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(relatora: Aline Cleide); 12. Solicitação de Progressão funcional de Adjunto 604, da Prof.ª. 36 

Nadjacleide – DEMA (relatora: Marluce); 13. Solicitação de Progressão funcional de Adjunto 37 

603, da Prof.ª. Nadjacleia (relatora: Francisca Terezinha); 14. Solicitação de Progressão 38 

funcional de Adjunto 602, da Prof.ª Elaine Bernini (relatora Francisca Terezinha); 15. Estágio 39 

Probatório da Prof.ª Francisca Janete- DCSA (relatora: Surama Ismael); 16. Estágio 40 

Probatório do prof. Yuri Malheiros- DCX (relatora: Marluce); 17. Estágio Probatório da 41 

Prof.ª. Elaine Bernini – DEMA (relator: Rodrigo Rebouças); 18. Estágio Probatório da Prof.ª 42 

Ana Liz – DCX (relatora: Zelma Glebya). Constando o quorum, a presidente do Conselho 43 

iniciou a sessão adiantando o ponto de pauta número 4. Monitoramento orçamentário do 44 

campus IV. Ela apresentou o Pró-reitor de Administração, prof. Aluísio Mário, o 45 

administrador Gustavo Rodrigues, chefe da Assessoria Administrativa do CCAE; e o 46 

assistente administrativo Wendell Carlos Guedes, um dos representantes da assessoria 47 

administrativa na unidade de Mamanguape. Foram apresentados e discutidos dados e 48 

informações pertinentes ao orçamento do Campus IV do corrente ano, dentro das prioridades 49 

elencadas anteriormente pelo Conselho, como: não ser possível fazer compra de veículos 50 

devido à Portaria nº 67/2016 do governo federal que, entre outras medidas, suspende a 51 

compra e a locação de veículos; apresentou Intenção de Registro de Preço e carona para 52 

compra de computadores, que deve ser finalizado em 2017; apresentou detalhamento dos 53 

planos de execução orçamentária; divulgou os pedidos que não foram acatados; adotou a 54 

política de adquirir materiais iguais entre as coordenações, departamentos e ambientes de 55 

professores. O prof. Aluísio disse que o pregão de computadores estava parado devido a 56 

denúncia no Tribunal de Contas da União e que na sexta-feira estava prevista a retomada de 57 

lances; informou que havia previsão de finalizar o empenho de computadores para o início de 58 

outubro; informou que o mobiliário deveria haver empenho de mais de um milhão de reais; 59 

comentou que acha razoável essa demanda para ser adquirida em 2017; parabenizou a 60 

aquisição de móveis, enfatizando o trabalho do prof. Leandro Lopes; informou que entre 61 

outubro e novembro deveria realizar todos os empenhos na Pró-reitoria de Administração; 62 

destacou a Intenção de Registro de Preço feita internamente via SIPAC - Sistema Integrado de 63 

Patrimônio, Administração e Contratos, que conferiu otimização do tempo e economia de 64 

papel e impressão; comentou da possibilidade de montar uma Central de Impressão em cada 65 

Campi de interior – ideia que pode amadurecer com a Direção e compartilhou a experiência 66 

de sucesso da PRA. Angeluce informou que até o presente momento houve a execução de 67 

85% do orçamento destinado a Consumo: para pagamento de estagiário, eventos, hospedagens 68 

e gradeado e lâmpadas, entre outros conforme dados disponibilizados no site do CCAE. O 69 
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prof. Aluísio informou que a compra hospedagem é feita na PRA em um sistema paralelo ao 70 

SIPAC, que tem acesso direto a quatro hotéis; explicou sobre o Processo Eletrônico Nacional, 71 

projeto de implementação para a nova gestão da reitora prof. Margareth Diniz. A prof. 72 

Angeluce informou que os recursos do PROEXT são à parte dos orçamentos apresentados; 73 

solicitou que os empenhos do PROEXT e do ProfLetras chegassem até 30 de setembro. O 74 

prof. Aluísio informou que, neste ano, o recurso do PROEXT foi repassado de modo 75 

descentralizado.  Prof. Luíz Gustavo questionou sobre os móveis dos ambientes para marcar a 76 

entrega e o recebimento. A prof. Angeluce especificou os móveis e aparelhos de ar-77 

condicionado para substituição; informou que alguns ares-condicionados devem ser 78 

comprados, dentro da necessidade apresentada a partir da demanda levantada pela PU do 79 

Campus IV; ela informou que a Direção do CCAE entregou à PU, no Campus I, um pré-80 

projeto elétrico idealizado pela equipe da PU do campus IV, bem como um projeto de internet 81 

entregue à Superintendência de Tecnologia da Informação, que pediu para liberar duas salas 82 

do novo bloco para atender todas as demandas, como a sala para o ProfLetras e para a 83 

coordenação dos cursos de EAD; comentou que depois da chegada do técnico em 84 

eletrotécnica, as demandas têm sido atendidas mais rapidamente; informou a troca com o 85 

CCTA de vinte mil reais de recursos para material de consumo por vinte mil reais de para 86 

compra de material permanente; a direção ainda informou que houve uma suplementação 87 

orçamentária de aproximadamente dezessete mil reais nas rubricas de diárias e passagens. A 88 

prof. Elaine Bernini questionou como se deu a compra de livros e quanto à previsão. A prof. 89 

Angeluce respondeu que há um empenho grande, mas a Biblioteca Central não efetivou ainda 90 

compra; que chegaria sessenta e cinco mil reais; ela falou ainda da dificuldade para a compra 91 

de softwares originais. Gustavo explicou que os pedidos são anuais. A prof. Francymara 92 

questionou caso se deve retomar os pedidos de livro a cada ano. A prof. Angeluce respondeu 93 

que se deve pedir novos títulos, e que quem faz essa solicitação é a coordenação da Biblioteca 94 

Setorial do Campus IV para a Biblioteca Central, no Campus I. O prof. Jassuípe questionou 95 

sobre a avaliação do MEC quanto ao quesito títulos na biblioteca. O prof. Aluísio relatou a 96 

experiência do curso de Ciências Atuariais, cuja bibliografia tem a base de dados em e-books, 97 

com licença para anualmente no valor de oitenta centavos por e-book; o que conferiu ao curso 98 

em questão uma ótima avaliação além de conferir atualização bibliográfica. A prof. Angeluce 99 

agradeceu a sugestão e o relato do prof. Aluísio, mas explicou que o problema tratado é do 100 

fato de um empenho existir, mas a Biblioteca Central não efetivar a compra. O prof. Aluísio 101 

sugere que seja feita uma comissão de acompanhamento e cobrança para casos como esse. A 102 

prof. Maika sugere encaminhamento do caso para quem tem deve supervisionar a Unidade 103 
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Gestora da Biblioteca Central, e sugere o CONSUNI. O prof. Fábio Mura questionou porque 104 

não foram liberados equipamentos como ares-condicionados para o ambiente dos professores 105 

e sugeriu controle em termos técnicos. A prof. Angeluce comentou a situação singular do 106 

projeto elétrico na unidade de Rio Tinto; comentou sobre a dificuldade em conseguir sala de 107 

aula durante o dia nesta unidade, por exemplo; que novos geradores e um novo cabeamento 108 

resolveriam alguns problemas e que vai sugerir à gerência da PU o controle em termos 109 

técnicos. Ela informou sobre novo prefeito da PU, chamado Francisco, e comentou que alguns 110 

processos andaram, mas que a PU conta com uma equipe temporária, até final de novembro. 111 

A prof. Elaine Bernini questionou a obra e a entrega do prédio da pós-graduação, ao que 112 

Angeluce respondeu que, em reunião com a PU, foram encaminhadas prioridades no que se 113 

trata das obras inacabadas, que seriam: as que estejam mais perto de terminar e as que tenham 114 

menos recursos para usar/investir; dessa forma, a administração do centro e a residência 115 

universitária da unidade de Mamanguape  – recomendado pelo acordo firmado junto ao 116 

Ministério Público; porém, nenhuma obra deve ser entregue a curto prazo. O prof. Erivaldo 117 

sugeriu que a compra dos livros, quando houver sinalização de empenho, seja enviada em 118 

nota ao conselho, para que saibam o que solicitar. Angeluce comunicou que houve uma 119 

reunião com os coordenadores de laboratórios e que os pedidos de materiais dos laboratórios 120 

do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente – DEMA - chegam bem detalhados, por 121 

exemplo; mas que há outros pedidos que não vêm especificados, e que isso foi tratado na 122 

reunião com os laboratórios, sugerindo que, oportunamente o centro fará uma capacitação 123 

para os/as assistentes administrativos/as para nivelar esses conhecimentos. 1. Informes: O 124 

Ouvidor da instituição tem visita marcada para o dia 15 de setembro, pela manhã em Rio 125 

Tinto e à noite em Mamanguape, juntamente com a Audiência Pública sobe o Plano de 126 

Segurança da UFPB. A Direção do Centro entregou um folheto com os demais informes 127 

relativos ao período do mês anterior. 2. Aprovação das Atas enviadas por e-mail, das 4ª e 5ª 128 

Reunião Ordinária 2016 do Conselho do CCAE - em votação: reunião de julho – dezesseis 129 

votos a favor, nenhum contra e quatro abstenções; reunião de agosto – dezoito votos a favor, 130 

nenhum contra e duas abstenções.  3. Violência contra as mulheres: A prof. Angeluce fez um 131 

relato de denúncias, esclarecendo que anteriormente, não havia registro no CCAE de 132 

violência contra a mulher; acredita-se que devido ao motivo de o diretor anterior ser homem e 133 

apenas isso já inibir as denúncias. A professora destaca o que motivou as denúncias: marcha 134 

das insubmissas - cujas idealizadoras têm sofrido retaliação - e programação do 8 de Março de 135 

2016; em paralelo, informou que a profª Vanessa disponibilizou uma plataforma na internet 136 

para denúncias envolvendo os cursos de Licenciatura em Ciências da Computação e Sistemas 137 
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de Informação. Em síntese, Angeluce informa ter tomado conhecimento de denúncias de 138 

assédio de alunos, de terceirizados e de professores – destacando que configura violência 139 

contra a mulher o assédio de imagens íntimas compartilhadas, piadinhas, agarrar sem 140 

consentimento, mão-boba etc. Existe a dificuldade da denúncia devido ao receio do 141 

julgamento e da retaliação. Angeluce complementa que, em função desse cenário, a Direção 142 

do Centro tomou a decisão de discutir e construir uma Política de Gênero, e neste sentido já 143 

ocorreram duas reuniões no CCAE com esse objetivo, o que resultou num plano de ação até 144 

dezembro de 2016 que envolve:  designar uma Comissão de Combate à Violência de Gênero 145 

composta pelos/as professores/as Luziana, Pedro, Marco Aurélio, Theo, Gislaine, Vanessa e 146 

Paulo Palhano-;  ações preventivas, como campanha para a comunidade acadêmica do que é 147 

violência de gênero; levar a temática de gênero para a sala de aula; visita de professora do 148 

campus I que criou uma plataforma de denúncia “Um Grito por Elas”; Rodas de Diálogo com 149 

professores e professoras do Campus IV para pensar em formas de levar a discussão da 150 

violência de gênero para a sala de aula; entre outras ações. A professora Angeluce solicita 151 

aos/as chefes/as de departamento que tratem o assunto nas reuniões departamentais. A prof. 152 

Maika parabeniza a direção pela temática ser tomada e não ser suprimida; e faz sugestões: 153 

levar o tema para a sala de aula; semana de debate acerca da violência contra a mulher; e 154 

sobre discriminação ainda, sugere que seja tratado o tema da discriminação contra indígenas. 155 

Ela pede mais esclarecimentos acerca das denúncias. Angeluce esclarece que as vítimas 156 

devem ser orientas à realizarem as denúncias junto à delegacia da mulher. Internamente, na 157 

UFPB, Angeluce informa que as denúncias devem ser feitas à ouvidoria, e ressalta que toda e 158 

qualquer medida só pode ser tomada com o consentimento da vítima, lembrando que o sigilo 159 

deve ser resguardado, mas as pessoas denunciadas podem descobrir facilmente quem 160 

denunciou e acontecerem retaliações. A prof. Terezinha parabeniza e informa que já foi feita, 161 

pelo Departamento de Educação, oficina temática em um projeto de extensão, e que as 162 

licenciaturas do CCAE têm trabalhado o tema. Ela destaca que infelizmente são poucos 163 

professores da licenciatura que participam. A prof. Angeluce ressaltou que a professora 164 

Gislaine, do Departamento de Educação está no grupo que está discutindo a Política de 165 

Gênero, e falou da importância de um trabalho integrado entre os diferentes projetos que 166 

abordam a problemática hoje no Campus IV. O pro. João Martinho informa sobre o “projeto 167 

Ariadne” e dá indicação de link para vídeo informativo. O pro. Fábio Mura sugere uma ou 168 

duas semanas de atividades, constantes no calendário acadêmico do Centro. Angeluce destaca 169 

os encaminhamentos das últimas reuniões: a) debate, b) formação de professores com 170 

oficinas, c) visita de professora que criou plataforma de combate. O prof. Marivaldo propõe 171 
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que semana da mulher (no início de março) ficasse fixado no calendário com o tema de debate 172 

violência de gênero; e diálogo com Luiz Henrique para ministrar oficina. Reafirma 173 

compromisso em falar sobre o assunto na reunião do Departamento de Design.  Outros: A 174 

profª. Angeluce informou que a portaria da comissão de sindicância do centro venceu a 175 

portaria, pediu para que os departamentos indicassem nomes para compor a nova comissão, 176 

informando que da comissão atual, um membro (Fábio Jales) tem interesse em continuar e 177 

outro se dispôs a continuar (Adriana Clericuzi), caso necessário. Os demais não têm interesse 178 

em serem reconduzidos. No que se refere ao encerramento das comemorações dos 10 anos do 179 

Campus IV, Angeluce relata que, em reunião com a comissão organizadora, ficou acertado 180 

que vai ter que fazer ume vento menor do que o desejado, e para tanto foi definida a data de 181 

17 de novembro de 2016, com uma programação que prevê: Homenagem à profª. Rita 182 

Baltazar, através da qual a Biblioteca do CCAE de Rio Tinto passará a portar seu nome, sendo 183 

essa homenagem realizada durante a manhã do dia 17; no horário da noite deverá ocorrer o 184 

evento de encerramento que deverá contar com a seguinte programação: homenagens aos ex-185 

diretores, professores, técnicos, estudantes, representantes da administração central, 186 

representantes da comunidade externa; apresentação cultural. Angeluce disse que falou com o 187 

ARANDU sobre o registro em vídeo dos eventos, o qual se disponibilizou, e trouxe a ideia de 188 

utilizar o espaço do LIFE, mais adequado para realizar depoimentos gravados, ao que a profª 189 

Marluce concordou. No que se refere às homenagens, a professora Angeluce informou que os 190 

critérios para definir quais serão os/as homenageados/as deverão ser discutidos pelos 191 

departamentos e fechados na próxima reunião de centro, e desse modo pediu que os 192 

departamentos refletissem sobre as seguintes propostas: Professores (proposta de um 193 

professor mais antigo por departamento); Técnicos (quatro homenageados escolhidos pelo/a 194 

técnico/a mais antigo/a das coordenações, o/a técnico/a mais antigo/a dos departamentos; o/a 195 

técnico/a mais antigo/a dos laboratórios; o/a técnico/a mais antigo/a da administração); 196 

Aluno/a (um de cada curso); Terceirizado/a (um/a da limpeza; um/a da manutenção; um/a da 197 

segurança; um/a da portaria); Comunidade externa (radialista; PM; escolas que hospedaram o 198 

centro; liderança indígena). A sugestão das câmaras foi rejeitada por ser ano eleitoral. O prof. 199 

Erivaldo relatou o que foi debatido na reunião dos 10 anos do CCAE. A prof. Zelma sugere 200 

homenagear a ex-prefeita de Rio Tinto, Sra. Magna, que apoiou fortemente o Centro no início 201 

de sua fundação, e concorda com a homenagem aos terceirizados, proposta que também faria. 202 

A prof. Angeluce complementou que também haverá homenagem para uma representação da 203 

administração central, e de um pró-reitor, que seriam Leocádia, da CODEOR, e Francisco 204 

Ramalho, da PROGEP. O prof. Jassuípe sugeriu usar o registro de filmagens e reportagens 205 
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sobre cultura indígena. Angeluce falou sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da 206 

UFPB: que é o momento de trazer a comunidade para a universidade; ela pediu para que todos 207 

participem, além dos cursos de licenciaturas. A prof. Maika destacou que sugeriria uma 208 

rodada de viagens nas catorze cidades do vale do Mamanguape na programação dos 10 anos 209 

do CCAE, mas conhece a dificuldade em viabilizar a sugestão. Ela ainda informou que teria 210 

uma assembleia da ADUFPB no dia 29 de setembro para conseguir recursos do sindicato para 211 

a compra de um portão pra entrada da instituição. Ela informa sobre o V ENSECE, encontro 212 

de Secretários Executivos, em que houve comemoração de 10 anos do curso de Secretariado 213 

Executivo Bilíngue. Ela comentou que foi um sucesso e trouxe lembrancinha do evento para 214 

todos os professores. O prof. Fábio Mura pediu para que a discussão acerca de quiosque(s) de 215 

Xerox e da entrada de pedestre seja levada para a próxima reunião do conselho. 5. Regimento 216 

do DCSA: Erivaldo leu seu parecer que foi favorável. Houve um pequeno debate: a profª 217 

Marluce questionou quanto ao regimento do Centro e a profª Zelma questionou se não seria 218 

melhor avaliar o regimento do centro primeiramente; ao que Angeluce e Erivaldo 219 

responderam que todos os regimentos devem seguir o regimento geral, além de já haver 220 

regimentos departamentais já aprovados. Foi informado que a proposta de regimento do 221 

Centro seria enviada aos conselheiros para apreciação em reunião posterior. Angeluce 222 

consultou os chefes do DCSA para saber se eles desejariam esperar a aprovação do regimento 223 

do Centro, ao que os professores Isabelle e Luíz Gustavo responderam negativamente. A profª 224 

Maika avaliou a necessidade da apreciação do regimento do DCSA na presente reunião e 225 

mostrou-se favorável. Em votação, o parecer do relator foi aprovado com 21 (vinte e um) 226 

votos a favor, 2 (duas) abstenções e nenhum contra. 7. Relatório de especialização em 227 

produção de material didático e mediadores de Leitura para EJA: o relator, prof. Jassuípe, leu 228 

seu parecer favorável que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 8. Solicitação de 229 

Afastamento da Profª. Michelle Bianca – DL: relator: prof. Carlos Alberto, leu seu parecer 230 

favorável que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 9. Solicitação de Progressão 231 

funcional de Ana Liz – DCX: o relator, prof. Fábio Mura, leu seu parecer favorável que foi 232 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 10. Solicitação de Progressão funcional de Adjunto 233 

IV, da Prof.ª Célia Regina- DED: o relator, prof. Erivaldo, leu seu parecer favorável que foi 234 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 12. Solicitação de Progressão funcional de Adjunto 235 

604, do Prof. Ronaldo Bastos – DEMA: a relatora, prof. Marluce, leu seu parecer favorável 236 

que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 13. Solicitação de Progressão funcional de 237 

Adjunto 603, da Prof.ª. Nadjacleia: a relatora, prof. Francisca Terezinha, leu seu parecer 238 

favorável que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 14. Solicitação de Progressão 239 
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funcional de Adjunto 602, da Prof.ª Elaine Bernini: a relatora, prof. Francisca Terezinha, leu 240 

seu parecer favorável que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 15. Estágio 241 

Probatório da Prof.ª Francisca Janete- DCSA: a prof. Claudilene leu seu parecer favorável, 242 

que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 16. Estágio Probatório do prof. Yuri 243 

Malheiros- DCX (relatora: Marluce): retirado de pauta devido ao encaminhamento do 244 

processo ter se dado antes da reunião do conselho; 17. Estágio Probatório da Prof.ª. Elaine 245 

Bernini – DEMA: retirado de pauta devido ao relator estar ausente; 18. Estágio Probatório da 246 

Prof.ª Ana Liz – DCX: a relatora, prof. Zelma Glebya, leu seu parecer favorável que foi 247 

aprovado por unanimidade pelo Conselho. Foram retirados de pauta o ponto 6.Monitoramento 248 

do processo de sobreposição dos semestres no Campus IV, para que fique para a reunião 249 

seguinte, e o ponto 11.Solicitação de Progressão funcional de Adjunto I, do prof. Ruth 250 

Henrique- DCS, a pedido da relatora. O prof. Erivaldo informou que, devido à última greve 251 

ocorrida, há processos parados devido à documentação apresentar três semestres e não quatro; 252 

e sugere à direção que possa tratar o assunto na PROGEP. Não havendo nada mais a ser 253 

tratado, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, 254 

lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – 255 

Mamanguape - PB, 13 de setembro de 2016. 256 


