
Ata da 306ª Runião do Conselho de Cultura de Samambaia 

Local: Espaço Imaginário Cultural    /    Data 21/01/2019 

Presentes: Demontiez, Marília, Skartazine, Paulo Diego, Elem Mariano, Jadiel , 
Edmar, Dorinha, Fernanda, Negro Val, Paulo Gomes, Gilvan, Terezinha,  
Adriana, Nilson, Tássia r, Leandro, Xavier, Danne, Ricardo Zen, Ana 
Paula, Janaína. 

 

Pauta: 

1 – Avaliação das atividades da Gerência Regional de Cultura de Samambaia; 
2 – Denúncia de nepotismo no Complexo Cultural Samambaia investigado pelo 
MPDFT; 
3 – Mobilização pela pauta do Complexo Cultural Samambaia; 
4 – Reunião com o novo Secretário de Cultura do DF; 
5 – Eleição do Conselho Regional de Cultura de Samambaia. 
 

A reunião teve início às 20 horas com as boas vindas dadas pela coordenadora 

do Espaço Imaginário Cultural, Marília de Abreu, que sugere que alguém seja 

destacado para registrar a ata da reunião. O presidente da mesa sugere que 

ela faça o registro, o que é de concordância de toda a plenária. Marília aceita e 

passa a palavra ao Presidente da mesa e do Conselho Regional de Cultura 

Demontiez Marques para que faça a condução da reunião. Foi iniciado a leitura 

dos pontos de pauta e adentra ao primeiro item de pauta recebendo a sugestão 

do Conselheiro Nilson Souza para que o Gerente de Cultura Ricardo 

Gonçalves exponha sobre seu trabalho na gerência desde sua nomeação até a 

presente data. Este faz um breve relato da memória de como chegou à 

Gerência e destaca que junto com a cultura, a pasta tem outras demandas nas 

quais se divide e uma delas, a Social, toma a maior parte do tempo, 

dificultando o seu trabalho e onerando demasiadamente a pasta. Informou que 

a Administração não dispõe de recursos financeiros, materiais e até humanos, 

o que prejudica no trabalho e que quando tomou posse entrou no auge da 

organização das festividades do aniversário da cidade, julgando sua atuação e 

a realização das festividades pela administração como exitosas, pois houve 

adesão de empresários, órgãos do GDF e comunidade. E que o aniversário foi 

realizado apenas com sete mil reais de recursos disponíveis. Porém, não 

houve participação dos artistas da cidade. Informa também que recebe 

constantemente a visita de artistas da cidade que solicitam apoio e que, na 

medida do possível, auxilia estes artistas nas suas demandas,. E que já apoiou 

diretamente cerca de 100 artistas/grupos, garantindo que apresentará esses 

dados ao Conselho. Tem perspectiva de que a Gerência tenha um recurso 

mínimo para a cultura: financeiro, humano e material. Informou que reabriu um 

processo de Gerência anterior que trata de aquisição de material para ver a 

viabilidade de dar prosseguimento. 



 Edmar Chard com a palavra, relata que gostaria de ter acesso ao 

relatório da Gerência, que o sarau complexo não foi priorizado nem 

atendido com auxílio da Gerência e que sentiu-se excluído como artista 

das festividades do aniversário de Samambaia. Avalia como uma gestão 

fraca, com poucas ações voltadas à cultura da cidade.   

 

 Ricardo Gonçalves Informa também que já está de posse do relatório da 

Gerência e que pretende disponibilizá-lo ao Conselho e interessados. 

 

 Marília de Abreu fez alguns questionamentos ao Gerente de Cultura: 1 - 

Se quando ele assumiu não tinha ciência de que o social compunha a 

pasta ou se esta função lhe foi atribuída depois da posse e que, se fazia, 

ele tinha a ciência do pacote completo e da responsabilidade que 

deveria ter com cada um; 2 - Qual o recurso financeiro disponível 

especificamente para a cultura hoje; 3 - Se houve edital para 

participação de artistas locais no aniversário de Samambaia e como se 

deu este processo, pois o processo mais democrático e igualitário se dá 

por meio de abertura de edital; 4 - Qual o critério para auxiliar aqueles 

artistas que procuram ou visitam a administração em busca de apoio. 

 

 Ricardo Gonçalves respondeu que tinha ciência de tudo que compunha 

a pasta, menos o Social, e que a cultura deveria seguir o que reza a 

LOC; que não existe recurso específico para a cultura hoje; que não 

houve edital de chamada pública para participação nas festividades de 

aniverário para artistas locais e que dez artistas foram indicados por ele 

e um representante do conselho de cultura. Contudo, acabou não 

havendo participação de nenhum, porque não houve recurso disponível; 

e os artistas que solicitam ajuda devem entrar com requerimento no 

protocolo da administração e processo no SEI,  informando as 

necessidades, este é o critério utilizado para os auxílios recebidos.  

 

 Nilson Sousa, em nome do Sarau Complexo, defende uma atenção 

especial ao sarau visto que é uma ação do movimento como um todo e 

não apenas de um artista ou grupo específico e o mesmo consolidou a 

luta e a concretização da conquista do Complexo Cultural Samambaia. 

Assim como a Via Sacra é um evento consolidado e tradicional da 

cidade. Informa que passou pelo trâmite informado acima e mesmo 

assim sequer obteve resposta da Gerência para um possível apoio às 

necessidades do sarau. Informa também que procurou o Gerente 

pessoalmente  e que o sarau não foi contemplado e convida a Gerência 

para “abraçar” a realização do sarau complexo. Informa que houve 

alguns questionamentos quanto a continuidade ou não do sarau após a 

conquista do complexo cultural, porém não há esta possibilidade tendo 

em vista a dimensão e impacto do sarau na comunidade e sua 



continuidade e realização são imprescindíveis. Diz também que se 

propôs em ajudar a Gerência na busca de parceiros para a reforma e 

consertos das tendas da administração, mas que não recebeu nenhum 

retorno. 

 

 Jadiel Teles avalia a Gerência como péssima, porém reconhece que 

sete meses talvez não sejam suficientes para uma avaliação precisa e 

com o acréscimo do Social à pasta, que demanda muita atenção, 

dificulta realmente o trabalho. Diz ainda que aguarda mais tempo de 

trabalho da Gerência de Cultura  para uma avaliação de suas atividades. 

Sugere que o Conselho de Cultura encaminhe carta à Administração e 

Secretaria de Cultura sugerindo e solicitando o desmembramento 

conforme consta na LOC. Sugere ao Gerente Ricardo Gonçalves o 

estudo sobre a LOC e o Plano de Cultura do DF pra aplicação em 

samambaia, bem como solicita conhecer o plano de ação da Gerência 

para o ano de 2020. 

 

 Negro Val sugere substituir a “ajuda” , sempre citada por Ricardo, por 

incentivo. "Artistas não precisam de ajuda, a cultura está para além 

disso há muito tempo, Samambaia não deve alimentar a cultura do 

evento e sim, a cultura deve fazer parte do cotidiano da comunidade e a 

gerência deve se atentar e trabalhar para isso". Acrescenta que a 

seleção de artistas deve ser clara e não por escolha, como foi feito para 

o aniversário de Samambaia, classificando como ação errada por parte 

dos envolvidos. 

 

 Lucas Martins lembra que a cidade tem atividades de destaque no DF, 

reconhece a dificuldade da Gerência ser assumida no fim do ano e 

avalia que não só a Gerência, mas toda a Administração deixou a 

desejar em suas ações. Relembra que o movimento cultural de 

Samambaia e que a cidade dispõe de um movimento forte, eventos de 

grande relevância como a Via Sacra, o Sarau Complexo, o Movimento 

Junino e outros, e que é necessário criar o calendário oficial e com a 

participação do movimento e que a Gerência de Cultura deve dar 

atenção a estes. 

 

 Danne Viana avalia ser urgente o desmembramento da Gerência de 

Cultura e diz que o próprio Administrador reconhece esta necessidade. 

 

 Marília de Abreu retoma a sua fala quando fez perguntas ao Gerente de 

Cultura e cita a importância de se seguir a legalidade quanto o disposto 

na LOC, a necessidade de editalização para participação de artistas em 

eventos promovidos pela Administração, a importância de se ter acesso 



ao relatório da Gerência e da garantia da participação social na 

condução, gestão e atividades. 

 Dorinha Freitas não dispõe de avaliação formada sobre a atuação da 

Gerência de Cultura em função do pouco tempo no cargo. 

 

 Nilson Sousa informa que já foi solicitado tanto à Administração quanto à 

Secretaria de Cultura, na gestão anterior o desmembramento da 

Gerência de Cultura. 

 

 Edmar Chard avalia que a Gerência de Cultura não deu a atenção 

devida a realização do sarau complexo e que isso deve ser corrigido e 

que muitos artistas locais não foram considerados para estar no 

aniversário da cidade. 

 

 Terezinha chama para a reflexão de que questões políticas nunca 

estarão de fora e é preciso tratar dos assuntos com respeito e lembra da 

importância do planejamento para a boa realização das ações da 

Gerência de Cultura, porém o planejamento deve ser feito em conjunto 

com o movimento cultural. 

 

Finalizadas as falas, o Presidente do Conselho Demontiez Marques, passa 

para os encaminhamentos, ficando deliberado da seguinte forma: 

 O Relatório das atividades a ser apresentado pelo Gerente de Cultura 

Ricardo Gonçalves será apresentado na próxima reunião do conselho; 

 Plano de Ação 2020 será encaminhado pelo Gerência de Cultura e 

apresentada uma proposta na próxima reunião do conselho, para  

análise, contribuições e definição em conjunto com a comunidade; 

 Desmembramento da Gerência de Cultura – o Conselho de Cultura 

encaminhará à SECEC e Administração Regional nova carta solicitando 

o cumprimento da LOC dentro de 10 (dez) dias. 

 Ficou decidido que a avaliação das ações  da Gerência de Cultura será 

realizada trimestralmente, por meio dos relatórios do Gerência de 

Cultura nas reuniões do conselho de cultura 

Definidos os encaminhamentos o Presidente da mesa deu continuidade à 

reunião iniciando-se a discussão do item 2 da pauta que trata da investigação 

pelo Ministério Público de possível nepotismo no Complexo Cultural 

Samambaia no cargo de gerência. 

 Jadiel Teles cita o processo que está no MPDFT e foi publicizado nos 

meios de comunicação sobre a possível situação de nepotismo no 

Complexo Cultural Samambaia. Avalia que o deputado Jorge Viana ao 

indicar o Danne Viana, atropelou a história do Conselho de Cultura, 

desrespeitou toda a luta e o movimento cultural da cidade, bem como 



interferiu no processo das eleições ao qual ele mesmo participou, e que 

o atual Gerente do Complexo Cultural , ao aceitar assumir o cargo, de 

forma agindo por trás dos Conselho e do Movimento, “tomou posse do 

que foi conquistado pelo coletivo”. 

 

 Danne Viana declara não ser parente do Deputado Jorge Viana e que o 

MPDFT está fazendo o trabalho de investigação para chegar a esta 

conclusão. Afirma que o Conselho e Cultura sempre foi “uma bagunça 

organizada” na sua condução das reuniões e participação daqueles que 

frequentavam as reuniões. E que a eleição para a Gerência do 

Complexo não está prevista na LOC e que o processo da lista tríplice 

não foi decidido conjuntamente. Alega fazer parte do movimento e não 

se sente traidor, como posto por muitos, considera-se um “infiltrado”.  

 

 Edmar Chard cita o artigo da LOC que coloca como espaços de 

equivalência as Gerências de Cultura e do Complexo Cultural e portanto, 

legítimo todo o processo de construção da lista tríplice para as 

gerências. Declara ser contrário à permanência do Danne na gerência 

do complexo, pois desrespeitou todo o movimento e conclui dizendo que 

“se ele se considera do movimento, deveria ter se colocado na eleição”. 

 

 Paulo Gomes afirma que o Sarau Complexo deve ser sim priorizado, 

pois é um evento de todos, que abrange todas as linguagens. “O sarau 

não é como outros eventos, o sarau não tem dono”. A Gerência de 

Cultura deve se atentar para propostas voltadas ao público LGBT e o 

acesso à utilização do Complexo Cultural e demais espaços deve ser 

facilitado. 

 

 Marília de Abreu questiona Danne Viana do porque dele não ter 

participado da Eleição. Questiona também o fato do deputado Jorge 

Vianna corroborar para a legitimidade da eleição, uma vez que 

contribuiu para sua realização e incentivou a participação da 

comunidade e de seu candidato nomeado Administrador Regional 

posteriormente e, em seguida, não mais reconhece a legitimidade ao 

indicar diretamente uma pessoa que não participou do processo. 

  

 Rodrigo Xavier não concorda com a atitude de Danne Viana em aceitar 

o cargo contrariando o movimento e avalia como muito ruim a postura 

dele em assumir, tendo uma postura equivocada que não condiz com a 

história do movimento. 

 

 Elton Skartazine  avalia que nada justifica a estada do Danne Viana no 

cargo, é a desconstrução de todo um processo, tornando-se um 

desarticulador. Afirma que o movimento cultural da cidade nunca foi uma 



unanimidade, mas o consenso sempre aconteceu e quem o contraria 

anda na contramão de toda a luta. Avalia que “as eleições abriram a 

guarda para o poder chegar com a massa”. 

 

 Jadiel Teles reforça o texto da LOC inciso VI das Atribuições dos CRC: 

definir conjuntamente normas e critérios para destinação, uso e 

administração dos espaços culturais e artísticos mantidos, direta ou 

indiretamente, pelo Governo do Distrito Federal. Diz que a Lei é clara e 

que o Danne Viana está equivocado quanto ao entendimento de 

"Conjuntamente" no artigo, que "Conjuntamente" diz respeito aos 

membros do Conselho Pleno. Esclarece que o conselho não se fechou 

como foi alegado, porém se reuniu para cumprir a Lei na presença de 

seu Pleno, que são os representantes legítimos da comunidade e do 

poder público. Afirma que a eleição foi uma das maiores da história do 

movimento no DF e é totalmente contrário à estada do Danne Viana na 

Gerência do Complexo Cultural. Diz ainda que ele não faz parte do 

movimento, que se fizesse não teria aceitado participar de uma 

sabotagem ao Conselho de Cultura e ao Movimento Cultural.  

 

 Paulo Diego afirma que a acusação de nepotismo é uma coisa muito 

grave e reconhece que sempre teve alguém indicado por político em 

cargos. Que pessoas homônimas são comuns. Não se sente acolhido 

pelo Sarau Complexo. 

 

 Dorinha Freitas diz que a denúncia relatada de Nepotismo já está no 

MPDFT, portanto está sendo investigada. Porém não concorda com a 

postura do Danne Viana, pois a considera oportunista. Sugere que ele 

peça para sair, para assim, voltar a ter o respeito e consideração do 

movimento cultural da cidade. 

 

 Danne Viana afirma mais uma vez que não é parente do Deputado 

Jorge Vianna e repete que se considera um infiltrado, pois participou do 

movimento e de suas ações. Não se considera oportunista, foi 

convidado a estar no cargo. Afirma que o Imaginário Cultural contribui e 

dá um suporte muito grande à gestão do Complexo Cultural e discorre 

sobre algumas ações que tem realizado no Complexo Cultural. Quanto 

ao artigo citado por Jadiel Teles, ele tem outra interpretação, expandindo 

o “conjuntamente” para a comunidade, administração e secretaria e não 

só como atribuição dos conselheiros. 

 

 Marília de Abreu esclarece sobre a questão na participação social já 

discutida em outras instancias do movimento cultural e órgãos do GDF. 

 



 Adriana afirma que a situação atual é péssima e o Complexo Cultural 

pertence a todos. Participou da eleição, votando, e acompanha as ações 

do movimento cultural.  

 Nilson Sousa concorda com as falas anteriores e avalia que o Danne 

Viana queria ocupar o espaço de qualquer maneira, mas poderia ter 

participado da eleição e ter traçado outro caminho respeitando o 

movimento. Todos os governos até agora, entenderam a acataram a 

decisão e sugestões do movimento e esta “infiltração” não traz benefício 

algum. A história do Complexo Cultural se deu no Sarau Complexo. E, 

por fim, em resposta ao que foi colocado pelo Paulo Diego, Nilson afirma 

que ele não só pode participar como artista, mas também como 

organizador ou mesmo pleitear o sarau para sua quadra. 

 

 Demontiez Marques afirma mais uma vez que o Conselho não se 

fechou, mas precisava de se organizar para o processo das eleições, 

que era necessário e cobrado por força de Lei, e assim foi feito, e que 

não é correto o Danne Viana se utilizar desse argumento malicioso para 

justificar o seu ato na Gerência do Complexo. É contrário à sua 

permanência. 

 

 Jadiel Teles discorda da interpretação que o Danne Viana faz do artigo 

da LOC e informa que a LOC, neste caso, refere-se aos membros do 

Pleno do Conselho de Cultura, é o sentido da Lei, e isto é bem claro. 

Que no processo, há críticas sempre, não há unanimidade, mas há 

legitimidade. E sugere que o Danne Viana deveria ter se inscrito na 

eleição que foi aberta e amplamente divulgada á participação de 

qualquer artista interessado da Cidade, uma vez que alega fazer parte 

do movimento e ser artista. Quanto ao processo, foi legitimado pela 

presença Plena do Conselho, da Administradora Regional, e de 

membros do CCDF, citando o Conselheiro Divino. Diz ainda que 

nenhum argumento que tente justificaria a sua decisão de burlar o 

processo de Eleição. Afirma que, caso ele volte atrás na sua decisão e 

reconheça a postura pensada e equivocada, além de autoritária junto ao 

seu Deputado, poderá ter o acolhimento do movimento cultural 

novamente. De outra forma será reconhecido como traidor da história do 

movimento. 

 

 Chico Dentista concorda com a fala dos demais e reforça a legitimidade 

do processo. Considera que a questão é política, mas espera que o 

processo democrático seja retomado.  

 

 Nilson Sousa reflete sobre a fala do Danne Viana quando este cobra a 

construção do processo conjuntamente, mas que quando foi procurado a 



tomar posse da Gerência do Complexo, aceitou construir sozinho, sem 

preocupar-se com a coletividade. Que isso não é coerente. 

 

 Tássia Aguiar pede esclarecimentos do siginificado de “infiltrado”, após o 

Danne Viana nominar-se como tal dentro do Complexo Cultural. 

 

 Danne Viana responde que o termo soa pejorativo, mas sua intenção é 

se colocar na posição de auxiliar e tinha a informação de que a lista 

tríplice não seria respeitada. 

A resposta não contemplou aos demais, gerando reflexão quanto ao que foi 

colocado quanto ao termo "infiltrado", mas as inscrições para continuidade da 

discussão foram encerradas. 

Finalizadas as falas, o presidente Demontiez Marques deu início aos 

encaminhamentos, sendo: 

 Conselho vai aguardar solicitação de agenda com o Secretário de 

Cultura, já protocolado com urgência, para discutir sobre: caso MPDFT, 

processo de eleição da lista tríplice, eleição do conselho de cultura, 

outros; 

 Criação de um grupo de whatsapp com todos os participantes da 

reunião para definir quem irá à reunião quando esta for agendada; 

 Conselho deve Impetrar junto ao MPDFT solicitação de análise da 

legitimidade do processo de Eleição da Lista Tríplice para Gerente do 

Complexo Cultual com vistas ao inciso VI do Art. VI das Atribuições dos 

Conselho Regionais de Cultura. Citando ainda o caso em investigação 

pelo MPDFT. 

 

Com a palavra, o presidente da mesa Demontiez Marques informa que com o 

que foi deliberado no item anterior, fica contemplado também o item 4 da pauta 

que trata da solicitação de reunião do movimento cultural e conselho de cultura 

com o Secretário de Cultura e Economia Criativa, passando-se então, ao item 3 

da pauta. 

 Jadiel Teles inicia sua fala dizendo que é um ponto importante, mas se o 

movimento está descontente, o Complexo Cultural não anda como 

deveria e poderia andar, reconhece e agradece a condução do 

Imaginário Cultural na gestão do Complexo Cultural, o que diz significar 

um alento à cultura da cidade nesse momento. 

 

 Elton Skartazine fala sobre a conclusão da primeira etapa do Complexo 

e que deve-se iniciar a mobilização para a luta pelas demais etapas do 

Complexo, fala de uma ocupação racional e da ocupação dos espaços 



conforme planejado, até para não se correr o risco de uma ocupação 

desordenada e com mudança de destinação, o que é possível. 

 

 Jadiel Teles lembra que o contrato do Imaginário no CCS está perto de 

finalizar caso não haja prorrogação, e sugere apresentação de relatório 

das atividades desenvolvidas pela instituição ao Conselho de Cultura 

para que este avalie a possibilidade de sugerir a continuidade do 

Imaginário na Gestão, por meio de um parecer formal à Administração e 

SECEC. 

 

 Leandro acha que o espaço deve ser ocupado e que há resistência de 

algumas pessoas, mas concorda que a forma que o Danne Viana 

chegou ao Complexo foi equivocada não democrática. Mas, que o fato 

de haver resistência em ocupar o Complexo prejudica não só o 

Complexo, como até o próprio Imaginário Cultural, que é da cidade e 

está na gestão. Discorda do Skartazine em ampliação das outras etapas 

uma vez que a ocupação da primeira ainda não está consolidada. Sente 

falta de uma divulgação diferenciada do Complexo, para além das redes 

sociais, cita inclusive sobre a falha na divulgação do Festival de Cinema 

em que teve sessões vazias. 

 

 Danne Viana concorda que se deve ocupar e diz que a ocupação deve 

acontecer independente de quem estiver na Gerência. Cita a ideia de se 

implantar um espaço de laboratório de fabricação, mas ainda está em 

estudo e informa que para concretizar haverá uma consulta à 

comunidade quanto à aceitação do projeto. E questiona o que se fazer 

com o espaço da biblioteca? Cita que o Imaginário Cultural utiliza para 

as exposições ,e outras atividades também acontecem, tendo em vista 

não estar sendo utilizado ainda para o seu fim. 

 

 Marília de Abreu esclarece sobre a divulgação que o Imaginário faz na 

sua gestão de programação onde é utilizado, além das divulgações nas 

redes sociais, carro de som, panfletagem nas quadras e escolas. Mas 

concorda que ainda assim a divulgação poderia ser mais efetiva. Sendo 

o Complexo Cultural um equipamento novo, esta responsabilidade de 

promover uma campanha ou intensificar a divulgação do espaço deveria 

ser uma preocupação dos órgãos governamentais também. 

 

 Jadiel Teles julga válida a discussão da ocupação do Complexo Cultural, 

mas que se faça sempre protestos contra a atual Gerência, uma vez que 

sua estada não é bem vista e aceita pelo movimento cultural. Informa 

que vai voltar a freqüentar o Complexo, muito em função do Imaginário 

Cultural, e que irá utilizar o espaço também para protestar contra Danne 

Viana.  



 Elton Skartazine defende o espaço da sala de leitura para que seja 

utilizado para o fim que foi criado e para que seja efetivada, necessita de 

vontade e planejamento. Avalia que uma sala de leitura não tem 

condições de coexistir com máquinas e que tem um projeto para 

implementação da biblioteca de artes fundamentado, com parcerias já 

efetivadas e que se criando o espaço para o fim que o Danne  Viana 

sugeriu estará se desviando a função da sala de leitura. 

 

 Danne Viana esclarece que o projeto ainda está em estudo e que foram 

feitas algumas visitas ao espaço instalado na Universidade Católica e na 

ocasião, Marília Abreu achou que seria possível e mais apropriada a 

instalação desse espaço no ateliê das artes. Acrescentou que traria em 

uma próxima reunião um planejamento de uso do Complexo Cultural. 

 

 Jadiel Teles acrescentou que não há o que se discutir sobre o Complexo 

Cultural com Danne Viana, e se recusa a participar de qualquer reunião 

sobre o assunto neste caso, uma vez que as pautas das reuniões do 

Conselho e do Movimento tem sido tratar de sua retirada do Cargo, que 

não o reconhecemos como Gerente do Complexo Cultural, e que ele 

deveria "cair na real", que ele não pode dizer que merece estar no 

cargo, que não é um fato verdadeiro, pois não se trata de merecimento, 

se tratasse, existem vários outros muito mais merecedores que ele, por 

tempo de movimento e por qualificação, citando alguns nomes dos 

presentes. Porém, que ninguém ousou ter a atitude que ele teve em 

mais de 10 anos de coletivo, e afirma que ele é um traidor sim do 

movimento cultural. 

 

Nada foi deliberado neste item de pauta, ficando como ponto de discussão para 

reuniões posteriores. Dando segmento ao último item que trata da eleição do 

Conselho de Cultura, o presidente da mesa Demontiez Marques compartilha a 

informação recebida pelo conselho de cultura da SECEC que será distribuído 

um kit aos CRCs para providências quanto ao encaminhamento das eleições, 

que ainda não há definição de datas e prazos. Não houve encaminhamentos 

deste item uma vez que o mesmo veio apenas com informe. 

 Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, 

Marília de Abreu, lavrei esta ata. Anexa a esta, vai a lista de 

presença com as assinaturas dos que estiveram presentes. 

 A reunião se encerrou as 23:52 
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