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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e cinco minutos, a 
presidente do colegiado informou por meio das mídias digitais que em virtude do isolamento 
social em combate ao Covid-19, e tendo a certeza da importância e seriedade do trabalho 
desenvolvido por este colegiado, os membros do colegiado, venho através deste post solicitar a 
autorização para realizarmos (com registro em ata) na presente data uma reunião extraordinária 
através deste meio de comunicação. Nossa reunião faz-se necessária para deliberação de um 
ponto muito importante, a realização de nossas reuniões ordinárias, até que perdure a ordem de 
isolamento social. Assim, teremos duas propostas: 1) à realização por meio de watts app, com 
dia e hora marcada e o envio da folha de pagamento para conferência por e-mail. 2) realização 
de reunião presencial, conforme cronograma já estabelecido. A pauta desta reunião ficará aberta 
até as dezesseis horas de hoje para votação, solicito manifestação de titulares e suplentes, por 
se tratar de algo atípico. Na certeza de contar com a compreensão e voto de todos, desde já 
agradeço.  A equipe técnica do colegiado ressaltou que: Só para deixar claro, o post já é a reunião 
extraordinária e por não ter avisado antes, a votação estará aberta até as dezesseis horas para 
garantir que todos tenha conhecido e oportunidade de votar. A proposta nº1 teve treze votos 
favoráveis, sendo deliberado neste momento por fazer as reuniões plenárias por meio de watts 
app, com dia e hora marcada e o envio da folha de pagamento para conferência por e-mail. 
Concluída a pauta, a presidente agradeceu a participação de todos e informou que já solicitou 
ao RH o envio da folha de pagamento até o dia nove do presente mês, e assim que receber 
estará disponibilizando para todos os conselheiros via watts app e e-mail para que possam fazer 
suas conferências em casa,  deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo lavro e encerro a 
presente ata que segue assinada por mim, secretário executivo e pela presidente do colegiado. 
Participaram da reunião: Alaelson, Simone, Ana Lúcia de Souza, Gunter Bif Stechert, Wuélica 
Nascimento Coutinho, Robson Clayton Conceição da Silva, Isac Justino Ribeiro, Klênia Muniz, 
Vilma Alves dos Santos, José Wanderlei Gonçalves Viana, Credi Pereira Rocha, Maria Salete 
Ceccatto, Etelmar Vianna e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e Magali Pipper Vianna. 

 

  


