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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO FNE  1 

Às 09:00h do dia 01 de março de 2018, no auditório do anexo II do Ministério da Educação 2 

em Brasília-DF, deu-se início à 1ª reunião ordinária de 2018 do Fórum Nacional de 3 

Educação – FNE, presidida pela coordenadora do FNE, senhora Maria Ester Galvão de 4 

Carvalho, e estavam presentes: Ítalo Francisco Curcio, representando a Associação 5 

Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas – ABIEE; Paulo Munis Lopes, 6 

representando a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC; Paulo 7 

Sérgio Wolff, representando a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 8 

Estaduais e Municipais – ABRUEM; Gustavo Henrique de Sousa Balduino, representando a 9 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – 10 

ANDIFES; Antônio Luiz Martins dos Reis, representando a Aliança Nacional LGBTI, 11 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais; Gilmar Veron, representando a 12 

Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena – CNEEI; Maria do Carmo Tourinho, 13 

representando o Comitê Brasileiro das Organizações representativas das Pessoas com 14 

Deficiência – CRPD; Antônia Firmina de Oliveira Silva, representando a Confederação 15 

Nacional das Associações de Pais e Alunos – CONFENAPA; Arnaldo Cardoso Freire, 16 

representando a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN; 17 

Suely Melo de Castro Menezes, representando o Conselho Nacional de Educação – CNE; 18 

Carlos Cezar Modernel Lenuzza, representando a Coordenação de Aperfeiçoamento de 19 

Pessoal de Nível Superior – CAPES; Maria Ester Galvão de Carvalho, Coordenadora do 20 

Fórum Nacional de Educação – FNE; Álvaro Moreira Domingues Júnior, representando o 21 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação – FNCEE; Roberta Guedes e Cláudia 22 

Chesini, representando a Frente Parlamentar Católica – ANEC; Mayra Souza Silva Santos, 23 

representando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; Maria Inês 24 

Fini, representando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 25 

Teixeira – INEP; Pedro Paulo da Cunha Carvalho, representando a Rede Amazônia Negra; 26 

Marcos Silva Ozório, representando a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 27 

– SASE; Rita Gomes do Nascimento, representando a Secretaria de Educação Continuada, 28 

Alfabetização e Diversidade – SECADI; Eline Neves Braga Nascimento, representando a 29 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC; Cleunice Matos Rehem, 30 

representando a Secretaria de Educação Superior – SESU; Welinton Baxto da Silva, 31 

representando a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES; 32 

Felipe Sartori Sigollo, representando a Secretaria Executiva Adjunta – SEA; Séfora Costa 33 

Lucindo, Secretária Executiva do Fórum Nacional de Educação – FNE; Daniele Bernardino 34 

Pereira de Salles, representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 35 

Vanessa Yumi, representando Todos Pela Educação – TPE; Manoel Humberto Gonzaga 36 

Lima, representando a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME; 37 
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Marcelo Ferreira da Costa, representando a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 38 

Educação – UNDIME. Ao iniciar a reunião a Coordenadora do FNE convidou para compor 39 

a mesa a senhora Maria Inês Fini, e os senhores Felipe Sigollo, Marcos Ozorio e Carlos 40 

Lenuzza. Em seguida saudou a todos(as) presentes e desejou boas-vindas aos representantes 41 

das novas entidades integrantes ao Fórum Nacional de Educação – FNE. Na continuidade 42 

dos trabalhos a coordenadora fez comentário sobre a pauta da reunião, e informou que a ata 43 

da reunião anterior estava disponível nas pastas e que até o final da reunião a assessoria da 44 

secretaria executiva do FNE receberia as sugestões de alteração de redação quanto à forma, 45 

e se houvesse mudanças de conteúdo a propor, como de costume, elas deveriam ser levadas 46 

à discussão no Pleno. Caso contrário a ata seria dada por aprovada ao fim da reunião. Em 47 

seguida deu os informes sobre o que tem sido feito pela coordenação do FNE e por outros 48 

entes com relação às Conferências Municipais, Estaduais, Distrital e Conferências Livres. 49 

Ao prosseguir informou que tem chegado pedidos de participação do Fórum nas 50 

conferências acima citadas. Em seguida passou a palavra ao senhor Felipe Sigollo, 51 

Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Educação. Ao iniciar sua fala o senhor Felipe 52 

cumprimentou a todos(as) presentes, ressaltou o compromisso da Secretaria Executiva do 53 

MEC em apoiar o Fórum Nacional da Educação – FNE para que o mesmo possa se 54 

fortalecer e avançar no sentido de que se tenha uma CONAE 2018 forte, onde se possa 55 

discutir efetivamente a Educação e propor melhorias para o Sistema Educacional. Na 56 

sequência foi passada a palavra ao senhor Carlos Lenuzza, coordenador da Comissão 57 

Especial de Monitoramento e Sistematização do FNE. Ao iniciar sua fala o senhor Carlos 58 

cumprimentou a todos(as) presentes, informou que a proposta de Regimento da CONAE 59 

2018 seria apresentada no início da tarde na Comissão de Sistematização, e que após 60 

apresentação a mesma seria submetida ao pleno para discussão e aprovação. A seguir foi 61 

passada a palavra ao senhor Marcos Ozorio, coordenador da Comissão Especial de 62 

Mobilização e Divulgação do FNE, que saudou a todos(as) presentes. Após saudação 63 

informou da Videoconferência realizada pela comissão onde foi apresentada a proposta da 64 

programação da CONAE 2018. Disse que a referida proposta seria apresentada na comissão 65 

no início da tarde, e que na sequência a mesma seria submetida ao Pleno para apreciação e 66 

aprovação. Na sequência a senhora Ester Carvalho fez um breve relato sobre o trabalho 67 

interno realizado pela equipe da Secretaria Executiva do FNE, e a seguir solicitou a 68 

apresentação da equipe. Após apresentação da equipe, o senhor Marcos Ozorio retomou a 69 

fala e fez um relato sobre o processo de repasse dos recursos orçamentários aos 26 Estados 70 

da Federação. Finalizando seu relato, informou que recebeu dos secretários estaduais de 71 

educação a confirmação das realizações das preparatórias da CONAE 2018. Em seguida, a 72 

senhora Antônia Firmina informou da sua participação na reunião do Fórum Municipal de 73 

Educação do Piauí, que contou com a presença do coordenador do Fórum Estadual, o qual 74 

informou que no Estado do Piauí seria realizado a CONAPE e não a CONAE.  Diante da 75 
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informação acima citada a senhora Firmina solicitou registro em ata de que seja enviado ao 76 

Estado do Piauí um documento informando que o recurso repassado ao Estado seja utilizado 77 

exclusivamente na CONAE 2018. Em resposta à solicitação da senhora Antônia Firmina o 78 

senhor Marcos Ozório comunicou ao pleno que foram enviados ofícios com as devidas 79 

orientações sobre o repasse e aplicação dos recursos aos 26 secretários estaduais. Na 80 

sequência a senhora Ester Carvalho informou de sua participação no seminário do INEP 81 

realizado em 29/11/2017, onde o tema abordado foi o Monitoramento das Metas do PNE. 82 

Agradeceu à senhora Maria Inês Fini, Presidente do INEP pela presença na reunião do 83 

Fórum, e ressaltou o brilhante trabalho realizado à frente da referida instituição. A seguir foi 84 

passada a palavra a senhora Maria Inês, que em sua fala saudou a todos(as) presentes na 85 

reunião e fez um breve histórico sobre o INEP, suas atribuições e contribuições com as 86 

definições das políticas de educação no Brasil. Informou que seriam apresentados pela 87 

equipe de pesquisadores da Diretoria de Estudos e Pesquisas do INEP, estudos 88 

desenvolvidos sobre a área de alcance das metas do monitoramento do PNE. Finalizando sua 89 

fala agradeceu à coordenadora do FNE pela participação na reunião, e disse que o INEP 90 

sempre estará à disposição do Fórum. Na sequência foi passada a palavra à senhora Alvana 91 

Maria Bof, diretora de estudos educacionais, que cumprimentou a todos(as) presentes na 92 

reunião e fez um breve relato sobre os estudos desenvolvidos na área de alcance das metas 93 

do PNE. Ao prosseguir, solicitou à equipe de pesquisadores do INEP a apresentação dos 94 

estudos acima mencionados. Em seguida iniciou-se a apresentação na seguinte sequência: a) 95 

Armando Simões falou sobre o acesso e conclusão na educação básica, e sobre as metas de 96 

universalização da educação básica no PNE; b) Robson dos Santos abordou a escolarização, 97 

educação de jovens e adultos e desigualdade no Brasil; c) Ana Elizabeth Maia de 98 

Albuquerque falou sobre a educação profissional e tecnológica e as metas 10 e 11 do PNE; 99 

d) Adolfo de Oliveira discorreu sobre o monitoramento da educação em tempo integral; e) 100 

Mariano Laio de Oliveira falou sobre o indicador da meta 17 – equiparação do rendimento 101 

médio dos profissionais do magistério da educação básica aos demais profissionais; f) 102 

Alexandre Ramos de Azevedo abordou a educação superior – proposta de indicadores 103 

complementares ao monitoramento da meta 12 do PNE; g) Rafaela Sardinha falou sobre o 104 

financiamento da educação. Após apresentação a coordenadora do FNE abriu espaço para as 105 

perguntas. Em seguida a senhora Alvana e equipe responderam todas as questões 106 

apresentadas pelos representantes do Fórum e agradeceram a participação de todos(as) na 107 

reunião. Senhora Maria Inês Fini reforçou os agradecimentos e destacou a explicação feita 108 

pela senhora Rafaela sobre a diferença entre o trabalho realizado pelo grupo de 109 

pesquisadores e as outras atividades do INEP. Informou que o grupo de trabalho de 110 

pesquisadores foi constituído com a missão de fazer o monitoramento do Plano Nacional de 111 

Educação – PNE, e que o INEP faz o Censo Escolar, as avaliações, e produz outros dados 112 

estatísticos. Maria Inês informou, ademais, que o INEP estará publicando pela 15ª vez 113 
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estudo com os gastos públicos com a Educação. Na sequência a coordenadora do Fórum 114 

agradeceu à senhora Maria Inês Fini e toda sua equipe pela participação na reunião, e 115 

informou do convite feito pelo FNE à senhora Viviane Pereira Grosser para apresentar o 116 

Sistema TC Educa. Ao prosseguir comunicou à senhora Viviane que, em razão da 117 

exiguidade de tempo, haveria uma redução na sua apresentação. Pediu desculpas e informou 118 

que em outra reunião seria aberto um espaço mais ampliado para a apresentação do sistema. 119 

Na sequência foi passada a palavra a senhora Viviane, que ao iniciar sua fala cumprimentou 120 

a todos(as) presentes na reunião e parabenizou a equipe do INEP pela apresentação dos 121 

estudos sobre a área de alcance das metas do monitoramento do PNE. Agradeceu a 122 

coordenadora do FNE pela oportunidade e disse que essa integração é muito valorizada 123 

pelos Tribunais de Contas porque essa atuação conjunta é a solução para alcançar os 124 

objetivos e metas educacionais. A senhora Viviane fez um breve histórico sobre a criação do 125 

Sistema, informando que o mesmo começou em decorrência de falhas de implementação no 126 

PNE, como por exemplo: repetição de percentual das metas da creche, problemas de 127 

financiamento, falta de adesão dos planos por parte dos entes focais, falta de conhecimento 128 

sobre o monitoramento e fiscalização por parte dos municípios. Em decorrência dessas 129 

dificuldades existentes os Tribunais de Contas criaram um sistema de monitoramento que 130 

pudesse ser utilizado pela sociedade e apresentado à rede de assistência, para que os 131 

administradores públicos pudessem pensar a política, retroalimentar o planejamento e 132 

corrigir os rumos de ação. Após histórico a senhora Viviane apresentou o Sistema TC 133 

Educa, informou que deixaria os materiais com a senhora Ester Carvalho e que o link para 134 

acessar o sistema é https://pne.tce.mg.gov.br/. Em seguida apresentou um vídeo sobre a 135 

mobilização dos Tribunais de Contas do país para acompanhar e fiscalizar o cumprimento 136 

das metas e das estratégias previstas pelos planos de educação nos estados, municípios e 137 

distrito federal e, finalizando, agradeceu a oportunidade de participação na reunião. Na 138 

sequência a senhora Ester relembrando a pauta do dia, informou da realização da reunião das 139 

duas comissões permanentes do FNE prevista para o período da tarde e que após reunião 140 

essas comissões voltariam para a plenária para apreciar e aprovar os encaminhamentos 141 

deliberados. A coordenadora encerrou os trabalhos do período da manhã e informou que o 142 

retorno das atividades estava previsto para as 14:30. Ao reiniciar os trabalhos no período da 143 

tarde a coordenadora do Fórum apresentou a ata para apreciação e aprovação do pleno. Após 144 

apresentação perguntou aos membros do FNE se haveria algum destaque a fazer. Não 145 

havendo destaque a ata foi aprovada por unanimidade. Contextualizou que as duas 146 

comissões permanentes do FNE apresentariam ao pleno os encaminhamentos referentes ao 147 

Regimento Interno da CONAE 2018, e a programação e logística do evento. Passou a 148 

palavra ao senhor Carlos Lenuzza, coordenador da Comissão Especial de Monitoramento e 149 

Sistematização – CEMS. Ao iniciar sua fala o senhor Carlos informou que ao discutir o 150 

Regimento Interno da CONAE 2018 a comissão concordou que poderiam ser feitas 151 

https://pne.tce.mg.gov.br/
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posteriormente as modificações de forma do anexo do Regimento, e que as apresentações 152 

dos destaques do mesmo seriam feitas por títulos. Prosseguindo apresentou o Regimento. 153 

Após apresentação o senhor Carlos Lenuzza perguntou se havia alguma contribuição ao que 154 

foi apresentado sobre o Regimento. Após amplo debate a coordenadora Ester Carvalho 155 

submeteu o Regimento Interno da CONAE 2018 em votação. O documento foi aprovado por 156 

unanimidade e aclamado pelos presentes na plenária. Na sequência foi passada a palavra ao 157 

senhor Marcos Ozorio, coordenador da Comissão Especial de Mobilização e Divulgação. Ao 158 

iniciar sua fala o senhor Marcos Ozório disse que ao debater o tema CONAE 2018 a 159 

comissão estava indicando ao pleno do Fórum os seguintes encaminhamentos: a) que a 160 

Conferência será realizada em 3 dias: quarta, quinta e sexta, período de 21 a 23 de 161 

novembro; b) que o local da realização da CONAE 2018 será o centro de Convenções 162 

Ulisses Guimarães em Brasília-DF. Ao prosseguir disse que a comissão recomenda que 163 

Conferência tenha a seguinte programação: no 1º dia, na período matutino, será a abertura 164 

oficial, havendo uma palestra de abertura da CONAE 2018 e votação do Regimento. No 165 

período da tarde são propostas 24 mesas redondas, das 14h às 16h e das 16:30 às 18:30, e 166 

colóquios, no número máximo de dez (10), no máximo. Período da noite contará com a 167 

programação cultural. Na sequência informou que no 2º dia, no período da manhã, são 168 

propostas plenárias dos 8 eixos. No período da tarde serão realizadas colóquios, no número 169 

máximo de 10, e após serão feitas as mesas redondas, das 16:30 às 18:30.  No período 170 

noturno será realizada uma confraternização. No 3º dia nos períodos matutino e vespertino 171 

será realizada a plenária final, seguida do encerramento da CONAE 2018. Após 172 

apresentação da proposta de programação, inexistindo manifestação contrária ao que foi 173 

apresentado sobre a programação da CONAE 2018, a coordenadora a colocou em votação 174 

pela plenária,  ocorrendo a aprovação por unanimidade. Na sequência o coordenador Marcos 175 

Ozório apresentou o Documento de Organização de Colóquios CONAE 2018, onde 176 

discorreu sobre sua concepção, perfil e responsabilidade dos palestrantes, metodologia e 177 

organização dos colóquios e cronograma logístico. O documento foi aprovado pelo pleno do 178 

Fórum, com os devidos ajustes. Finalizando o senhor Marcos apresentou aos membros do 179 

Fórum a ficha de indicação dos palestrantes dos colóquios e informou que a solicitação de 180 

envio de nomes dos palestrantes é feita às entidades pertencentes ao FNE, com data definida, 181 

para que a Comissão de Mobilização e Divulgação possa se reunir e deliberar sobre os 182 

nomes enviados pelas entidades. Após apresentação da ficha, o modelo foi aprovado pelo 183 

pleno do Fórum. Em seguida, a senhora Antônia Firmina propôs que fosse feita uma maior 184 

mobilização na divulgação das Conferências Municipais. Retomando a palavra o senhor 185 

Marcos Ozorio informou aos membros do Fórum que essa mobilização já está sendo feita 186 

pelo site do FNE, que o mesmo funciona como um meio de divulgação de todos os assuntos 187 

pertinentes às conferências. Informou ainda de sua articulação feita com a TV Escola, onde 188 

solicitou que a referida emissora realizasse um Programa “Salto Para o Futuro” 189 
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especialmente para falar sobre as Conferências de Educação. Na sequência a senhora Ester 190 

Carvalho informou da oferta de 10 programas oferecidos pelo Centro Universitário 191 

Internacional – UNINTER ao FNE, que versarão sobre as Conferências de Educação. 192 

Informou ainda que será organizado um cronograma desses programas para que haja a 193 

participação de diferentes atores nas gravações. Disse que será enviado por e-mail aos 194 

membros do FNE o Documento de Orientação para a realização das conferências 195 

municipais, estaduais e distrital de educação, para que eles possam dar suas contribuições, 196 

ao aprimoramento. Pela urgência propõe que o documento será submetido para aprovação 197 

em plenária virtual. Finalizando, a coordenadora do FNE informou sobre o processo de 198 

aprimoramento do Sistema de Relatoria, fez um breve comentário sobre o mesmo e, em 199 

seguida, passou a palavra a senhora Flávia Medeiros, consultora do FNE para a coordenação 200 

do Sistema e pela articulação junto ao MEC para sua viabilização técnica. Esta fez um  201 

relato sobre o processo de operacionalização do sistema, disse que o sistema é uma 202 

plataforma Web que tem uma interface desde o cadastro do documento referencia até a 203 

inserção e votação de propostas, e que o processo de contribuições que se origina nos 204 

Estados culmina na realização das plenárias de eixo e na plenária final no dia do 205 

encerramento da CONAE 2018. No final da etapa Nacional são gerados cadernos e o 206 

documento base. Finalizando, agradeceu a todos(as) presentes pela oportunidade. Em 207 

seguida a senhora Antônia Firmina perguntou à coordenadora do FNE sobre a elaboração do 208 

calendário de reuniões do Fórum para o exercício de 2018. Na sequência a coordenadora do 209 

FNE informou que o calendário de reuniões do primeiro semestre ainda está em fase de 210 

construção entre o FNE e o MEC no que concerne ao quantitativo de reuniões, pois serão 211 

necessárias reuniões das comissões e reuniões plenárias. Nada mais havendo a tratar a 212 

coordenadora do FNE encerrou a reunião, ressaltando a eficiência e objetividade com que os 213 

diversos temas foram tratados e o comprometimento dos presentes com a realização da 214 

CONAE 2018.   215 
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INSTITUIÇÃO NOME 
TITULAR / 

SUPLENTE 
ASSINATURA 

SEA/MEC Felipe Sartori Sigollo T  

SEA/MEC Séfora Costa Lucindo S  

SEB/MEC Rossieli Soares da Silva T 
****************

**** 

SEB/MEC Raph Gomes Alves S 
****************

**** 

SESU/MEC Cleunice Matos Rehem T  

SESU/MEC Nara Maria Pimentel S 
****************

**** 

SASE/MEC Marcos Silva Ozorio T  

SASE/MEC Wania Clemente de Castro S 
****************

**** 

SERES/MEC Welinton Baxto da Silva T  

SERES/MEC Mariana Andriotti Fuzer S 
****************

**** 

SETEC/MEC Eline Neves Braga Nascimento T  

SETEC/MEC Fernanda Marsaro dos Santos S 
****************

**** 

SECADI/MEC Ivana de Siqueira T 
****************

**** 

SECADI/MEC Rita Gomes do Nascimento S  

FNDE Mayra Sousa Silva Santos T  

FNDE Rogério Fernando Lot S 
****************

**** 

INEP Maria Inês Fini T  

INEP Valdir Quintana Gomes Junior S 
****************

**** 
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CAPES Carlos Cezar Modernel Lenuzza T  

CAPES Maria Cristina Mesquita da Silva S 
****************

**** 

CNE Suely Melo de Castro Menezes T  

CNE Yugo Okida S 
****************

**** 

CEC-SF Pedro Chaves T 
****************

**** 

CEC-CD Izalci Lucas Lucas Ferreira T 
****************

**** 

CEC-CD Danilo Cabral S 
****************

**** 

ANDIFES José Fernandes de Lima T 
****************

**** 

ANDIFES 
Gustavo Henrique de Sousa 

Balduino 
S  

ABRUEM Paulo Sérgio Wolff T  

ABRUEM Pedro Fernandes Ribeiro Neto S 
****************

**** 

CONFENEN Arnaldo Cardoso Freire T  

CONFENEN João Luiz Cesarino da Rosa S 
****************

**** 

ABRUC Paulo Muniz Lopes T  

ABRUC Ricardo Carlos S 
****************

**** 

CONIF 
------------------------------------------

--- 
--------- 

-------------------------

----- 

CONIF 
------------------------------------------

--- 
---------- 

-------------------------

----- 

CONSED Marco Antonio Brandão Lopes T 
****************

**** 

CONSED Elza Marina Moretto S 
****************

**** 
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UNDIME Alessio Costa Lima T 
****************

**** 

UNDIME Marcelo Ferreira da Costa S  

CNTE 
------------------------------------------

--- 
-------------- 

-------------------------

----- 

CNTE 
------------------------------------------

--- 
-------------- 

-------------------------

----- 

FNCEE Maria Ester Galvão de Carvalho T  

FNCEE Álvaro Moreira Domingues Júnior S  

UNCME Manoel Humberto Gonzaga Lima T  

UNCME Eduardo Cesar da Silva S 
****************

**** 

UBES 
------------------------------------------

--- 
-------------- 

-------------------------

----- 

UBES 
------------------------------------------

--- 
-------------- 

-------------------------

----- 

UNE 
------------------------------------------

--- 
-------------- 

-------------------------

----- 

UNE 
------------------------------------------

--- 
-------------- 

-------------------------

----- 

CONFENAPA Antônia Firmina de Oliveira Silva T  

CONFENAPA Pedro Trindade Barreto S 
****************

**** 

CNI Felipe Esteves Morgado T 
****************

**** 

CNI 
Maria Eliane Franco Monteiro 

Azevedo 
S 

****************

**** 

Aliança Nacional 

LGBTI 

Antônio Luiz Martins dos Reis 

(Toni Reis) 
T  

---------------------- 
------------------------------------------

--- 
--------------- 

-------------------------

---- 

TPE Vanessa Yumi T  
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IMPA Marcelo Viana T 
****************

**** 

---------------------- 
------------------------------------------

--- 
--------------- 

-------------------------

---- 

UGT Antônio Bittencourt Filho T 
****************

**** 

CSB José Claudio Chaves T 
****************

**** 

---------------------- 
------------------------------------------

--- 
--------------- 

-------------------------

---- 

SESI Sérgio Jamal Gotti T 
****************

**** 

SENAC 
Daniele Bernardino Pereira de 

Salles 
T  

CRPD Maria do Carmo Tourinho T  

CRPD Edna Aparecida Alegro S 
****************

**** 

Rede Amazônia 

Negra 
Pedro Paulo da Cunha Carvalho T  

Rede Amazônia 

Negra 
Byany Sanches S 

****************

**** 

CNEEI Gilmar Veron T  

CNEEI Rivanildo Cadete Fidelis S 
****************

**** 

ANEC Roberta Guedes T  

ANEC Cláudia Chesini S  

ABIEE Italo Francisco Curcio T  

ABIEE Débora Castanha S 
****************

**** 

 


