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Aos vinte dias do mês de fevereiro, de dois mil e seis, às nove horas, reuniu-se o 1 

Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – Cefet-2 

BA, situado à rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho, na sala de reunião, sob a 3 

presidência da Diretora Geral, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram 4 

presentes os seguintes Conselheiros: representante titular do Ministério da 5 

Educação, Dr. Jocelino Francisco de Menezes; representante suplente da 6 

Federação da Agricultura, Dr. Fernando Albiani Alves; representantes titulares 7 

do corpo docente, Profs. Nilton Vasconcelos Júnior, Albertino Ferreira 8 

Nascimento Júnior e Rogério Nadier Rodrigues; representante titular dos 9 

servidores técnico-administrativos, Sra. Celiana Maria dos Santos. Foram 10 

justificadas as ausências dos Conselheiros: Prof. Fernando de Oliveira Gurjão, 11 

representante suplente do Ministério da Educação, Dr. Gustavo Leal Sales Filho 12 

e Profª Solange Maria Novis Ribeiro, representantes titular e suplente, 13 

respectivamente, da Federação das Indústrias; Sras. Angélica Cruz Leahy e 14 

Urânia Maria da Silva Martins, representantes titular e suplente, 15 

respectivamente, da Federação do Comércio; Dr. Hadson Andrade de Pinheiro, 16 

representante titular da Federação da Agricultura. Inicialmente, a Senhora 17 

Presidente saudou a todos e a todas, ressaltando a sua satisfação em presidir este 18 

Colegiado, inclusive por já ter participado do primeiro Conselho Diretor desta 19 

Instituição, como representante docente. Comunicou que a nova administração 20 

pretende viabilizar a elaboração dos projetos, planejados durante a sua 21 

campanha, não apenas da última, mas das passadas, bem como tornar este Cefet 22 

uma Instituição onde todos possam trabalhar num ambiente com mais 23 

integração. Em seguida, falou que a sua equipe está com muita disposição no 24 

sentido de trabalhar em prol do crescimento desta Instituição. Foram iniciados 25 

os trabalhos desta sessão pela Senhora Presidente com os assuntos constantes da 26 

Pauta: 01. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 21.12.2005 que, 27 

após discussão, foi aprovada. 02. Expediente. A Senhora Presidente prestou as 28 

seguintes informações: a) Portaria/MEC nº 378, de 01.02.2006, de aprovação do 29 

novo Estatuto do Cefet-BA, distribuída aos Conselheiros; b) constituição de 30 

comissão, brevemente, para elaboração do novo Regimento, em conformidade 31 
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com a referida Portaria; c) processo de reconhecimento dos Cursos de 32 

Engenharia Industrial Elétrica e Mecânica encontra-se em análise, conforme 33 

informações obtidas da Sesu – Secretaria da Educação Superior; d) 34 

transformação do Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos 35 

Humanos de Simões Filho em Unidade, o que está para ocorrer em 2007, pois 36 

precisa haver um debate maior com a comunidade para a definição dos novos 37 

cursos, além dos que existem de Metalurgia e Mecânica; e) implantação da 38 

Unidade de Santo Amaro - encontra-se em processo de licitação, já tendo sido 39 

criada comissão para estudo dos cursos a serem ofertados, devendo começar a 40 

funcionar, possivelmente, no segundo semestre deste ano; f) construção do 41 

Plano de Ação/2006, com base no que deixou de ser realizado no Plano de 42 

Trabalho da gestão passada, cujo foco deve estar voltado ao ensino, pretendendo 43 

trazer novidades boas para as ações pedagógicas; g) necessidade urgente de 44 

reformas nas salas de aula e nos sanitários dos alunos. 03. Ordem do dia: 3.1 45 

Relatório de Gestão de 2005 do Cefet-BA e Prestação de Contas desta 46 

Instituição, correspondente ao ano 2005. Relator: Conselheiro Prof. 47 

Rogério Nadier Rodrigues. Primeiramente, o Relator procedeu à leitura do seu 48 

parecer sobre o Relatório. Na parte da Introdução, menciona que o mesmo 49 

atende ao quanto determina as normas de organização e apresentação 50 

estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, através da Instrução 51 

Normativa TCU nº 47, de 27 de outubro de 2004, e a Decisão Normativa TCU 52 

nº 71, de 07 de dezembro de 2005, bem como a Norma de Execução nº 01, de 05 53 

de janeiro de 2006, da Secretaria Executiva da Controladoria Geral da União. 54 

Cita que o Relatório está estruturado em capítulos na seguinte ordem: 55 

Apresentação; Missão; Ensino; Pós-Graduação e Pesquisa; Extensão; Gestão de 56 

Pessoal; Gestão Patrimonial; Assistência ao Educando; Indicadores; Resoluções 57 

do Conselho Diretor; Programas Específicos; Processos de Controle; 58 

Considerações Finais. Continuando, menciona que os indicadores de eficácia já 59 

são apresentados dentro dos padrões estabelecidos pelo TCU/Secretaria de 60 

Controle Interno. Analisou cada modalidade de curso, ofertado pela instituição, 61 

em suas diversas Unidades, fazendo observações e comentários detalhados sobre 62 

cada um dos itens a seguir: Graduação; Nível Técnico; Campus Salvador; 63 

Campus Simões Filho; Campus Uned Barreiras; Campus Uned Eunápolis; 64 

Campus Uned Valença; Campus Vitória da Conquista; Ensino Médio; Pós-65 

Graduação e Pesquisa; Extensão. Segue transcrita a conclusão do seu parecer 66 

sobre o Relatório de Gestão: “ Esta Relatoria considera que na área de ensino 67 

os resultados apresentados demonstram: Existe um decréscimo constante no 68 

número de alunos matriculados, ano após ano, apesar de tratar-se de uma 69 

Instituição pública de ensino que é considerada uma ilha de excelência; 70 

Exceção para os cursos superiores, que vêm experimentando aumento constante 71 

do seu corpo discente, além do fato da Instituição ter iniciado o processo de 72 

interiorização de sua oferta; Cabe ressaltar que considero críticos os resultados 73 

apresentados pela Uned de Valença e pela Unidade de Simões Filho merecendo 74 
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uma atenção especial por parte da diretoria a identificação e a busca por 75 

melhores desempenhos administrativos destas duas áreas, inclusive. Como 76 

informações adicionais, podemos afirmar que não houve decréscimo no quadro 77 

de docentes de nenhuma Unidade, muito pelo contrário a maioria experimentou 78 

aumento do quadro, tanto de docentes quanto do quadro de técnico-79 

administrativos.” Após a explanação do Relator, houve manifestações dos 80 

Conselheiros a seguir: Prof. Jocelino considerou um grande problema para os 81 

administradores, quando da elaboração dos Relatórios de Gestão, a falta de 82 

compatibilização entre o montante dos recursos, aprovado pelo Orçamento da 83 

União, e a liberação destes por parte do Governo Federal, em função dos 84 

constantes contingenciamentos. Achou pertinente a manifestação do Relator 85 

quanto ao decréscimo de alunos matriculados no Ensino Médio, explicando não 86 

ser este problema exclusivo do Cefet-BA, mas de todo o Brasil, tendo já 87 

colocado para o Ministro da Educação que os Cefet foram invadidos pelo Ensino 88 

Superior e estão perdendo a vocação para o Ensino Médio, o que lastima por ser 89 

uma ilha de excelência. Salientou que é bem-vinda para este Cefet a qualificação 90 

do corpo docente em mestres e doutores, mas não relevante como é para as 91 

Universidades. Destacou como importante para esta Instituição que seus 92 

egressos sejam inseridos no mercado de trabalho; Dr. Fernando Albiani  93 

concordou com o Conselheiro, dizendo que já existe orientação do TCU no 94 

sentido dos Diretores observarem a inclusão do profissional no mercado de 95 

trabalho; Prof. Nilton apresentou parabéns ao setor responsável pela elaboração 96 

do Relatório de Gestão, especialmente pelo esforço na obtenção dos dados, visto 97 

que ainda é insuficiente a produção regular de informações estatísticas. Seguem 98 

alguns questionamentos ou pedidos de esclarecimentos feitos pelo mesmo: 1. 99 

qual o objetivo do indicador referente a gastos com passagens e diárias por 100 

docente, apresentado à página 59? Equivalem a despesas realizadas pela 101 

instituição com deslocamentos de docentes em atividade acadêmica (de ensino, 102 

pesquisa ou extensão)? Ou trata-se de despesas com atividade administrativa? 2. 103 

Não deveria haver uma separação dos indicadores, de modo que as despesas 104 

com a locomoção de dirigentes ou servidores em tarefas administrativas fossem 105 

comparadas ao gasto total com o custeio? E as despesas de locomoção com as 106 

atividades de ensino, pesquisa e extensão não deveriam ser comparadas ao gasto 107 

com estas atividades finalísticas? 3. a que se refere a expressão “recomendação 108 

da CGU/SFC não implementada”, ao final da página 65? Conselheiro Relator  109 

explicou que as despesas são gerais, incluindo pesquisa, participação em 110 

congresso, não sendo possível separá-las, conforme Instrução Normativa, 111 

sugerindo que a instituição utilize como referencial o Cefet-Paraná; Prof. Nilton 112 

apresentou as seguintes recomendações para o próximo Relatório de Gestão: 1. 113 

que os indicadores de eficácia sejam comparados com a média da rede de Cefet 114 

e/ou com os Cefet comparáveis em porte e amplitude das ações em ensino, 115 

pesquisa e extensão, pois assim será possível se obter uma melhor dimensão dos 116 

referidos indicadores; 2. que sejam estabelecidas, se possível ainda neste ano, 117 
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metas de desempenho para os referidos indicadores de modo a observar 118 

posteriormente o seu comportamento face às referidas metas. 3. por fim, sugeriu 119 

a construção de novos indicadores que procurem dimensionar o desempenho das 120 

atividades de ensino/aprendizagem; Prof. Albertino concordou que se faça uma 121 

análise global da Rede dos Cefet e se estabeleçam regras para a Instituição, 122 

achando que a referência ainda é o Cefet do Paraná. Em seguida, citou que as 123 

Unidades desta Instituição no Enem obtiveram média superior à média nacional. 124 

Informou que está sendo publicado o desempenho dos alunos do Ensino Médio 125 

no ano de 2005, da Sede, e ainda será feito o recorte por Unidade e por origem 126 

dos estudantes da rede pública e particular. Considerou incompreensível que 127 

exista um decréscimo no quantitativo de alunos e não se tenha na Instituição 128 

uma ação pensada, articulada para modificar tal resultado; Senhora Celiana 129 

recomendou que os indicadores de eficácia sejam revistos, de maneira que 130 

possam valorizar o sentimento profissional dos docentes, técnicos e também dos 131 

alunos, observando os níveis de desempenho e o grau de satisfação destes; Prof. 132 

Rogério explicou que as leis exigem das instituições o mínimo possível de 133 

informações nos Relatórios de Gestão, embora possam ser ampliadas; Prof. 134 

Albertino disse que as metas são fixadas pelo governo, com base na performance 135 

da Instituição no exercício anterior, ficando esta numa busca incessante de 136 

crescer, inclusive preocupando-se em matricular mais alunos para ter um maior 137 

orçamento.  Dessa forma, os profissionais não são avaliados, mas sim fatos e 138 

dados, sendo favorável à proposta da Conselheira Celiana quanto à questão; 139 

Relator informou que existe na Instituição a Comissão Própria de Avaliação – 140 

CPA, criada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 141 

SINAES; Dr. Fernando Albiani falou que a avaliação externa é para 142 

acompanhar o trabalho desenvolvido pelas instituições, pontuando as causas que 143 

impedem um desempenho maior destas, para possíveis correções. Continuando, 144 

o Relator passou a fazer a leitura do Parecer sobre a Prestação de 145 

Contas/2005, onde cita, na parte da Introdução, que a mesma está apresentada 146 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, estando 147 

estruturada em capítulos na seguinte ordem: Balanços; Demonstrativos das 148 

Variações; Prestação de Contas; Demonstração da Dotação; Execução por 149 

Programas de Trabalhos; Execução da Despesa; Recursos do Tesouro; Receita 150 

Própria; Objetos de Convênios; Manutenção das Diversas Unidades. Na Análise, 151 

está registrado que no orçamento de 2005 houve um acréscimo de 15% (quinze 152 

inteiros percentuais) em relação ao ano de 2004. Segue transcrito o último 153 

parágrafo deste item: “levando-se em consideração apenas a execução 154 

orçamentária da instituição, isto é, desconsiderando o ajuste feito para a 155 

consolidação dos balanços da União, o resultado orçamentário demonstra uma 156 

situação de equilíbrio, pois o total da receita realizada foi igual ao total da 157 

despesa executada.” Também segue transcrito o último item do parecer: “Esta 158 

relatoria considera que a prestação de contas apresentada para análise, não 159 

contém nenhuma discrepância nos balanços (orçamentário, financeiro e 160 
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patrimonial), ressaltando apenas: . o déficit orçamentário demonstra a 161 

completa dependência desta Instituição, em relação aos créditos orçamentários 162 

da União; . o déficit financeiro é decorrente dos procedimentos de fechamento 163 

do exercício; . o superávit patrimonial demonstra que houve um acréscimo real 164 

do patrimônio desta Instituição, durante o exercício de 2005. Considero que os 165 

recursos disponibilizados foram aplicados em conformidade com as normas e os 166 

procedimentos estabelecidos, e, estando todas as movimentações realizadas, 167 

registradas nos sistemas de controle e acompanhamento implantados pelo 168 

Governo Federal (Siaf, Sidor, Siape, Sicaf e Siasg) pronuncia-se favorável à sua 169 

aprovação.”Após a apresentação do parecer, o Conselheiro Prof. Nilton fez as 170 

seguintes observações pontuais quanto à Prestação de Contas: 1. Em relação à 171 

Execução por Programa de Trabalho (página 19) questionou por que o projeto 172 

“Funcionamento de Cursos de Graduação” apresenta um orçamento/pagamento 173 

em valor maior que a soma dos projetos “Funcionamento da Educação 174 

Profissional” e “Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal “? Estes 175 

números não são compatíveis com a dimensão das atividades dos referidos 176 

níveis de ensino, considerando-se como parâmetro o número de alunos 177 

matriculados respectivamente, 735 (graduação), 2.365 (cursos técnicos) e 2.054 178 

(ensino médio). Também não é compatível quando o parâmetro adotado é o 179 

número de professores das carreiras de 1º e 2º graus e 3º grau. 2. Na hipótese de 180 

ser uma medida decorrente da utilização de indicadores estabelecidos pelo 181 

governo federal para a definição da RECEITA orçamentária, ainda assim, a 182 

demonstração da DESPESA não deveria corresponder à realidade institucional? 183 

O Orçamento e a correspondente Prestação de Contas da forma como 184 

apresentados não estariam distorcidos? 3. A Atividade de Extensão não é 185 

registrada de modo suficiente abrangente, observando-se dois projetos de caráter 186 

bastante específicos: “Cursos de Extensão de Nível Técnico” e “Serviços à 187 

Comunidade por meio de Extensão”. 4. Considerando o exposto sugeriu que se 188 

analisasse a possibilidade de uma revisão dos Projetos Orçamentários. 189 

Mencionou que seu olhar sobre a prestação de contas teve um objetivo mais 190 

específico, relacionado ao desenvolvimento da sua atividade docente na 191 

Extensão e a análise sob este viés levou-lhe à discussão do problema da 192 

aplicação de recursos em finalidade institucional distinta daquela prevista 193 

orçamentariamente. Para esclarecer esta afirmação, reportou-se ao trabalho da 194 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP/Cefet-BA, fruto da 195 

iniciativa de captação de recursos, tendo a equipe da ITCP articulado com êxito 196 

uma Emenda Parlamentar do Deputado Federal Daniel Almeida à Lei 197 

Orçamentária Anual de 2004, alocando no Orçamento do Cefet-BA o montante 198 

de 50 mil reais, com a finalidade mencionada claramente na Emenda aprovada 199 

pelo Congresso Nacional, de promover a “Implantação da Incubadora 200 

Tecnológica de Cooperativas Populares do Cefet-BA”. Continuando, citou que a 201 

Prestação de Contas de 2004, aprovada por este Conselho, e que somente agora 202 

tomou conhecimento, a referência à Emenda eliminou a menção original à 203 
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Incubadora, sendo descrita como Emenda Parlamentar para “Modernização e 204 

Recuperação da Infra-Estrutura da Sede”, tendo sido executada no valor de 205 

R$49.770,90, e saldo de R$229,10, cuja dotação orçamentária efetivamente não 206 

foi aplicada integralmente, ao contrário, apenas residualmente na finalidade 207 

prevista: a implantação da incubadora. Salientou que, como coordenador da 208 

ITCP e articulador da captação de recursos para o desenvolvimento das 209 

atividades de extensão universitária, sentiu-se, no mínimo, frustrado, por tratar-210 

se de um mecanismo legítimo de captação de recursos feito por um servidor 211 

junto à representação popular no parlamento, o que deveria ser estimulado na 212 

Instituição, especialmente em tempos de uma política de gastos restritiva, não 213 

sendo possível detectar na Prestação de Contas do ano de 2005 qualquer 214 

referência ao apoio a ITCP, mesmo porque, quando deveria haver uma menção 215 

específica a este projeto na Prestação de Contas de 2004, vê-se que foi 216 

simplesmente suprimida. Explicou que o recurso captado tomou outra direção e 217 

a vontade do autor da Emenda não foi observada, aliás, o referido parlamentar 218 

baiano é ex-aluno desta Instituição e integra a Coordenação da Frente 219 

Parlamentar da Educação Profissional no Congresso Nacional. Considerando o 220 

exposto, solicitou que esta manifestação seja registrada em Ata, ao tempo em 221 

que pediu esclarecimentos do setor responsável especialmente sobre a não 222 

conformidade entre a denominação da emenda, conforme aprovada, e a 223 

nomenclatura adotada na prestação de contas de 2004; Prof. Rogério explicou 224 

que nem sempre o recurso financeiro é colocado na rubrica adequada, por falta 225 

de disponibilidade orçamentária, dizendo que, embora a questão não fosse 226 

analisada no seu relato, entende que se o orçamento foi aprovado na rubrica 227 

Recuperação do Edifício Sede, pode o Gestor alterá-lo desde que permaneça na 228 

mesma rubrica e alínea, não podendo é a verba ser destinada à Sede e aplicada 229 

em Valença ou Simões Filho; Prof Jocelino considerou tal fato muito grave, 230 

uma vez que Emenda Parlamentar não pode ser alterada pelo poder executivo, 231 

achando tão absurda essa possibilidade de ocorrência, manifestando-se no 232 

sentido de que precisa ser investigada; Prof. Albertino sugeriu que seja 233 

constituída comissão, formada pelos Conselheiros Nilton e Rogério, para um 234 

maior conhecimento e apuração do ocorrido, o que foi acatado. Foi indicado o 235 

nome de Margarida Angélica Bispo Magalhães, Chefe do Departamento de 236 

Orçamento e Finanças para também integrá-la. Parabenizou o Prof. Rogério pelo 237 

parecer; Dr. Fernando Albiani considerou confusas as tabelas das páginas 29 e 238 

30, em termos de compreensão dos gastos, sugerindo que seus gráficos fossem 239 

reformulados. Em seguida, questionou quanto à criação de novas Unidades em 240 

Jequié e Santo Amaro, acreditando ser mais viável, no momento, que as 241 

despesas com as Unidades de Valença e Barreiras fossem ajustadas em relação 242 

ao custo elevado por aluno. Observou que o maior gasto realizado pela 243 

Instituição foi com limpeza e luz, enquanto na Unidade de Simões Filho, com 244 

vigilância e luz, recomendando que fosse solicitada ajuda à prefeitura do 245 

município, já que uma parte da área de Simões Filho lhe foi cedida; Prof Nilton 246 
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informou que foi decidido por este Conselho que a área seria cedida, mas 247 

haveria a contrapartida; Senhora Celiana propôs que se priorizasse toda a  248 

capacidade de destinação de recursos para a efetivação do ensino, pesquisa e 249 

extensão, bem como que as atividades de produção do Cefet estejam voltadas 250 

para essa prioridade. Parabenizou o Relator pelo trabalho apresentado; Senhora 251 

Presidente agradeceu ao Relator pelo louvável parecer, inclusive por fazê-lo no 252 

período de recesso escolar, ao tempo em que demonstrou seu desejo de que 253 

continuasse fazendo a análise do Relatório e da Prestação dos próximos anos. 254 

Solicitou que as observações complementares fossem encaminhadas ao Relator. 255 

Após ampla discussão, o Parecer foi aprovado por unanimidade, constando de 256 

10 (dez) páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos.  3.2 257 

Enquadramento de 03 (três) Técnico-Administrativos do Cefet-BA no Plano 258 

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, 259 

com base nas Leis 11.091, de 12/01/2005 e 11.233, de 22/12/2005. Relatora: 260 

Conselheira Senhora Celiana Maria dos Santos.  Com a palavra a 261 

Conselheira Relatora procedeu à leitura do Parecer, onde menciona que o Art. 262 

18 da Lei 11.233/2005  reabre até 21 de janeiro de 2006 o prazo de opção para 263 

integrar o PCCTAE, previsto no Art. 16 da Lei nº 11.091/05, cabendo à 264 

Comissão de Enquadramento efetivar a inclusão dos(as) servidores (as) optantes 265 

até 22 de março de 2006, referências estas expressas nos itens 1 e 2 da Nota 266 

Técnica nº 001/2006/CGGP/SAA/MEC de 03 de janeiro de 2006. Na 267 

Conclusão, solicitou a aprovação deste Conselho no sentido de viabilizar o 268 

enquadramento dos ocupantes da categoria funcional de Técnico-administrativo, 269 

Leide Lúcia Ferreira Fernandes Hartung, Marta Maria de Melo e Verônica Rosa 270 

Pereira Pestana, de sorte que possam gozar das prerrogativas do atual Plano de 271 

Carreira. Sugeriu que casos dessa natureza ocupem a atenção da Comissão 272 

Interna de Supervisão do Cefet-BA, aprovada pela Resolução 01 de 10/01/2006. 273 

Após discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade, constando de duas 274 

páginas, estando arquivado na Secretaria dos Conselhos. A Senhora Presidente 275 

parabenizou a Conselheira pelo parecer apresentado. 04. Comunicações dos 276 

Conselheiros. Neste item, a Senhora Presidente passou a palavra aos 277 

Conselheiros: Prof Albertino falou sobre interpelações judiciais, por conta de 278 

erros cometidos pela firma contratada, quando da publicação do resultado do 279 

exame de seleção. Informou sobre a realização da Jornada Pedagógica, nos dias 280 

15, 16 e 17 de março, para a construção do Projeto Político-Pedagógico do 281 

Cefet-BA/2006; Sra. Celiana comunicou que a Comissão Interna de Supervisão 282 

do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 283 

(PCCTAE) já providenciou a 1ª etapa do enquadramento, homologada por este 284 

Conselho, devendo a 2ª etapa ser este ano. Informou que estudos estão sendo 285 

realizados para a reestruturação do Serviço de Orientação Educacional; Prof. 286 

Jocelino parabenizou a Profª Aurina por ter assumido a função de Diretora Geral 287 

desta Instituição, colocando-se à disposição para colaborar com a nova 288 

administração. Falou que está exercendo um cargo no Ministério da Saúde, 289 
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encontrando-se afastado do Ministério da Educação, devendo manter contato 290 

com o Secretário da Setec sobre a sua permanência ou não neste Conselho, 291 

como representante do MEC. Salientou o trabalho que o Cefet vem realizando, 292 

com muito sucesso, de certificação de equipamentos hospitalares e 293 

ambulatoriais, que é uma referência nacional e que pretende sugerir ao 294 

Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia – INT que mantenha contatos 295 

com esta Instituição sobre a efetivação de proposta de trabalho, pois entende que 296 

o Cefet pode oferecer um grande projeto nessa área; Dr. Fernando Albiani falou 297 

que a nova administração pode contar com a colaboração da Federação da 298 

Agricultura e dele próprio, desejando que a Instituição cresça cada vez mais; 299 

Prof. Nilton dirigiu-se à Profª Aurina, formulando-lhe votos de uma excelente 300 

gestão, dizendo que deseja manter o mesmo nível de relação que teve com a 301 

gestão anterior e, se possível, melhorá-lo. A Senhora Presidente agradeceu aos 302 

Conselheiros pelo empenho com que realizaram os trabalhos desta reunião, 303 

esperando poder contar, sempre, com a valiosa colaboração dos mesmos para o 304 

engrandecimento desta Instituição. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, 305 

Maria do Carmo Souza Farias, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata 306 

que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada. 307 

Salvador, 20 de fevereiro de 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        308 


