
524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO À DISTÂNCIA DA 1  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 2  

Conforme Res. nº 7945, de 27/03/2020, que autoriza reunião à distância. Às 3  

nove horas do vigésimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte, 4  

realizou-se a 524ª Reunião Ordinária da Congregação  à distância da 5  

Faculdade de Educação, sob a presidência do Senhor Diretor, Professor  6  

Doutor Marcos Garcia Neira, e com a presença dos membros: Professores 7  

Doutores  Vinício de Macedo Santos, Rosangela Gavioli Prieto, José Sérgio 8  

Fonseca de Carvalho, Fabiana Augusta Alves Jardim, Maria Ângela Borges 9  

Salvadori, Rubens Barbosa de  Camargo, Bruno Bontempi Júnior, Agnaldo 10  

Arroio, Carlota Josefina Malta Cardozo dos  Reis Boto, Maria da Graça 11  

Jacintho Setton, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, Teresa  Cristina Rebolho Rego 12  

de Moraes, Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, Maurilane  de Souza 13  

Biccas, Claudia Valentina Assumpção Galian, Claudia Rosa Riolfi, Ana Luiza 14  

Jesus da Costa, Karina Soledad Maldonado Molina e Katiene Nogueira da 15  

Silva, Senhora Miriam Fernandes Muramoto, representante discente da pós-16  

graduação, Marcelo Valdemir Maia Parra, representante discente da 17  

graduação, Viviane Rodrigues do Nascimento, suplente do representante 18  

discente da graduação, Clara Fodor Gomez, representante discente da 19  

graduação e a Senhora Letícia Pires de Oliveira, representante dos servidores 20  

não docentes. A  Professora Marlene Isepi, Diretora da Escola de Aplicação, 21  

como convidada da direção, justificou a ausência. Havendo número legal o 22  

Senhor Diretor declara aberta a 524ª Reunião Ordinária da Congregação da 23  

FEUSP. Iª PARTE - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS. Item 1. Discussão e 24  

Votação da Ata 521ª Reunião Ordinária da Congregação da FEUSP, realizada 25  

no dia 25/06/2020. Colocada em discussão e, a  seguir em votação, a 26  

Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela unanimidade dos 27  

presentes. Item 2. Discussão e Votação da Ata 523ª Reunião Ordinária da 28  

Congregação da FEUSP, realizada no dia 27/08/2020. Colocada em discussão 29  

e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 16 (dezesseis) votos, pela 30  

unanimidade dos presentes. IIª PARTE  EXPEDIENTE - Item 1. Expediente 31  

da Diretoria da FEUSP. Prof. Marcos dá início a reunião da Congregação e se 32  

solidariza com as famílias das mais de 138 mil pessoas que perderam suas 33  

vidas durante a pandemia. Dá boas vindas à representação discente da 34  



graduação aos estudantes Clara e Marcelo. Agradece o trabalho do Sidney, 35  

que ao longo dos últimos 24 anos esteve à frente da Assistência Acadêmica, 36  

agradece o empenho do trabalho e das ações que influenciaram na Instituição, 37  

e também deseja uma boa gestão à Luci Mara, presente nessa reunião, que 38  

agora assume a Assistência Acadêmica. Dá prosseguimento à discussão, que 39  

não pode ser finalizada na última reunião a respeito da transmissão ao vivo da 40  

reunião da Congregação, o assunto está na Ata da reunião passada, lembra 41  

que a decisão da transmissão ao vivo partiu da Congregação, então faz uma 42  

consulta aos membros de que seja transmitida até que o assunto seja 43  

deliberado. Propôs que se colocasse em votação no início da reunião, 44  

perguntando, se alguém se oporia que esta reunião seja transmitida pelo 45  

menos até o momento da discussão desse ponto. Não havendo oposição, 46  

continua com a transmissão. Expediente da Direção: Faz  um elogio formal à 47  

CCEx por terem representado a FEUSP na Feira das Profissões, por terem 48  

coordenado o trabalho complexo que envolveu três setores diferentes, 49  

obviamente o agradecimento aos docentes, estudantes e ex-estudantes, que 50  

também participaram das atividades, e teve a oportunidade de acompanhar 51  

algumas das atividades e percebeu uma participação bastante plural dos 52  

representantes da nossa comunidade. Agradecimento aos funcionários que 53  

deram suporte para essa importante iniciativa, entende que foi algo bastante 54  

expressivo para que a população de maneira geral conheça a FEUSP, o 55  

trabalho realizado, os vídeos que foram produzidos para o evento e os vídeos 56  

que foram produzidos durante a participação de muitos professores, 57  

funcionários e estudantes contribuem para essa publicização das atividades da 58  

Unidade. Registra os agradecimentos aos estudantes, funcionários e docentes 59  

que se envolveram nas ações acordadas na última congregação aberta. A 60  

manifestação da congregação com a publicação no Jornal da USP e 61  

encaminhamento a deputados e entidades ligadas à educação, também foram 62  

produzidos cards pelos estudantes que circularam nas redes sociais, um vídeo 63  

institucional publicado no site e nas redes sociais que culminou com um ato 64  

público que puderam acompanhar em tempo real e está disponível no site da 65  

faculdade. O Estadão fez uma live com o deputado Carlão Pignatari que é o 66  

líder do Governo na ALESP e os três Reitores e as coisas foram colocadas de 67  

uma maneira bastante enfática, a situação é muito preocupante, o deputado, o 68  



tempo todo, reivindicava solidariedade das Universidades, enquanto os 69  

Reitores tentavam explicar os impactos que tal aprovação poderá causar. 70  

Explica as consequências do Projeto de Lei 529, caso ele seja aprovado. Foi 71  

feito um painel com a chefia administrativa há duas semanas atrás e pediu-se à 72  

Maria Auxiliadora, a Assistente Financeira, para explicar os impactos se  73  

tivesse recolhido ao final do ano aqueles recursos destinados à Unidade. Como 74  

todos sabem, a dotação básica é dividida em 12 parcelas, dessas 12 parcelas 75  

recebeu-se somente em fevereiro e depois em novembro e dezembro ela nem 76  

é depositada na conta da faculdade, ela fica retida  para o outro ano pelo 77  

próprio governo do Estado. O que se faz em 2019 fica empenhado para 2020 78  

e, de 2020 está empenhado para 2021, assim que funciona no serviço público, 79  

o que está em jogo é a sobrevida da Universidade, o pagamento das pessoas 80  

que trabalham na Universidade e das pessoas aposentadas e, também o 81  

investimento na Universidade. Informa que foi indicado o nome do Professor 82  

António Nóvoa para outorga do título de Doutor honoris causa, indicação essa 83  

feita por esta Congregação em 25 de junho, foi acatada pela Câmara de 84  

Legislação e Recursos com parecer elaborado pelo atual diretor do Instituto de 85  

Química e colocada em votação no Conselho Universitário, tendo sido 86  

aprovado com 108 votos a favor e uma abstenção. Uma matéria sobre o 87  

assunto foi publicada no Jornal da USP e entre as ações que haviam acordado, 88  

o próprio Professor Antônio Nóvoa produziu um texto muito importante, 89  

também para o Jornal da USP, que depois acabou sendo citado nessa 90  

segunda matéria e foi um momento de muita alegria, embora tenha sido um 91  

momento bastante difícil, porque na condição de gestor somos obrigados a 92  

fazer certas coisas em nome da instituição para as quais não temos a menor 93  

vocação. Deu trabalho, mas no fim, a Faculdade conseguiu. Trata-se de uma 94  

valorização da educação e por considerar que o Professor António Nóvoa é 95  

merecedor desse título, como essa ação ganhou visibilidade e não temos 96  

dúvidas que possivelmente, ela influenciou positivamente também em outras 97  

questões. Em Ofício do Gabinete do Vice-Reitor, do dia 24, informa-se sobre o 98  

retorno às atividades presenciais da Reitoria. Estão seguindo, segundo o 99  

Ofício, a fase B do Plano da USP. Em conversa sobre isso, os funcionários 100  

fizeram questionamentos. Lembra que caso o conteúdo do Plano USP seja 101  

levado a sério, caberá aos dirigentes a organização os trabalhos presenciais. 102  



No nosso caso, o que foi deliberado na Congregação, a permanência em 103  

trabalho remoto até que tenhamos segurança para retornar aos prédios da 104  

FEUSP. No início do mês passado deu-se início à reorganização dos trabalhos 105  

dos setores de maneira a evitar a sobrecarga que já vinha acontecendo. Para 106  

se ter uma ideia, a Mídia está ajudando a Biblioteca, a Biblioteca está ajudando 107  

a Pós-graduação e, mesmo internamente, dentro de cada setor, Administrativo, 108  

Financeiro, Escola de Aplicação e Acadêmico ocorreram diversas mudanças de 109  

atribuição. Porque tem-se tido algumas demandas de estudantes e, às vezes, 110  

medidas distintas daquelas que estávamos acostumados são tomadas para 111  

garantir que essas demandas sejam atendidas da melhor maneira possível. 112  

Quando presencialmente, foi necessário reorganizar as atividades da Unidade 113  

com a recomposição de alguns grupos para que esses trabalhos pudessem ser 114  

realizados sempre com um funcionário por vez e com toda segurança. A meta 115  

é cumprir aquilo que foi determinado nesta Congregação que é manter todas 116  

as pessoas no trabalho remoto. Prof. Vinicio dá boas vindas à Luci Mara e 117  

cumprimenta Sidney pelo excelente trabalho. A questão do ato público foi 118  

decidida pela Congregação, considera que a Faculdade precisa tomar uma 119  

posição como instituição que tem um papel importante na Universidade, na 120  

formação de professores e que a manifestação foi importante e bem sucedida. 121  

É uma tragédia essa questão da PL 529. A responsabilidade da Faculdade de 122  

Educação é fundamental, em relação a essa volta que foi anunciada pelo 123  

Reitor, há tempos está se tomando muito cuidado e com os protocolos 124  

necessários. Algumas pessoas têm pedido para trabalhar na Faculdade, isso é 125  

possível dentro das condições da Instituição e é possível exigir que a própria 126  

Faculdade possa decidir quando retornar com segurança. Professora Carlota 127  

como representante da Congregação assinala as virtudes do plano que o 128  

retorno das atividades, disse que foi muito bem recebido nas Unidades, a 129  

leitura de um texto elaborado a partir de 20 documentos de Congregações 130  

contra o projeto de Lei 529 dizendo que todas as Congregações valorizaram os 131  

esforços contra o PL. Reinaldo, representante dos funcionários, tomou a 132  

palavra e disse que se posicionava contra e que sugeria que fosse substituída 133  

por aquela que saiu desta Congregação da Faculdade de Educação, mas o 134  

Reitor destacou que o texto da Profa. Maria Arminda era o mínimo 135  

denominador comum daquilo que havia sido possível de ser acordado por 136  



todos. Houve uma votação majoritária no texto da Maria Arminda e que votou 137  

nesse texto, entendendo que ele busca o consenso que era possível naquele 138  

momento. Em seguida, a questão de uma discussão sobre qual seria a última 139  

instância para recursos relativos a concursos públicos, dizendo que até o 140  

momento esses recursos de concursos públicos chegam até a última instância. 141  

Destaca o trabalho enorme de convencimento dos conselheiros, que o Prof. 142  

Marcos telefonou para cada um dos conselheiros, culminando com  a nossa 143  

vitória. Houve a discussão sobre a situação financeira da Universidade, o 144  

comprometimento e estabilidade da folha foi dito que a expectativa é a 145  

manutenção da situação de Junho e que o comprometimento da folha é de 146  

93%, que a queda do ICMS não foi tão terrível quanto as previsões, mesmo 147  

assim, com a redução do recolhimento de ICMS, a Universidade perdeu de 148  

cerca de 700 milhões, o que impacta em grande escala. Os Reitores das três 149  

Universidades Paulistas são acusados de cometer o crime  de reajustar o 150  

salário em 2019, o Reitor assinalou esse aspecto, no que diz respeito ao ICMS, 151  

foi feita uma observação em relação ao impacto que teria no cenário político a 152  

aplicação eventual da PL 529, em relação à volatilidade maior que teria a 153  

questão do ICMS. CCInt: Professora Ana Luísa informa que a comissão está 154  

com um calendário mais previsível do segundo semestre de maneira remota, 155  

na última reunião a convite da pós-graduação foi discutido a colaboração de 156  

trabalho para tornar os processos de informação e de registros que envolvem 157  

nacionalização e internacionalização mais funcionais, eficazes, como por 158  

exemplo, a coleta de dados na Plataforma Sucupira dos dados de 159  

nacionalização internacionalização. Foi informado que não é um processo 160  

espontâneo de internacionalização que vem acontecendo com frequência de 161  

estudantes estrangeiros. Continuam as tratativas e prospecções de novos 162  

convênios internacionais. Não se tem notícias das bolsas de mérito. A equipe 163  

de Mídia e de Informática estão fazendo uma atualização na página, incluindo 164  

as informações sobre as Universidades conveniadas e essas experiências 165  

constando no próprio site para aquelas pessoas que quiserem conhecer melhor 166  

as instituições, será enviado para os e-mails dos docentes nos conjuntos 167  

compilados de informações para que sejam facilitados os procedimentos para 168  

estabelecimento de convênio, é um estímulo para formalização das relações 169  

nacionais e internacionais que na verdade já existem entre as docentes mas 170  



não são formalizadas, são feitas mais de maneira individual. Comissão de 171  

Pós-Graduação: Prof. José Sérgio comunica a iniciativa da Pró-Reitoria de 172  

Pós-Graduação de estender os quatro meses de prorrogação de bolsas 173  

concedidas às mães com uma licença maternidade, a Universidade vai 174  

complementar mais dois meses de forma que essa prorrogação passa a ter 175  

seis meses no caso das mães, e dois meses serão concedidos aos pais, tanto 176  

para filhos adotados quanto para filhos gerados, o que parece bastante 177  

significativo. O pedido de uma distribuição de recursos anual tanto para 178  

graduação, quanto para pós-graduação vai-se tentar fazer esses calendários 179  

conjugados. Essa semana será postado o Projeto Institucional de Pesquisa da 180  

Faculdade de Educação do programa de pós-graduação, ainda nesse 181  

documento do Projeto Institucional para equilibrar entre as demandas do 182  

CNPq, são demandas fundamentalmente vinculadas ao critério quantitativo que 183  

concedem a excelência da pós-graduação exclusivamente a partir dos produtos 184  

que são reciclados em livros e artigos na colocação de professores na 185  

Universidade pública. Sobre os dados de egressos não tem um número 186  

relativamente constante dos nossos pós-graduandos que gira em torno de 25% 187  

a cada ano. No relatório, chama a atenção para a importância da Faculdade 188  

Educação, dos professores, dos egressos do programa de pós-graduação na 189  

definição de políticas públicas, no caso, do Estado de São Paulo. Iniciativas 190  

que a Faculdade de Educação tem tido em termos de justiça, como as reservas 191  

de vagas, a importância que professores da rede pública e que segmentos da 192  

nossa sociedade que estão fora dos privilégios econômicos e sociais possam 193  

ter a experiência de cursar uma pós-graduação, de produzir conhecimento. Diz 194  

que precisa ser apresentado o projeto excepcional que tem uma carga para 195  

quem lê de absolutamente normativo, uma série de iniciativas que serão 196  

votadas pela comissão de pós-graduação como, por exemplo, seminários de 197  

pesquisa para institucionalizar a inclusão, iniciativa do Professor Rosenilton e 198  

da Profa. Bianca com cursos e preparação de programa de projetos e pesquisa 199  

em ciências humanas e uma série de pequenas iniciativas, que não basta só 200  

mirar os relatórios emitidos pelo CNPq, tem-se que valorizar essas 201  

características da Faculdade Educação, como um programa regular da rede 202  

pública, programa preocupado com a formação de pessoal que lida com 203  

políticas públicas. O programa de pós-graduação completa 50 anos no próximo 204  



ano e caberão algumas medidas, como fazer certas pesquisas, artigos e de 205  

alguma maneira fazer circular esse nosso ponto de vista de excelência de um 206  

programa de pós-graduação em educação. Não somente a produção de artigos 207  

científicos, de materiais didáticos e paradidáticos mas, também a formação de 208  

um pessoal altamente qualificado que atua na rede pública. Comissão de 209  

Graduação: Profa. Rosangela informa que a reunião do CG foi suspensa, que 210  

recebeu da Pró-Reitoria uma consulta a cada Unidade sobre diferentes 211  

propostas para o calendário 2021 e propõe o início do semestre em Abril. As 212  

Cocs estão avaliando e se manifestando, assim que  for aprovado será 213  

divulgado para todos. Sobre a  prestação de contas, o processo de busca ativa 214  

que desencadeou logo após o início efetivamente no primeiro semestre de 215  

2021 em relação aos estudantes de Pedagogia e com a ajuda de docentes e 216  

funcionários conseguiu constatar que a maioria dos 120 estudantes do 217  

currículo 48015 que não responderam aos contatos, estavam matriculados e 218  

tiveram algum nível de aproveitamento no primeiro semestre de 2020. Tem 219  

acompanhado os pedidos de trancamento total. A distribuição didática referente 220  

ao primeiro e segundo semestres de 2021, o planejamento da CG. Aprovou na 221  

CG os percursos formativos para o ano letivo de 2021. Que enviará o arquivo 222  

anexado, uma mensagem com o resultado do questionário de avaliação do 223  

primeiro semestre de 2020 foi aplicado uma contestante sistematização do 224  

trabalho numa parceria entre o programa autonomia acadêmica e a Comissão 225  

de Graduação. Comissão de Pesquisa: Profa. Fabiana diz que não houve 226  

Conselho de Pesquisa, que essa semana recebeu uma demanda para fazer 227  

frente à PL 529. Diz que a USP enviou para fazer cursos gratuitos pela 228  

plataforma e pediu indicação de três docentes. As inscrições no SIICUSP vai 229  

até 30 de setembro. Está aberto o Edital de novos docentes. Está aberto o 230  

Edital de apoio à pesquisa até dia 30 de outubro. Comissão de Cultura e 231  

Extensão: Profa. Maria Angela diz que em relação à Feira das Profissões 232  

agradece ao Prof. Marcos os elogios e reforça que internamente deu muito 233  

certo. A Pró-Reitoria chamou uma reunião de agradecimento e que prometem 234  

apresentar os dados. A proposta é que esse material vá para uma aba 235  

específica no site da Faculdade. O grupo de trabalho de divulgação de ações 236  

de cultura e extensão foi montado. Em reunião com a pós-graduação pensou-237  

se em projetos que tenham a ver com a tradição da FEUSP que podem ser 238  



feito inter comissões. Saiu o resultado do Edital de fomento às iniciativas da 239  

ODS/ONU e 4 deles foram aprovados. Uma demanda da última reunião, ainda 240  

com  a preocupação com o destino das aulas, a gravação das aulas, sobre a 241  

ética na internet, a autoria das coisas e uma proposta foi que de tempos em 242  

tempos fazer uma reunião e discutir sobre estratégias digitais. Escola de 243  

Aplicação: não tem expediente. Membros da Congregação: Prof. Bruno 244  

pondera que em relação ao procedimento de trabalho remoto da Unidade. Fala 245  

dos graduando e pós-graduandos sobre os materiais necessários para 246  

pesquisa, desde que seja possível, seguro. Prof. Marcos diz que o mesmo e-247  

mail enviado aos docentes pela biblioteca também foi enviado aos alunos de 248  

pós. Eles estão solicitando que capítulos ou teses e dissertações sejam 249  

escaneados. A Biblioteca tem atendido com a ajuda imprescindível da 250  

Comunicação e Mídia. Clara - representante discente, diz que se posiciona 251  

contra a PL 529, o documento feito pela FEUSP de que precisa unificar forças 252  

como um todo, complementa sobre a gravação das aulas, os estudantes 253  

mencionaram que algumas disciplinas não estão sendo gravadas e 254  

disponibilizadas para serem assistidas depois, aproveita esse espaço para 255  

discutir o acesso dos estudantes e a promover medidas que assegurem aos 256  

estudantes acesso às aulas gravadas. Marcelo - representante discente, diz 257  

que sobre as aulas remotas, os acordos devem ser respeitados para não 258  

prejudicar os alunos. Profa. Rosângela diz que a avaliação é de cada docente, 259  

e o prazo era para que, por algum motivo não pode fazer as atividades, e deve 260  

ser conversada com o docente. Os acordos foram entre docentes e estudantes. 261  

ORDEM DIA: 1. Transmissão ao Vivo: Prof. Marcos pergunta sobre a 262  

interrupção da transmissão ao vivo da Congregação, após manifestação e 263  

votação,  3 (três) votos contrários, decidiu-se a favor da interrupção da 264  

transmissão. Avaliou que a Pauta são de itens de interesse público, sem 265  

objeção de reiniciar a transmissão, que a cada Pauta se avalie para transmitir 266  

ou não. 2. ELEIÇÕES: 2.1. REFERENDAR - Resultado da Eleição de 267  

representantes discentes da graduação junto aos órgãos Colegiados e 268  

Comissões Estatutárias da Faculdade de Educação da USP. Colocada em 269  

discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 24 (vinte 270  

quatro) votos, pela unanimidade dos presentes. 2.2. Of. EDA/47/12082020 - 271  

Informa que o Prof. Dr. Roberto da Silva continuará na CoC-Pedagogia, como 272  



representante titular, por mais um mandato, tendo como suplente o Prof. Dr. 273  

Ocimar M. Alavarse. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 274  

Congregação aprovou por 24 (vinte quatro) votos, pela unanimidade dos 275  

presentes. 3. CONCURSO: 3.1. Memo/EDM/138/31082020 - REFERENDAR - 276  

Cancelamento da Abertura do Edital de Livre-Docência/2020. Colocada em 277  

discussão e, a seguir em votação, a Congregação referendou por 24 (vinte 278  

quatro) votos, pela unanimidade dos presentes. 4. CONVÊNIO: 4.1. Of. 279  

EDA/51/22092020- Renovação do convênio Acadêmico Internacional entre a 280  

FEUSP e a Universidade Lueji A'Nkonde (Angola), sob a coordenação do Prof. 281  

Roberto da Silva. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 282  

Congregação aprovou por  23 (vinte e três) votos e 01 (uma) abstenção. 5. 283  

OUTROS ASSUNTOS:  5.1. Of. EDF/51/07082020 - Projeto Pedagógico da 284  

Licenciatura Intercultural Indígena do Estado de São Paulo, apresentado pelo 285  

Prof. Dr. Elie Ghanem. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a 286  

Congregação aprovou por 24 (vinte quatro) votos, pela unanimidade dos 287  

presentes. 5.2. Portaria - Estabelece critérios para o aproveitamento de 288  

estudos para o Curso de Licenciatura em Pedagogia e demais Licenciaturas da 289  

FEUSP. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 290  

aprovou por 23 (vinte e três) votos e 01 (uma) abstenção. 5.3. Of. 291  

CG/32/31082020 - REFERENDAR - Quadro das alterações da Estrutura 292  

Curricular. Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação 293  

referendou por 24 (vinte quatro) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.4. 294  

REFERENDAR - Conselho Nacional de Justiça. Colocada em discussão e, a 295  

seguir em votação, a Congregação referendou por 24 (vinte quatro) votos, pela 296  

unanimidade dos presentes. 5.5. Memo/EDM/129/28082020 - Renovação no 297  

Programa Professor Sênior da Profa. Dra. Maria Isabel de Almeida. Colocada 298  

em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 24 (vinte 299  

quatro) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.6. Memo/EDM/130/28082020 300  

- Renovação no Programa Professor Sênior do Prof. Dr. Claudemir Belintane. 301  

Colocada em discussão e, a seguir em votação, a Congregação aprovou por 24 302  

(vinte quatro) votos, pela unanimidade dos presentes. 5.7. Plano anual de 303  

aplicação da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa da 304  

FAPESP  2020 (ano base 2019). Colocada em discussão e, a seguir em 305  

votação, a Congregação aprovou por 24 (vinte quatro) votos, pela unanimidade 306  




