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Ata n.º 42/2020

Assembleia Geral de 05 de junho de 2020 

Ao quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e cinquenta 

minutos, teve início a Assembleia Geral Ordinária do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente do Núcleo Cláudio Cardona, e 

secretariada pela Secretária-Geral Maria Eduarda Ribeiro e pela Diretora-Adjunta de Eventos 

Leandra Freitas, convocada ordinariamente, com fulcro no art. 15.º do Estatuto do NELB, para a 

realização da Prestação de Contas. 

Fizeram-se, presentes no início da sessão: o Sr. Presidente Cláudio Cardona; a Secretária-Geral Maria 

Eduarda Ribeiro; a Diretora-Adjunta de Eventos Leandra Freitas, o Diretor de Comunicação Caio 

Escobar; o Diretor de Eventos Caio Brilhante; o Diretor-Adjunto de Licenciatura Jeferson Nicolau; a 

Diretora Bruna Lebre; a Diretora de Licenciatura Laura Viana; o Diretor de Comunicação André 

Brito; a Diretora de Eventos Catherine Rezende; a Assessora da Direção Científica Mileny Lopes; a 

Diretora Financeira Rebecca Rossato. 

Sr. Presidente Cláudio Cardona iniciou a prestação de contas e explicitou que compartilhará 

a tela da prestação de contas, a pedido do Diretor de Comunicação Caio Escobar. Colocou a de início, 

começará pela diretoria executiva. O Sr. Presidente começou falando das oito propostas, portal de 

transparência, conselho de alunos internacionais, núcleo na ULisboa, SEACAD, assembleia para tem 

ados estatutos e a criação de pontos com outras instituições portuguesas. O Sr. Presidente falou que 

o Portal de Transparência foi lançado dia vinte e cinco e abril, o qual se materializa nesta prestação

de contas. O Sr. Presidente colocou que a propina da licenciatura se manteve em três mil euros, e

comparou com o aumento que ocorreu na Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra,

e que a FDUL tem a menor propina para alunos internacionais da ULisboa. O Sr. Presidente colocou

que a questão de diminuição da propina foi levada em RGA. Quanto ao outro ponto, de criação de

Conselho de Alunos Internacionais, colocou que está suspenso devido a pandemia, mas que já foi

aceito pelo NHD e pelo NEA. O Sr. Presidente comentou que disponibilizou materiais para alunos de

outras faculdades, como a Faculdade de Letras, de Ciências e o Instituto Técnico, elaborarem seus

próprios Núcleos, acrescentou a importância do espírito associativo. Quanto as secretarias

especializadas, falou da Secretaria de Empregabilidade, que realizou um evento em conjunto com o

Gabinete de Saídas Profissionais, mas que não houve continuidade. Outra secretaria criada foi a

SEACAD. O Sr. Presidente enfatizou a presença da Diretora Bruna Lebre e complementou com os
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eventos realizados como: como o CPP sobre a língua portuguesa e várias faces, o CPP sobre a 

violência contra mulher em tempos de Covid, e a IV Semana da Mulher, nos dias quatro e cinco de 

março, com a participação de professores da casa, que inclusive cuidavam do fechamento da escola 

devido a Pandemia, o Sr. Presidente falou ainda do grupo de investigação que está sendo criado no 

seio da SEACAD em parceria com a diretoria cientifica. O Sr. Presidente falou também da criação 

de uma Comissão para a alteração de estatutos, o qual já está trabalhando há três semanas, levantando 

biografia. Quanto à construção de outras entidades e contatos, o Sr. Presidente fala que não teve 

continuidade, mas que a Diretora Bruna Lebre da SEACAD, está começando a tratar desses contatos 

com instituições sociais. Explicitou que das oito propostas, seis já foram concluídas e duas estão em 

encaminhamento. O Sr. Presidente falou também que o NELB realizou atendimentos com alunos, 

candidatos e terceiros, e explicitou que foram quatro mil trezentos e oitenta e três atendimentos ao 

todo, candidatos, com uma média de mais de vinte atendimentos por dia e chegando ao pico de 

duzentos e oitenta atendimentos em um dos dias no início das suspensão das atividades presenciais 

da faculdade, e comentou também do valor desses números, o qual houve um salto e louvou o perfil 

do NELB. O Sr. Presidente falou que sobre o aprimoramento do diálogo com a Direção, e com o 

contato de representantes de turmas dos mestrados. O Sr. Presidente agradeceu os conselheiros 

discentes quanto à representação nas turmas dos Mestrados Práticos, lembrou ainda do recorde 

brasileiro dos mestrados práticos, que teve grande crescimento no último ano. O Sr. Presidente 

também colocou a boa relação com o Gabinete de Responsabilidade Social, elogiando o trabalho 

exercido por seus bolseiros,  e comentou acerca das consultas dos alunos da pós graduação, da 

licenciatura, de teto psicológico, o qual foi levado ao Conselho Científico e levou a resultados 

concretos, o Sr. Presidente falou que o NELB foi convidado para Comissão de exames, órgão este 

que ajuda a acompanhar os alunos. 

A Diretora Adjunta Renata Monteiro ingressou na reunião às dezenove horas e cinco minutos. 

O Sr. Presidente também colocou a boa relação com o Gabinete de Responsabilidade Social, 

elogiando o trabalho exercido por seus bolseiros, pela Dra. Maria José e pela Presidente do Gabinete, 

a Professora Doutora Rute Saraiva, e comentou acerca das consultas dos alunos da pós-graduação, da 

licenciatura, de teto psicológico, o qual foi levado ao Conselho Científico e trouxe resultados 

concretos. O Sr. Presidente informou que, nada obstante não esteja na Prestação de Contas, o NELB 

foi convidado para Comissão de Exames da Direção da FDUL, sendo relevante notar a cadeira 

ocupada pela Presidência do NELB, juntamente com a AAFDL, como forma de auxiliar os serviços, 

os alunos e professores, mais uma vez demonstrando a relevância da escuta e da abertura para o 

melhor desenvolvimento pedagógico da Escola. 

O Sr. Presidente passa a palavra ao Diretor Científico André Brito. O Diretor Científico 

pontuou três questões: a primeira, com relação ao grupo de investigação, que ocorre desde abril, com 

a professora Liliam Emerique, cujo tema é A crise do constitucionalismo, o qual integra vinte e cinco 

alunos e que deve ser finalizado no próximo mês. Expôs que a ideia inicial era um grupo de 

investigação presencial, mas que, devido a pandemia, está sendo realizado via Zoom. Colocou ainda 

que está planejado que sejam realizados outros grupos de investigação, aproveitando o Zoom. O 

Diretor Científico falou da revista Ius Scriptum, para a qual está sendo feito o edital. O Direto André 

Brito colocou que havia alguns problemas em relação ao trabalho manual de triagem, seleção e envio 

dos artigos para pareceristas, mas que estavam adotando o Open Jornal System, que simplificaria este 

trabalho. Ainda assim, o Diretor colocou alguns impedimentos em relação ao site, uma vez que há 

alguns entraves dado o antigo estatuto do NELB, comentou também que Anais do NELB, que será 

uma compilação com todas as palestras. Nesta oportunidade, agradeceu a Secretária-Geral Maria 
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Eduarda Ribeiro, que fez o levantamento de emails, palestras e nomes dos professores deste ano, e 

por último, o Diretor salientou uma atividade que ainda não foi feita, mas que está sendo desenvolvida 

e projetada, que são os cursos online do NELB, e explicou que a ideia é a possibilidade de realização 

e-cursos, que contaria com a primeira edição de metodologia, o que contribuiria com produção

académica e com a revista. O Diretor também falou do curso sobre o juiz de garantias que vem sendo

projetado em parceria com a ABRACRIM e agradece e a Assessora Mileny Lopes pela ajuda e

organização. O diretor comentou que a ideia é que possam ser feitos mais cursos. O Diretor explicitou

que a Direção Científica continuará trabalhando para que seja possível lançar a revista e que os cursos

ainda assim saiam este ano. O Sr. Presidente comentou que o registro do NELB é de dois mil e onze

e que está no sistema de Portugal como inativo e explicitou que foi à Faculdade pegar a

documentação, mas que o estatuto que foi materialmente aprovado em dois mil e dezoito não foi

formalmente registrado conforme a lei portuguesa, de modo que sua validade pode ser questionada

externamente, colocou também que foi às Finanças de Portugal, mas que não estavam atendendo esta

demanda, explicou também que há uma incompatibilidade com o contribuinte da pessoa coletiva do

NELB e o registro. O Sr. Presidente colocou que, em última instancia, o estatuto está em andamento

e que há a possibilidade de o registrar como novo e assim dar andamento. O Sr. Presidente passou a

palavra para a Diretoria de Eventos.

A Diretora de Eventos Catherine Rezende colocou que na prestação de contas, conta com as 

caracterizações dos eventos realizados nos momentos pré e pós pandemia. A Diretora informou que, 

até o presente momento, a diretoria de eventos conseguiu fazer oito eventos presenciais até a data do 

fecho da FDL, no dia 10 de março. A Diretora colocou, também, que a partir do dia quinze de abril, 

foram iniciados os eventos online por meio da plataforma online Zoom, com destaque para os Ciclos 

Permanente de Palestra, e colocou que considera que os eventos obtiveram sucesso. A Diretora 

explicitou que os temas foram centrados na COVID-19, e acrescentou que os CPPs vão continuar 

sendo o próximo a ser realizado no dia dezessete de junho. A Diretora fala de três eventos que tiveram 

que ser suspendidos, dentre eles dois CPPs e um evento sobre Mercado de Capitais. A Diretora 

Catherine Rezende colocou que dezesseis eventos foram realizados no total e cento e vinte 

certificados foram emitidos. A Diretora falou, também, da decisão, feita em reunião da Diretoria de 

Eventos, para a cobrança na emissão dos certificados, sendo o valor de dois euros para alunos de 

mestrado e um euro para alunos da licenciatura, sendo esse montante pago no momento do 

credenciamento dos eventos. A Diretora explicita ainda que as quantias em euro, relativas à emissão 

de certificados, estão sendo depositadas na conta da Tesoureira Rebecca Rossato, as quantias em real 

estão a ser direcionadas para a conta da Diretora Catherine Rezende. Comentou também da decisão, 

feita em uma reunião do Conselho de Diretores, de ser feita a nomeação de Leandra Freitas como 

Diretora-Adjunta da Diretoria de Eventos e agradece a sua ajuda e ótimo trabalho no manuseio da 

plataforma do Zoom, para a realização dos eventos. O Diretor Caio Brilhante agradeceu à Diretora 

Catherine pela fala e deu ênfase ao valor arrecadado pela cobrança da emissão de certificados e da 

sua importância. O Sr. Presidente Cláudio Cardona falou que o dinheiro dos certificados é benéfico, 

de modo a custear a plataforma do Zoom e outras atividades do NELB. Explicitou, também, que a 

disponibilidade financeira atual permite ao NELB a realização de eventos que antes não era por razões 

orçamentárias. Também, disse que algum grau de independência financeira é importante para a 

sustentação do NELB e da defesa das prerrogativas de seus associados, disse que isso simboliza um 

amadurecimento da instituição. Ainda relembrou que a Diretora Maria Mariana, na última reunião do 

Conselho de Diretores, falou que o NELB, em anos passados, quando da sua Presidência, teve um 

orçamento de vinte e três euros, valor que correspondia a uma doação. O Diretor de Eventos Caio 
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Brilhante diz que a emissão de certificados também é um garante da qualidade dos eventos. O Diretor 

de Comunicação Caio Escobar exemplificou, no que tange a necessidade de um caixa no NELB, o 

evento realizado pelo NELB que contou com a participação do Presidenciável Ciro Gomes, no qual 

todos os custos foram rateados.  

O Sr. Presidente Cláudio Cardona passou a palavra para a Direção de Comunicação. 

Explicitou que o Diretor de Comunicação Luiz Augusto Didonet não estava presente e também não 

esteve na última reunião do Conselho de Diretores, que ocorreu no dia três de junho de dois mil e 

vinte, quarta-feira; por esta razão, informou que a prestação da Direção de Comunicação conta apenas 

com a assinatura do Diretor de Comunicação Caio Escobar. O Sr. Presidente explicou que o 

documento final da prestação de contas, marcado para ser apresentado na última reunião, não recebeu 

o aval do Diretor de Comunicação Luiz Augusto Didonet, que esteve ausente e não respondeu às

comunicações no grupo do Conselho, razão pela qual não poderia atribuir sua assinatura para algo

que não expressou sua concordância.

O Diretor Caio Escobar falou do trabalho importante nas redes sociais, trabalho esse que 

contou com a aprovação de um regulamento específico para as redes sociais do NELB, uma vez que 

a conta oficial do núcleo seguia contas divergentes às do fim do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro. 

Acrescentou, também, que no regulamento foram colocados critérios objetivos para a utilização das 

redes sociais. O Diretor de Comunicação Caio Escobar comentou sobre a aplicação de marcas d’água 

nas fotos do NELB, o qual ainda passa por ajustes, dado a formatação das fotos. O Diretor Caio 

Escobar colocou, também, que atualmente a questão das marcas d’água em fotos oficiais de eventos 

de NELB não está sendo uma preocupação dado à realização de eventos online, em que a cobertura 

e divulgação podem ser feitas por printscreens. O Diretor Caio Escobar falou também da facilidade 

de acesso no site do NELB, e de determinadas categorias, como a do Manual de Ingresso e 

Permanecia (MIP) e o Portal de Transparência do núcleo. O Diretor Caio Escobar fez uma breve 

menção à Diretora-Adjunta Maria Luiza Ximenes, que ficou responsável pelo site e pela formulação 

do Manual de Permanência e Ingresso. O Diretor de Comunicação Caio Escobar falou da alta 

visualização do site do NELB, com dez mil visualizações após o lançamento do MIP, o qual, 

explicitou, que está a fazer um bom trabalho, assim como o trabalho divulgação dele. O Diretor 

complementou dizendo que houve um aumento de quarenta porcento no número de visualizações no 

site do NELB. O Diretor Caio Escobar afirmou, também, que a conta do NELB no Facebook está 

sendo menos utilizado, e colocou como um porquê as circunstâncias que impossibilitaram eventos 

grandes, como o evento que contou com a presença do presidenciável Ciro Gomes, explicando, assim, 

o porquê do não crescimento da rede. O Diretor Caio Escobar falou que, a respeito da rede social do

NELB no Instagram, que foi estabelecido uma organização de postagens e qualidades; O Diretor

informou, também, que a conta do NELB no Instagram atingiu o número de mil e quinhentos

seguidores. O Diretor Caio Escobar falou também da cobertura dos eventos, que contou com a

presença da Diretora-Adjunta Julia Guilardi e do Diretor-Ajunto de Comunicação Victor Gabriel,

além do próprio Diretor, o que possibilitou fotos e edições com maior qualidade. O Diretor de

Comunicação Caio Escobar agradeceu o Diretor-Adjunto Victor Gabriel e a Diretora-Adjunta Julia

Guilardi pelo comprometimento com a Diretoria de Comunicação. O Diretor Caio Escobar informou

que o streaming dos eventos conta com algumas dificuldades, dada a impossibilidade de ser utilizado

um celular que também esteja sendo usado para recebimento de mensagens, o que atrapalha na

captação de áudio e vídeo. Dado a dificuldade, neste sentido, de falta de equipamentos necessário, a

direção optou por não realizar o streaming do Colóquio Internacional sobre a Construção Jurídica no
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Brasil Colónia. O Diretor Caio Escobar reiterou a necessidade de compra de um HD externo pelo 

NELB.  

O Diretor fez, também, uma mea culpa da não autonomia da Direção de Comunicação em 

relação à produção do design dos cartazes, de modo que conta, ainda, com a ajuda do Sr. Presidente 

Cláudio Cardona. O Diretor de Comunicação Caio Escobar agradeceu novamente a organização e 

comprometimento da Diretora-Adjunta Maria Luiza Ximenes pela distribuição dos cartazes pela 

FDUL. Quanto ao projeto do NELB Memória, o Diretor Caio Escobar colocou que a situação da 

pandemia o impediu de continuar com o projeto pensado inicialmente. O Diretor Caio Escobar 

comentou, ainda, que adaptou o NELB Memória às circunstâncias atuais, lembrada na penúltima 

reunião do Conselho de Diretores, para o Instagram do NELB, contando já com material para quatro 

meses de postagem. O Diretor de Comunicação Caio Escobar falou sobre os projetos do Cineclube 

Raízes e o NELBCast, que está na competência do Sr. Presidente, e elogiou os projetos. Informou 

que esta parte do relatório foi escrita, quando do primeiro relatório das diretorias, pelo Diretor de 

Comunicação Luiz Augusto Didonet. Disse ainda que preferiu não fazer alterações, mas que não 

concordava com o que estava escrito, em especial em relação ao NELBCast, cujo texto não faz jus a 

importância e qualidade do projeto. 

O Sr. Presidente Cláudio Cardona acrescentou que o NELB Memória é um projeto antigo, que 

estava no papel há algum tempo e agradeceu ao Diretor Caio Escobar pela possibilidade da realização 

do projeto. O Sr. Presidente falou, também, da importância de se ter uma memória, e da importância 

de não apagar o passado. O Sr. Presidente comentou sobre o crescimento do Núcleo e da importância 

dos que construíram o NELB no passado. Relembrou, ainda, que, no ano passado, a Presidente da 

gestão do ano de 2019 Elizabeth Lima estruturou eventos de maneira a possibilitar a transferência da 

expertise para os membros atuais. O Sr. Presidente falou, também, dos primeiros grandes eventos do 

NELB na gestão da Presidente Maria Mariana, que permitiram a realização dos demais eventos, e 

comentou sobre a revista do NELB, que existe há quase dezenove anos, e que a Direção Cientifica 

está criando uma base solida para consolidação da frequência da revista. O Sr. Presidente Claudio 

Cardona falou sobre a criação de um guia do NELB pela primeira gestão, ainda em 2001. Disse que 

o contato com gestões anteriores é de suma importância para uma construção sólida de uma instituição

de quase duas décadas como o NELB; ter em mente quem veio antes, seus desafios e realizações

permite caminhar por estradas novas, para além do já caminhado. Pontuou que ao conversar com

membros da primeira gestão do NELB, fazendo constar um agradecimento ao primeiro vice-

presidente, Filipe Sarinho, fez perceber duas vocações originais do NELB: a realização de eventos

científicos e cuidar dos alunos. O Sr. Presidente agradeceu novamente ao Diretor de Comunicação

Caio Escobar pela possibilidade de fazer um sonho sair do papel. Quanto ao Cineclube, o Sr.

Presidente falou que incialmente o cineclube era um projeto da Executiva, mas que foi relatada pelo

Diretor de Comunicação Luiz Augusto Didonet no relatório da comunicação e foi preferível ser

mantido. O sr. Presidente falou da efetivação do cineclube, que contou com sessões desse projeto mas

que foram interrompidas pela suspensão das atividades presenciais na FDUL. O sr. Presidente fez

notar que a cultura é instrumento de comunicação e de dignidade das pessoas, mostrando que não é

apenas um filme, mas a construção da memória de uma população. Recordou do relato da Leocádia

Rosa, Vogal do Cultural do NEA, que, em sua participação no NELBCast #02, disse como foi

engrandecedor para si ver filmes brasileiros, com brasileiros, e ver pessoas de partes tão diversas do

Brasil a discutir seu próprio país e cultura.

O Sr. Presidente coloca a justificação de ausência da Diretora de Licenciatura Thais Sousa, 

que estava em prova neste momento e que avisou previamente. Passou a palavra para a Diretora de 
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Licenciatura Laura Viana que falou do sucesso da recepção de Erasmus, a qual contou com um 

público de cinquenta alunos. A Diretora Laura falou da organização do MIP e agradeceu ao Leandro 

aluno de mestrado prático, também agradeceu ao Diretor-Adjunto de Licenciatura Jefersson Nicolau, 

ao Diretor-Adjunto João Villaça. A diretora falou da realização de várias reuniões e acrescentou que 

havia planos para workshops de exames e orais de melhoria, e também o prêmio de aluno destaque, 

que conta com a comparação das notas anuais do aluno. Além disso, a Diretora fala do formulário do 

Google, com a participação de sessenta e nove alunos sobre o ensino a distância. O Sr. Presidente 

agradeceu ao Diretor-Adjunto Jefersson Nicolau, que atualmente está na redação do NELBCast. Foi 

feita uma campanha em todas as redes sociais do NELB, pedindo a ajuda de todos que estudam ou 

estudaram na FDL, para ajudar na formação do MIP, por meio de uma reunião pública, no entanto 

ninguém apareceu. O Direto-Adjunto Jefferson Nicolau ajudou imensamente com a parte dos 

regulamentos, na questão da avaliação dos alunos. O MIP ainda não está terminado, pois ainda falta 

algumas informações sobre a faculdade e a ULisboa.  

O Sr. Presidente agradeceu a Rebecca Rossato pela organização e pela descrição acurada, com 

cada comprovante dos gastos realizados. O sr. Presidente fala que a falta da publicização de todos os 

dados, notas, faturas e documentos de um modo geral impede que haja transparência no orçamento 

de nas atividades de qualquer instituição. Recordou a recente celeuma surgida no âmbito das contas 

da AAFDL e explicou que é exatamente para evitar esse tipo de expediente é que se deve ter registrada 

toda a documentação e disponibilizada sempre e periodicamente para os associados, pois se poderia 

evitar problemas futuros. A Tesoureira Rebecca Rossato falou da planilha anexada ao documento 

apresentado à assembleia, comentou que a primeira coluna trata da data do fato e que a última coluna 

antes dos números trata da justificativa, organizando de acordo com a nota ou a fatura. Comentou que 

o sr. Presidente pediu para lançar também o número da nota, a fim de individualizar a despesa ou

receita, por exemplo, de dois valores no mesmo momento, como pode ocorrer na emissão de

certificados. A Tesoureira mostrou um anexo com a receita dos certificados, com os lançamentos em

euro, os quais são depositados na conta da Tesoureira, e com os lançamentos em reais, que são

depositados em conta vinculada à Diretora de Eventos Catherine Rezende. O sr. Presidente falou da

diferença do valor consolidado e do valor em caixa. O valor consolidado é de setecentos e um euros

e sessenta e cinco cêntimos e o valor em caixa é de seiscentos e cinquenta e sete euros e um cêntimo.

O sr. Presidente explicou que esta diferença diz respeito ao valor que se encontra na posse da

presidente da gestão 2019, Elizabeth Lima. O sr. Presidente informou que os dados estão descritos na

prestação de contas da executiva, mas que, no começo da gestão, recebeu o caixa com trezentos e

dezenove euros, além do ativo de cento e cinquenta e dois euros e noventa e um cêntimos que pendiam

pagamento pela AAFDL, em razão de gastos da gestão passada, e quarenta e seis euros e trinta

cêntimos, na posse da presidente da gestão anterior. Além deste valor, foram acrescidos duzentos e

trinta e nove euros e quarenta cêntimos de certificados desde o começo da gestão e o reembolso do

valor de cento e setenta e dois euros e quatro cêntimos da AAFDL, pelos gastos realizados nesta

gestão. A Tesoureira falou do penúltimo anexo, que conta com todos os comprovativos de depósito

que foram enviados para o email a Tesouraria. A Tesoureira falou do último anexo, onde constam as

faturas de gastos do NELB. A Tesoureira comentou sobre a última folha do anexo, e disse que os

gastos da primeira parte já foram reembolsados pela AAFDL, e os da segunda parte são relacionados

ao Zoom, a Soundcloud e a hospedagem do site é o que constam na última tabela e não serão

reembolsados pela AAFDL, porque eles estão em gestão, período que começou em meados de maio

em razão da ausência de eleições.
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O sr. Presidente colocou que estes três pagamentos foram feitos com o NIF da AAFDL, mas 

uma vez que a AAFDL está em um período de gestão, não saberia dizer da possibilidade de 

reembolso, apesar de o NELB não ter gastado toda a sua cota do ano passado. 

O sr. Presidente passa à aprovação da ata, feita pela enquete do Zoom, de modo anônimo. A 

Prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos participantes. A cessão foi suspensa por meia 

hora para compilação da ata. Os participantes foram autorizados a não voltar, sendo ela aprovada 

tacitamente pelos ausente e aprovação expressa dos presentes. No retorno, informou o Sr. Presidente, 

será aberto prazo para impugnações, sendo que, acolhidas, aprova-se a ata e, não acolhidas, será 

submetida a referendo no prazo de vinte e quatro horas da impugnação. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Cláudio Cardona encerrou a reunião às vinte 

horas e quinze minutos. 

O Presidente 

Cláudio Cardona 

Presidente 

A Primeira-Secretária 

Maria Eduarda 

Secretária-Geral 

A Segunda-Secretária 

Leandra Freitas 

Diretora-Adjunta de Eventos 


