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ATA Nº 2 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES 

 
Ata da sessão extraordinária do Conselho de 
Curadores iniciada no dia 17 de março de 2020 e 
finalizada no dia 3 de abril, on-line. 

 
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, iniciou-se a votação para 1 

presidência do Conselho de Curadores, finalizada aos três dias de abril do mesmo ano. A sessão 2 

foi convocada por meio do Ofício Circular nº 2/2020/CC, com a participação dos seguintes 3 

conselheiros: Carlos Henrique Lemos Soares, Leonardo Francisco Schwinden, Fernando Cesar 4 

Bauer, Claudelino Martins Dias Junior, Ariovaldo Bolzan, Maria Conceição de Oliveira, Fabrício 5 

Augusto Menegon, Oscar Ricardo Janesch, Brenda Morelli Piazza, Graziele Alano Gesser, Gilson 6 

Wesser Michels, Fernando José Spanhol, Cristina Luz Cardoso, Carlos Araújo Leonetti, Carlos 7 

Luiz Cardoso, Luis Orlando Emererich dos Santos, sob a presidência do professor Milton Luiz 8 

Horn Vieira. Justificaram ausência a conselheira Kerolyn Ribeiro Augusto e o conselheiro Luiz 9 

Carlos de Almeida Batista Pustiglione. Tendo em vista as portarias normativas nº 353/2020/GR, 10 

354/2020/GR, 355/2020/GR e 356/2020/GR, publicadas em virtude da pandemia de COVID-19, 11 

as atividades administrativas e reuniões presenciais foram todas suspensas, mas as atividades 12 

on-line por teletrabalho foram liberadas e adquiriram, assim, validade, motivo pelo qual a 13 

eleição para a presidência do Conselho de Curadores, que possuía candidato único, o professor 14 

Carlos Henrique Lemos Soares, foi realizada via e-mail. Primeiramente a Secretaria enviou a 15 

lista de presença para o conselheiro Ariovaldo, que respondeu com seu voto e a lista assinada 16 

digitalmente; em seguida, a lista foi enviada à conselheira Brenda, que respondeu com seu voto 17 

e a lista de presença assinada digitalmente; logo após, a lista foi enviada ao conselheiro Carlos 18 

Araújo Leonetti, que respondeu com seu voto e com outra lista digitalizada com assinatura 19 

física; ato contínuo, a lista foi enviada ao professor Carlos Luiz Cardoso, que também respondeu 20 

com seu voto e a lista digitalizada assinada fisicamente; na sequência, a lista foi enviada ao 21 

conselheiro Claudelino, que respondeu com seu voto e assinatura digital na mesma lista de 22 

presença dos conselheiros Ariovaldo e Brenda; em seguida, o e-mail com a lista foi 23 

encaminhado para a conselheira Cristina, que respondeu com seu voto e a lista assinada 24 

digitalmente; o próximo conselheiro foi Fabricío Menegon, que respondeu o e-mail com a seu 25 

voto e a lista assinada digitalmente; logo após, foi enviada a lista para o conselheiro Fernando 26 

Bauer, que respondeu o e-mail com seu voto e a lista assinada digitalmente. Seguindo a ordem 27 

alfabética, a lista foi enviada a todos os outros conselheiros, que responderam com seus 28 

respectivos votos e a lista assinada digitalmente. O único ponto da pauta era a votação. Item 1. 29 

Votação para presidência do Conselho. A votação resultou em dezessete votos para o 30 

professor Carlos Henrique Lemos Soares, que foi eleito por unanimidade. Nada mais havendo a 31 

tratar, a secretaria encaminhou o resultado aos conselheiros e encerrou a votação. Para 32 

constar, eu, João Francisco Ferreira Guimarães, assistente em administração dos Órgãos 33 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelo 34 

presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 3 de abril de 2020. 35 
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