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ATA Nº 7 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES  

 
Ata da sessão ordinária do Conselho de Curadores 
realizada no dia 17 de junho de 2021, às 14 horas, 
on-line. 
 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-1 

se o Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina (CC/UFSC), on-line, por 2 

meio da ferramenta https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-ufsc, em 3 

caráter ordinário, convocado pelo Ofício Circular nº 10/2021/SODC/CC, anteriormente 4 

preparado e enviado a todos os conselheiros por correio eletrônico. Compareceram à sessão os 5 

seguintes membros: Fernando César Bauer, Fabrício Augusto Menegon, Oscar Ricardo Janesch, 6 

Carlos Araújo Leonetti, Carolina Sena Vieira, Paulo Ricardo Berton, Luiz Guilherme Antonacci 7 

Guglielmo, Magda do Canto Zurba, Fabrícia Silva da Rosa, Ariovaldo Bolzan, Paulo César Leite 8 

Esteves, Fabiana Raupp, Grasiela de Bastiani, Luis Orlando Emerich dos Santos, Brenda Morelli 9 

Piazza, Graziele Alano Gesser e Areli Andreia dos Santos. Justificou sua ausência o conselheiro 10 

Leonardo Francisco Schwinden. A reunião foi presidida pelo professor Carlos Henrique Lemos 11 

Soares. Após a constatação de quórum, o presidente cumprimentou aos conselheiros e a todos 12 

os presentes e declarou aberta a sessão. A conselheira Brenda solicitou a retirada de pauta do 13 

item 8, solicitação digital 15836/2019, e do item 17, Processo nº 23080.006800/2021-20; o 14 

conselheiro Carlos Araújo Leonetti solicitou a retirada do item 13 de pauta, Processo nº 15 

23080.050151/2020-13; a conselheira Grasiela de Bastiani solicitou a retirada do item 15 de 16 

pauta, Processo nº 23080.037758/2020-16; e a coordenadoria de projetos (COPROJ) solicitou o 17 

retorno do Processo 23080.017863/2021-10, item 20 de pauta, que não retornou a tempo para 18 

reunião; a conselheira Graziele Alano Gesser pediu a retirada do ponto 21, Processo nº 19 

23080.055977/2013-40; e o conselheiro Luis Orlando Emerich dos Santos, presidente da 20 

comissão de baixa, doação e tombamento, solicitou a retirada dos itens 25 e 30 de pauta, 21 

Processo nº 23080.058512/2019-36. Em seguida, o presidente colocou em votação a pauta e a 22 

ordem do dia, o que foi aprovado pelo Conselho por unanimidade, passando-se à análise dos 23 

itens de pauta na sequência. 1. Informes. Com a palavra, o presidente informou de uma 24 

retificação, na Ata nº 2 da Reunião Extraordinária de eleição da presidência, ocorrida no dia 18 25 

de março de 2021, na qual o nome do professor Oscar Ricardo Janesch não constava, embora o 26 

professor houvesse participado da reunião, assinado a lista de frequência e votado. Dando 27 

continuidade, o presidente informou que fora enviado a todos o relatório anual de atividade 28 

interna da Auditoria Interna (AUDIN) da UFSC. 2. Apreciação e aprovação da Ata nº 3 da sessão 29 

ordinária realizada em 18 de março de 2021. Em votação, a Ata nº 3 de 2021 foi aprovada por 30 

unanimidade. 3. Alteração da Resolução Normativa nº 24/2019/CC. Assunto: Publicação das 31 

alterações da Resolução Normativa nº 24/2019/CC, aprovadas em 2020. O presidente fez um 32 

breve histórico, informando que devido a SEAI ainda não ter retornado o parecer jurídico enviado 33 

a sete meses atrás, ele havia consultado o Conselho, na reunião anterior, sobre a possibilidade 34 

de iniciar as conversas com as fundações, o que havia sido aprovado elo Conselho. Acrescentou 35 

que, com o aval do Conselho, então, ele realizara a reunião com a Fundação de Estudos e 36 
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Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), a Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e 37 

Inovação (FEESC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão (FAPEU), que foram 38 

representadas pelos seus secretários e seus assessores jurídicos, tendo participado da reunião 39 

também os integrantes da comissão, bem como os pró-reitores de Pesquisa e Extensão, no 40 

intuito de explicar as alterações da Resolução Normativa nº 24/2019/CC e sanar dúvidas, bem 41 

como, possivelmente, alterar alguns pontos da resolução. Dando continuidade, o presidente 42 

informou que as fundações solicitaram um prazo para levantar seus questionamentos e enviar 43 

por escrito para a comissão, o que fora concedido e já realizado. Logo após, acrescentou que os 44 

questionamentos foram entregues no dia 15 de junho e que, então, a FEESC, a FAPEU e a FEPESE 45 

elaboraram um documento conjunto com todos seus apontamentos, e a comissão já estava 46 

trabalhando nas considerações das fundações, sendo que, o mais rápido possível, iria 47 

encaminhar para os conselheiros as considerações das fundações e um relatório sobre estas, para 48 

todos ficarem a par das discussões. Ato contínuo, o presidente informou também que, durante 49 

esse período, estava em contato com um auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) que iria 50 

mandar suas considerações sobre a resolução e também com uma superintendente da 51 

Controladoria-Geral da União (CGU) de Santa Catarina, a quem havia encaminhado o texto da 52 

alteração da resolução e de quem aguardava as considerações. Por fim, o presidente encaminhou 53 

uma reunião específica, para o dia 1º de julho, com a finalidade de discutir a publicação da 54 

resolução, já com os conselheiros informados das manifestações das fundações e do relatório da 55 

comissão, com o que todos concordaram. 4. Processo nº 23080.015330/2021-95. Requerente: 56 

Rodrigo Perito Cardoso. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: 57 

Homologação da aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do 58 

termo de convênio ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 59 

Empresa Alkimat Tecnologia LTDA e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 60 

(FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Feedstock, 61 

extração de ligante e sinterização para manufatura aditiva indireta por fusão a laser em leito 62 

de pó”. Valor: R$ 730.000,00. Relator: Fabrício Augusto Menegon. O relator procedeu à leitura 63 

do Parecer nº 70/2021/CC, favorável à assinatura do convênio. Em discussão, os conselheiros 64 

homologaram por unanimidade o parecer. 5. Processo nº 23080.001904/2012-57. Requerente: 65 

Marcos Aurelio Marques Noronha. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. 66 

Assunto: Homologação da aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho de 67 

Curadores, do termo aditivo ao convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa 68 

Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Financiadora 69 

de Estudos e Projetos (FINEP), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 70 

intitulado “Desenvolvimento de Sonda de Perfuração com tecnologia de corte por jato d´água”. 71 

Valor: R$ 6.861.400,00. Relatora: Paulo Cesar L. Esteves. O relator procedeu à leitura do Parecer 72 

nº 71/2021/CC, favorável à assinatura do aditivo do convênio. Em discussão, os conselheiros 73 

homologaram por unanimidade o parecer. 6. Processo nº 23080.032368/2020-41. Requerente: 74 

Iane Franceschet. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais (CCF). Assunto: 75 

Homologação da aprovação pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do 76 

contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 77 

Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo a execução do projeto 78 

institucional “Ação de apoio ao curso de graduação em medicina da Universidade Federal de 79 

Santa Catarina Campus de Araranguá, que não possui hospital universitário próprio, para fins 80 

de utilização nos cenários de práticas.” Valor: R$ 200.000,00. Relatora: Oscar Ricardo Janesch. 81 

O relator procedeu à leitura do Parecer nº 72/2021/CC, favorável à assinatura do contrato. Em 82 

discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade o parecer. 7. Processo nº 83 

23080.064210/2017-35. Requerente: Mauro Roisenberg. Solicitante: Coordenadoria de 84 
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Projetos (COPROJ/DPC). Assunto: Homologação da aprovação pela presidência, ad referendum 85 

do Conselho de Curadores, do aditivo ao termo de cooperação celebrado entre a Universidade 86 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 87 

e a Petróleo S.A. (Petrobrás), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa 88 

intitulado “Inversão Sísmica Conjunta para Propriedades Petrofísicas e Litafácies Integrada 89 

com a Simulação de Pseudopoços”. Valor: R$ 4.686.703,01. Relator: Leonardo Francisco 90 

Schwinden. O secretário procedeu à leitura do Parecer nº 73/2021/CC, favorável à assinatura do 91 

aditivo de cooperação. Em discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade o parecer. 92 

8. Solicitação nº 015836/2019. Solicitante: Audin UFSC. Assunto: Apreciação de solicitação da 93 

Audin sobre o Processo nº 23080.069634/2013-62, relacionado à prestação de contas final do 94 

Contato nº 233/2013. Relatora: Brenda Morelli Piazza. Item retirado de pauta. 9. Processo nº 95 

23080.019343/2021-33. Solicitante: Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN). 96 

Assunto: Apreciação da abertura de créditos orçamentários para o exercício de 2021. Relatora: 97 

Brenda Morelli Piazza. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 74/2021/CC, favorável ao 98 

orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina para o ano de 2021. Em discussão, os 99 

conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 10. Processo nº 23080.006805/2021-52. 100 

Requerente: Monica Yumi Tsuzuki. Solicitante: Coordenadoria de Projetos (COPROJ/DPC). 101 

Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 102 

Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a 103 

Seahub Aquicultura Ltda., que tem por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado 104 

“Produção intensiva de peixes ornamentais marinhos”. Valor: R$ 216.000,00. Relator: Luiz 105 

Guilherme Guglielmo.  O relator procedeu à leitura do Parecer nº 75/2021/CC, favorável à 106 

assinatura do convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 107 

11. Processo nº 23080.052376/2020-12. Requerente: Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo. 108 

Solicitante: Coordenadoria de Projetos (COPROJ/DPC). Assunto: Apreciação do contrato de 109 

prestação de serviço de tecnologia da informação e comunicação a ser celebrado entre a 110 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Consórcio de Informática na Gestão Pública 111 

Municipal (CIGA), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 112 

“Desenvolvimento de Módulo para Atendimento Online no Sistema Catarinense de 113 

Telemedicina e Telessaúde”. Valor: R$ 275.000,00. Relator: Paulo Ricardo Berton. O relator 114 

procedeu à leitura do Parecer nº 85/2021/CC, baixando em diligência o processo. Em discussão, 115 

os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 12. Processo nº 23080.045832/2020-60. 116 

Requerente: Alexandra Rodrigues Finotti. Solicitante: Coordenadoria de Contratos 117 

Fundacionais (CCF). Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a Universidade 118 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos 119 

(FEPESE), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Plano de 120 

recuperação dos córregos da UFSC”. Valor: R$ 2.429.191,70. Relatora: Fabiana Raupp. A 121 

relatora procedeu à leitura do parecer, favorável ao contrato. Em discussão, a conselheira Brenda 122 

afirmou que se tratava de um projeto institucional. Logo após, o conselheiro Paulo Esteves 123 

colocou que seria melhor baixar o processo em diligência e questionar a coordenadora se era um 124 

projeto de execução institucional ou um projeto de pesquisa. Com isso, a relatora solicitou a 125 

retirada do processo de pauta para baixá-lo em diligência, com o que todos concordaram. 13. 126 

Processo nº 23080.050151/2020-13. Requerente: Gleisy Regina Bóries Fachin. Solicitante: 127 

Coordenadoria de Contratos Fundacionais (CCF). Assunto: Apreciação do contrato a ser 128 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à 129 

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto 130 

institucional intitulado “Projeto Institucional da Editora da UFSC – 2021/2026”. Valor: R$ 131 

3.112.363,14. Relator: Carlos Araújo Leonetti. Retirado de pauta. 14. Processo nº 132 
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23080.045711/2020-18. Requerente: Edison Natal Fedrizz. Solicitante: Coordenadoria de 133 

Contratos Fundacionais (CCF). Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a 134 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 135 

Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 136 

“Eficácia da Vacina MMR na Prevenção ou Redução da Severidade da COVID-19”. Valor: R$ 137 

600.000,00. Relatora: Carolina Sena. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 76/2021/CC, 138 

favorável à assinatura do contrato. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o 139 

parecer. 15. Processo nº 23080.037758/2020-16. Requerente: Bruno Labrador Rodrigues da 140 

Silva. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais (CCF). Assunto: Apreciação do 141 

contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação 142 

de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do 143 

projeto de extensão intitulado “Ação Saberes Indígenas na Escola em Santa Catarina – 4ª 144 

edição”. Valor: R$ 70.000,00. Relatora: Grasiela de Bastiani. Retirado de pauta. 16. Processo nº 145 

23080.017231/2021-48. Requerente: Jader Riso Barbosa Junior. Solicitante: Coordenadoria de 146 

Projetos (COPROJ/DPC). Assunto: Apreciação do termo de cooperação a ser celebrado entre a 147 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa 148 

Catarina (FEESC) e a Petróleo S.A. (Petrobrás), que tem por objetivo a execução do projeto de 149 

pesquisa intitulado “Análise e Adequação de Propriedades Termofísicas de Fluidos de 150 

Perfuração e de Completação”. Valor: R$ 3.082.793,18. Relator: Paulo Ricardo Berton. O relator 151 

procedeu à leitura do Parecer nº 93/2021/CC, baixando em diligência o processo. Em discussão, 152 

os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 17. Processo nº 23080.006800/2021-20. 153 

Requerente: Roderval Marcelino. Solicitante: Coordenadoria de Projetos (COPROJ/DPC). 154 

Assunto: Apreciação do convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 155 

Catarina (UFSC), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), o 156 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Catarinense (ITC) e a Foz Do Chapecó Energia S.A. 157 

(FCE), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento 158 

de estufas inteligentes e eficientes energeticamente para cultivo de plantas de alto valor 159 

agregado aplicadas a comunidades lindeiras ou assentadas de usinas hidrelétricas”. Valor: R$ 160 

1.843.490,00. Relator: Brenda Morelli Piazza. Retirado de pauta. 18. Processo nº 161 

23080.039522/2020-14. Requerente: Walter Quadros Seiffert. Solicitante: Coordenadoria de 162 

Contratos Fundacionais (CCF). Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre a 163 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 164 

Universitária (FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto institucional intitulado 165 

“Laboratório de Camarões Marinhos/UFSC”. Valor: R$ 2.000.000,00. Relator: Fabiana Raupp. A 166 

relatora procedeu à leitura do Parecer nº 77/2021/CC, favorável à assinatura do contrato. Em 167 

discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 19. Processo nº 168 

23080.011007/2018-47. Requerente: Júlia Carina Niemeyer. Solicitante: Coordenadoria de 169 

Projetos (COPROJ/DPC). Assunto: Apreciação do primeiro aditivo ao acordo de cooperação 170 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Estadual 171 

Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp), a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Fundação 172 

para o Desenvolvimento da Unesp (FUNDUNESP), que tem por objetivo a execução do projeto 173 

de pesquisa intitulado “Avaliação Integrada de Áreas de Passivo Ambiental, tendo como Área-174 

Alvo a Ocorrência de Miguel Pereira, RJ”. Valor: R$ 397.528,51. Relatora: Oscar Ricardo 175 

Janesch. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 78/2021/CC, favorável ao termo aditivo ao 176 

acordo de cooperação. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 20. 177 

Processo nº 23080.017863/2021-10. Requerente: Alex Sandro Roschildt Pinto. Solicitante: 178 

Coordenadoria de Projetos (COPROJ/DPC). Assunto: Apreciação do acordo de parceria a ser 179 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e 180 
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Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Huawei Do Brasil Telecomunicações Ltda, que tem 181 

por objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Academia Huawei – Inteligência 182 

Artificial”. Valor: R$ 447.891,07. Relator: Fabricia Silva da Rosa. Retirado de pauta. 21. Processo 183 

nº 23080.055977/2013-40. Requerente: Ariovaldo Bolzan. Solicitante: Coordenadoria de 184 

Contratos Fundacionais (CCF). Assunto: Apreciação da prestação de contas do Contrato nº 185 

221/2013, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de 186 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objeto o apoio 187 

administrativo para execução do projeto “Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para 188 

implantação do Novo Portal do Professor”. Relatora: Graziele Alano Gesser. Retirado de pauta. 189 

22. Processo nº 23080.006511/2013-11. Requerente: Ernesto Fernando Rodrigues Vicente. 190 

Solicitante: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese). Assunto: Apreciação 191 

da prestação de contas refere ao Contrato nº 89/2014, firmado entre a Universidade Federal 192 

de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos (FEPESE), que 193 

tem como objeto o projeto "Curso de pós-graduação, especialização em controle da Gestão 194 

Pública – modalidade a distância”. Valor: R$ 224.102,49. Relator: Leonardo Francisco 195 

Schwinden. O secretário procedeu à leitura do parecer, favorável à prestação de contas. Em 196 

discussão, o conselho aprovou por unanimidade a baixa em diligência. 23. Processo nº 197 

23080.052306/2011-65. Requerente: Danilo Wilhelm Filho. Solicitante: Prestação de Contas 198 

FAPEU – PC/FAPEU. Assunto: Apreciação da prestação de contas do Contrato nº 273/2011, 199 

firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à 200 

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que teve como objeto a cooperação técnica e 201 

administrativa para o gerenciamento dos recursos na execução do projeto de extensão 202 

intitulado “Curso de Mestrado Profissional em Perícias Criminal e Ambiental”. Valor: R$ 203 

169.000,00. Relator: Carlos Araújo Leonetti. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 204 

79/2021/CC, favorável à aprovação da prestação de contas. Em discussão, os conselheiros 205 

aprovaram por unanimidade o parecer. 24. Processo nº 23080.008274/2019-18. Requerente: 206 

Admir José Giachini. Solicitante: Coordenadoria de Projetos (COPROJ/DPC). Assunto: 207 

Apreciação do aditivo ao termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de 208 

Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 209 

Petróleo S.A. (Petrobrás), que tem como objeto o projeto de pesquisa intitulado 210 

"Desenvolvimento de ferramenta para determinação da área de poça formada na superfície 211 

do solo a partir de vazamentos de hidrocarbonetos líquidos em dutos enterrados”. Valor: R$ 212 

529.111,32. Relator: Paulo Cesar L. Esteves. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 213 

80/2021/CC, favorável à aprovação do termo aditivo de cooperação. Em discussão, os 214 

conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 25. Processo nº 23080.058512/2019-36. 215 

Assunto: Discussão procedimento. Relator: Comissão de Baixa. Retirado de pauta. 26. Processo 216 

nº 23080.049473/2019-86. Solicitante: Departamento de Gestão Patrimonial (DGP). Assunto: 217 

Apreciação da doação dos bens citados nos processos. Relator: Comissão de Baixa, 218 

Tombamento e Doação. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 81/2021/CC, favorável à 219 

doação dos bens presentes no processo. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 220 

unanimidade o parecer. 27. Processo de baixa. Solicitante: Departamento de Gestão 221 

Patrimonial (DGP). Assunto: Apreciação da baixa dos bens citados nos processos nº 222 

23080.019953/2020-56, nº 23080.006526/2020-16 e nº 23080.002805/2021-83. Relator: 223 

Comissão de Baixa, Tombamento e Doação. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 224 

82/2021/CC, favorável à baixa dos bens presentes nos processos. Em discussão, os conselheiros 225 

aprovaram por unanimidade o parecer. 28. Processos de doação de bens. Solicitante: 226 

Departamento de Gestão Patrimonial (DGP). Assunto: Apreciação da doação dos bens citados 227 

nos processos nº 23080.059848/2016-73 e nº 23080.024490/2017-49. Relator: Comissão de 228 
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Baixa, Tombamento e Doação. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 83/2021/CC, favorável 229 

à doação dos bens presentes nos processos. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 230 

unanimidade o parecer. 29. Solicitação de baixas. Solicitante: Departamento de Gestão 231 

Patrimonial (DGP). Assunto: Apreciação da baixa dos bens citados nas solicitações digitais nº 232 

13418/2020 e nº 25617/2020. Relator: Comissão de Baixa, Tombamento e Doação. O relator 233 

procedeu à leitura do Parecer nº 84/2021/CC, favorável à baixa dos bens presentes nos 234 

processos. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade o parecer. 30. Comissão 235 

de Baixa e Doação. Assunto: Troca de membros. Retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, 236 

o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, João 237 

Francisco Ferreira Guimarães, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelos 238 

membros presentes. Florianópolis, 17 de junho de 2021. 239 
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