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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 DO
CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO SOCIOECONÔMICO,
REALIZADA NO DIA 13/11/2017.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 15h10min, reuniu-se
ordinariamente na sala do Conselho Departamental do CSE, o Conselho de Unidade do CSE, com a
presença dos Conselheiros que assinaram a lista de presença, sob a presidência do Prof. Irineu Manoel de
Souza, Diretor do CSE. ITEM 1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. O Presidente informou que a ata
havia sido encaminhada aos Conselheiros por meio eletrônico, indagando sobre a necessidade da sua
leitura. Tendo sido dispensada a leitura, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. ITEM 2 – INFORMES – Não havendo informes por parte da Presidência e tampouco por
parte do plenário, passou à ordem do DIA. ITEM 3 – ORDEM DO DIA. 3.1. Proc. 23080.052330/201790. Requerente: Prof. Luiz Felipe Ferreira. Assunto: Reconsideração da decisão do Conselho de
Unidade do CSE, acerca do recurso administrativo do Edital 014/CSE/2017. Relator: Prof. Irineu
Frey. Com a palavra o relator expôs o seu parecer que, ao final, recomenda pelo indeferimento do
acolhimento da reconsideração. Aberta a discussão, após amplo debate, o Conselheiro Prof. Lauro
Francisco Mattei solicitou que constasse da ata da reunião o seguinte teor: “Durante sua fala na reunião
do Colegiado da Unidade CSE, o Conselheiro Luiz Felipe Ferreira acusou o Diretor do CSE de estar
prevaricando. Considerando a gravidade dessa atitude, solicito que tal fala conste na ata da referida
reunião”. Na sequência o Presidente colocou o parecer do relator em votação, sendo solicitado pelo
Conselheiro Professor Luiz Felipe Ferreira que a votação fosse feita nominalmente. Procedida à leitura
nominal dos conselheiros pelo Secretário do Centro, a votação expressou o seguinte resultado: 13 votos
favoráveis ao parecer do relator e cinco votos contrários, conforme a lista de presença anexa a presente
ata e publicada na página do Centro Socioeconômico. Ausentaram-se antes da votação as Conselheiras
Professoras Marialice de Moraes e Marilda Todescat. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 16h30min, e para constar, eu, Roberto Carlos Alves,
Coordenador de Apoio Administrativo do CSE, lavrei a presente ata que achada conforme, segue assinada
pelo presidente.

