
Ata da Assembleia promovida pela Associação dos Servidores da Biblioteca 
Nacional (ASBN) no dia 15 de junho de 2012, às 12h, no Auditório Machado de 
Assis. 
 
Mesa: Lia Jordão, vice-presidente da ASBN 
Otávio Alexandre, Presidente da ASBN  
Flávia Cezar: registro da Ata 
 
OTÁVIO abre as falas informando que o gabinete entrou em contato para avisar que 
enviarão representante para falar com os servidores na assembléia de hoje. LIA explica 
que a diretoria mantém, até por uma questão democrática, os microfones abertos no caso 
do Gabinete desejar falar com os servidores. Mas ressalta que a assembléia não esperará 
por eles para iniciar a assembleia. Quando o representante chegar, será convidado a falar.  
 
OTÁVIO abre o primeiro ponto da pauta: a publicação no DOU no dia 8 de junho de 
2012 do novo estatuto da FBN. LIA explica as mudanças e a questão dos DAS 
especialmente do CRD e CAE. Ressalta que não houve mudanças significativas na 
distribuição de DAS para as chefias de acervo, permanecendo as distorções existentes 
desde 2004.  
 
Após as explicações, a mesa abre para perguntas da plenária. 
 
IRINEU Correia pergunta sobre as conversas entre ASBN e o Gabinete. Lia explica que 
as conversas ocorridas até o presente momento trataram das questões estruturais do 
prédio sede, e não da questão da reestruturação da FBN, que é um fato novo. A questão 
da preservação do prédio será tratada no segundo ponto de pauta. 
IRINEU pergunta se algum representante da BN participou de alguma forma dessa 
alteração de estatuto. Lia explica que a ASBN não participou do processo, mas que a 
informação que circula é a de que as chefias em algum momento do processo foram 
consultadas. 
VERA pergunta sobre a participação de servidores na Comissão. 
 
 
Neste momento, chegam à assembleia o presidente da FBN Galeno Amorim e a diretora-
executiva da FBN Loana Maia. Eles são convidados a sentar à mesa para dar informes e 
em seguida responder às perguntas dos servidores.  
 
GALENO se apresenta e avisa que LOANA falará em seguida sobre a construção, junto 
com os servidores, da reestruturação da FBN. Informa que Angeline Monteiro Prata, que 
está cuidando do assunto, também poderá contribuir com informações. GALENO afirma 
que esta reestruturação ainda não é o que o gabinete está buscando construir, lembra que 
esse processo de reestruturação iniciou-se na gestão anterior, que ele tem trabalhado para 
dar continuidade e garantir a implementação. Informa também que está negociando a 
realização de concurso público também para o nível superior. A questão dos concursos 
tem merecido maior atenção pela previsão de grande número de aposentadoria previstas 
até 2014. Galeno informa que quando eles pensam na reestruturação, o que eles 



imaginam e pelo qual estão lutando não é o que foi publicado no DOU. Na verdade, a 
publicação desta “nova” estrutura foi muito mais uma adequação do que já existe. São 
DAS que já existiam, inclusive com seus ocupantes (que permanecerão nos cargos), 
apenas agora deixaram de estar vinculados ao MinC, passando para a FBN, só mudando a 
vinculação. GALENO informa que muitas das nossas necessidades são questões muito 
mais do Ministério do Planejamento e Orçamento do que do Gabinete. Assegura que eles 
estão trabalhando para atender às necessidades acumuladas, como no caso das questões 
estruturais, como ar condicionado, fala da ordem emergencial. Explica que não quer 
atribuir a culpa a ninguém pelo acúmulo de problemas, nem aos anos que agravam os 
problemas, mas ressalta que agora a FBN está sob sua responsabilidade. É difícil para 
uma nova gestão resolver todos esses problemas, mas que está tentando encaminhar as 
soluções, que são demoradas e têm vários trâmites burocráticos que precisam ser 
seguidos. 
LOANA fala que a primeira coisa com que lidou ao chegar à Biblioteca foi a questão do 
estatuto e a ausência de um regimento interno. Informa que Célia Portela, ex-diretora 
executiva, apresentou um estudo sobre uma nova estrutura feito com a participação dos 
servidores. Ao analisar o documento, foi percebido que aquela estrutura que pretendia ser 
o organograma da instituição era completamente inviável e seria recusado pelo MinC. 
Começaram então a estudar uma forma de tornar a proposta viável, é um processo que 
vem sendo construído desde o ano passado. A proposta foi consolidada e enviada para o 
MinC, estando ainda em fase de negociação. O MinC vem fazendo propostas da 
alterações que o gabinete, com a participação das áreas, está negociando. Uma das 
determinações do MinC é que as modificações não poderiam aumentar as despesas, ou 
seja, não poderão ser criados novos cargos comissionados. Explica as mudanças de 
nomenclatura, sendo essa a maior parte das modificações. 
Um servidor na plenária pergunta por que os cargos como auditor, por exemplo, estão 
pendurados na FBN, na visão dele não deveriam estar. LOANA explica que na realidade 
isso é uma questão de determinação legal Os cargos jurídicos são custeados pelo poder 
Judiciário Federal, mas que é obrigatório que sejam lotados dentro dos órgãos em que 
estão atuando.  
LOANA continua explicando que o gabinete sabe que existem coordenadorias e chefias 
sem receber a devida gratificação. A proposta de estrutura prevê a obtenção de comissões 
para essas chefias, mas informa que o MinC não dá muita esperança, eles falam em 30% 
de chance de aceitação da proposta de estatuto que está em trâmite no momento. A última 
auditoria feita na casa aponta a “nosso favor”, pois indica a falta de pessoal. O gabinete 
sabe que temos problemas e o MINC também está sabendo, cada vez que “fazemos 
fumaça” eles sabem. 
RUTÔNIO pergunta quem está participando dessa reestruturação. 
LOANA responde que quem está fazendo é a ANGELINE. 
RUTÔNIO pergunta se tem servidores participando. 
ANGELINE responde que todos os chefes de área estão sendo ouvidos, e inclusive além 
dos chefes de áreas, servidores como Suely Dias e Geraldo Chaves, que apesar de não 
serem chefes de área também foram ouvidos.  
LUCIANA MUNIZ argumenta que houve perda de status dessas chefias com a 
publicação da nova estrutura sem o retorno das funções gratificadas das chefias. 
ANGELINE informa que a proposta foi enviada “no susto”, no último dia 31 de maio 



para o MinC e que nos resta esperar que seja avaliada. Para esta última versão, foram 
ouvidos os diretores Mônica Rizzo, Moema Salgado e Antonieta Cunha. 
LIA pergunta por que a questão foi discutida com os quatro “diretores” e não com os 
coordenadores-gerais, entre os quais se incluem, além de Mônica Rizzo, Liana Amadeo, 
Aníbal Bragança e Gabriela Ferraz. 
LUCIANA MUNIZ chama a atenção para perda de status dos técnicos da BN, que estão 
cada vez mais desvalorizados.  
RUTÔNIO diz que por incrível que pareça, desde 2004 o quadro técnico da BN vem 
perdendo prestígio e reclama que nada sobre a reestruturação foi discutido com os 
servidores da BN. Continua informando ao presidente que o descontentamento entre os 
servidores está cada vez maior, apesar da gestão atual ser de 2011, os problemas vem de 
antes e a atual gestão também deve responder por elas, pois a gestão atual manteve no 
quadro pessoas que já deveriam ter sido tiradas. Quando o presidente chegou, houve 
esperança, mas o descontentamento é crescente.  
MÔNICA RIZZO explica que as pessoas não estão compreendendo porque estão falando 
nela, Antonieta e Moema. LIA explica que na verdade as pessoas não estão informadas. 
MÔNICA RIZZO concorda e se oferece para explicar que as mudanças são mais de 
nome, não na essência. Ela participa como diretora de forma diferenciada dos 
coordenadores-gerais porque na nova estrutura proposta pela FBN, que está em trâmite 
no MinC, há a previsão da criação de uma diretoria na FBN com um DAS-5. Mônica 
explica que na proposta enviada os DAS perdidos em 2004 estão sendo pedidos de volta.  
ANGELINE pede a palavra para explicar que a FBN só tem 30% de chance de ter a 
aprovação da proposta porque os coordenadores de área não abriram mão de pleitear os 
DAS de chefias dos seus respectivos centros e divisões. Segundo ela, se eles tivessem 
concordado em abrir mão de algumas coisas, nossas chances seriam maiores, de pelo 
menos 50%. 
GALENO fala que a FBN tem estado muito presente na mídia recentemente e que isso é 
uma forma de se “ganhar terreno”, é uma estratégia pensada para buscar os olhares 
externos para a FBN, como uma forma de captar uma boa imagem para assim angariar o 
que a instituição precisa. Ele informa que a estratégia tem funcionado. A imagem pública 
da BN, apesar dos problemas, está sendo positiva. Entretanto, reconhece que a gestão 
teve problemas de comunicação interna, reconhece que foi uma falha, não só de falar, 
mas também de ouvir. Ele informa que quando utiliza as mídias sociais, utiliza também 
como uma forma de se comunicar, porém reconhece que ainda não é suficiente. Fala 
sobre a criação de mais um boletim interno, fala da criação de um encontro bimestral com 
a ASBN e pensa em criar outras maneiras de se intensificar a comunicação. Segundo ele, 
se a comunicação não for feita de forma adequada, as informações acabam chegando de 
uma forma “enviesada”. Informa que soube da publicação da estrutura no DOU na 
véspera do feriado à noite, quando a ministra havia acabado de assinar. Informa que, ao 
chegar na casa, procurou avisar seus diretores e chefes para que pudessem explicar o 
sentido dessa publicação aos servidores de seus setores. 
Em resposta a questionamentos da plenária, comenta que, na hora de convidar pessoas 
para ocupar cargos de confiança na FBN, “esqueceu” de perguntar sobre a filiação 
partidária dessas pessoas, e espera esquecer sempre de fazer essa pergunta. Tanto na 
construção dos projetos quanto na formação da equipe a questão partidária, na opinião 
dele, não deve ser levada em conta. O gestor deve trazer para a gestão a visão 



republicana, onde as questões partidárias não podem ter maior peso. Sobre a leitura de 
que de algumas áreas crescerem e outras diminuírem em sua gestão, GALENO 
argumenta que a área de Pesquisa e Editoração não está ganhando destaque, mas o que se 
vem buscando é uma maior “publicização” dos atos. O que se procura é fazer de uma 
forma mais clara, por isso estão sendo publicados mais editais para dar a oportunidade de 
outras instituições possam participar dos projetos, pois o governo acredita que qualquer 
instituição mereça ter o direito de concorrer, para além da Fundação Cervantes ou 
SABIN, conclui dizendo que não está aumentando o número de publicações, apenas está 
criando formas legais de ampliar a participação de outras instituições. Da mesma forma 
com relação à estrutura, informa que está buscando equilibrar os DAS que estão vindo de 
Brasília com os DAS da FBN. A FBN conseguiu 373 milhões de reais para os projetos 
relativos ao livro e à leitura. Entretanto, parte desta verba é do PAC, que não poderá ser 
utilizada para outra coisa a não ser para o que ela se destina, assim como os recursos do 
Fundo Nacional de Cultura. Esses recursos têm rubrica definida e não podem servir para 
suprir todo o tipo de necessidade da FBN, como, por exemplo, a reforma do prédio. Ele 
diz que é questionado se a administração destes recursos não faz a gestão perder o foco, 
que deveria se os problemas estruturais, como as rachaduras, como falta de concurso, 
como mobiliário, computadores velhos, etc. Ele mesmo responde afirmando que a 
instituição não perde, mas amplia a sua visibilidade, isso atrai a atenção da Ministra e 
amplia a interlocução da instituição com outros setores do governo. Galeno informa da 
criação da Comissão de Combate às Crises, que serve para gerenciar os problemas como 
o vazamento do ar-condicionado que ocorreu no prédio-sede recentemente. Nem sempre 
todas essas ações são suficientes para resolver os problemas, mas quando se assume esse 
cargo (presidente da BN), se assume os 202 anos de problemas do prédio. Ele vem 
dedicando sua atenção pessoalmente, trabalhando aqui até 11 horas por dia, entrando nas 
áreas, criando formas de ajudar. Também isso é para tentar resolver os problemas 
crônicos, não há o direito de usar a desculpa dos problemas acumulados, o que está 
começando a mudar. 
LUCIANA MUNIZ fala que mais importante que a criação de novos editais para a CGPE 
é o acervo, que é patrimônio da humanidade, e está se perdendo.  
GALENO reforça que na verdade não estão sendo criados, mas sim estruturados. E que 
nos próximos dias sairá uma política que reunirá a FBN, a Casa de Rui Barbosa e o 
IBRAM para a preservação de acervos. 
RUTÔNIO fala que com relação à equipe, Loana, Gabriela e Moema, Monica e Liana, o 
presidente estão todos de parabéns. Contudo, ao dizer que as áreas caminham em 
velocidades diferentes, isso é ruim.  
GALENO explica que não foi claro, dá o exemplo de uma obra de grande vulto a uma 
obra de pequena escala, não é questão de prioridade, mas de funcionalidade. O esforço 
dispensado nas questões do prédio é muito maior, entretanto os trâmites necessariamente 
fazem com que os resultados demorem mais para aparecer nesse caso do que, por 
exemplo, um projeto para fazer um sarau nos jardins da BN.  
RUTÔNIO, em relação ao DGE, informa que o subsecretário é servidor da BN. E em 
relação ao que falou do PT, não está se referindo à BN, mas ao governo todo. Mas mais 
grave do que isso é que, apesar da dificuldade de gestão, da forma que vai a “casa vai 
cair”, literalmente. Fala sobre os problemas dos banheiros, que estão em mau estado, 
quebrados, com fila pela falta de vasos sanitários.  



Há manifestações espontâneas na plenária sobre as condições sanitárias do prédio, cujos 
problemas passam até pelo sabão fornecido nos banheiros: sabonete de erva-doce no 4º 
andar e detergente nos outros.  
LIA retoma a questão da reestruturação, pedindo para que o gabinete forneça 
informações por escrito a respeito dos prazos de finalização deste processo de 
reestruturação da FBN. Lia retoma o comentário de ANGELINE sobre as diminuição das 
chances de aprovação da proposta de reestruturação da FBN por causa da insistência dos 
diretores e coordenadores em pedir os DAS das chefias que hoje não os têm. Segundo 
ela, seguindo esta lógica, a culpa pelo fracasso da proposta, no caso de ficarmos nos 
“70%” de negativa, corre o risco de ser atribuída aos coordenadores. Afirma que a FBN 
tem que pedir o que é necessário para o funcionamento da instituição. Entretanto, não se 
aceitará, em hipótese alguma, que se coloque o possível fracasso da proposta na conta dos 
coordenadores que não pediram nada além do que a instituição precisa. Ao contrário, 
pediu o mínimo. E o gabinete tem que comprar a briga, não é questão de inflexibilidade, 
mas de necessidade.  
ANGELINE explica que o fato de ter sido enviado demonstra que o gabinete aceitou. 
LIA informa ao Galeno que as informações não estão chegando aos servidores, que como 
ela, não são chefia. Usa como exemplo o seu próprio setor, no qual não chegou a 
informação sobre a publicação da reestruturação e o seu significado neste momento. A 
nova gestão da FBN criou sistemas de divulgação muito eficientes, mas não de 
transparência. Com isso, quer dizer que divulgam-se resultados, eventos e tudo o mais 
para o público, mas não há transparência nos processos decisórios internos. Os servidores 
não ficam nem sabendo o que está sendo discutido entre Gabinete e diretorias. Lia 
pergunta ainda como podemos viabilizar essa melhora na comunicação. Fala sobre 
transparência nas decisões, que isso não está chegando ao servidor que está ali na ponta, 
diz que está faltando troca. 
LOUSADA pergunta se nessa negociação foi incluída a questão de servidores anistiados / 
reintegrados que estão lotados na FBN. Ele informa que vem da extinta TVE, assim como 
outros colegas de outras instituições e que há questões de carreira específicas destas 
pessoas. Ele informa que também é profissional da comunicação, tem muitos anos de 
televisão e tem trabalhado com a produção de material produzido nos eventos da FBN, 
que está sendo tratado, editado e esse material está retido. Fala da idéia de divulgar esse 
material através do site. Pergunta se o presidente já pensou nisso e se existe a 
possibilidade. 
IRINEU fala que a ASBN pode ser um canal importante e fundamental para promover a 
comunicação entre os servidores e o gabinete. Introduz a questão da qualificação do 
quadro de funcionários, para que os servidores sejam incentivamos para buscar maior 
qualificação. 
OTÁVIO informa que da conversa da ASBN com o gabinete sobre a questão das 
condições físicas dos prédios da FBN, nada foi formalizado. O gabinete não forneceu, 
conforme solicitado pela ASBN (e prometido pelo gabinete), qualquer documento 
informando sobre as ações relativas aos problemas de conservação do prédio. E ele se 
preocupa porque a “casa está caindo” de verdade. Compreende que o Gabinete tem 
estado assoberbado de trabalho, mas nada foi passado como prazos, planilhas e editais 
sobre a questão estrutural. 



LOANA retoma a fala de LIA, dizendo que não se pode descontextualizar o que se foi 
dito. O Gabinete tomou sim um susto com o prazo dado pelo MinC para finalizar a 
proposta de reestruturação, assim como nas outras vinculadas (a FUNARTE, por 
exemplo, não enviou a proposta em função do tempo), mas o trabalho que foi entregue 
não foi feito de forma improvisada, pois já estava em pauta desde o ano passado. Quando 
a ANGELINE fala que dos 30% de chance porque os coordenadores não cederam, não 
quer colocar a culpa nos coordenadores. 
GALENO avalia que, com relação à questão da estrutura e dos DAS, a LOANA já 
respondeu bem e a ANGELINE fez um trabalho incrível, colocou com boa propriedade, 
tem realizado um trabalho riquíssimo, mostrando que a capacidade de colaboração dos 
servidores da casa é enorme. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso é sempre do 
presidente da instituição, nunca dos coordenadores. A negociação está sendo feita de 
modo que a gente consiga o máximo possível. Fala da importância da ASBN na 
comunicação. No momento que houver essa definição as partes serão ouvidas, assim 
como a ASBN. É importante ouvir o servidor, para saber os problemas. Afirma que é 
otimista com relação à questão dos DAS, mas acha que é importante forçar mais um 
pouco para se conseguir o máximo. Inclusive falou ontem com a Ministra, pois a grande 
questão hoje não é o dinheiro, a prioridade é a questão de pessoal, seja para qualificar, 
sejam os DAS, seja concurso, seja salário (apesar de não ser da alçada do dirigente), seja 
a questão de prestígio. Volta à questão importância da visibilidade da FBN, pois ela 
facilita. Ele sabe que o boletim interno não resolve, pois é “via de uma mão”, outra via é 
a participação dos servidores. Informa que propôs um calendário de reuniões com a 
ASBN até o fim do ano, até o fim da sua gestão. Acha que isso pode ser uma forma 
concreta de melhorar a comunicação. Propõe também que a ASBN seja convidada para a 
discussão da distribuição dos DAS quando eles vierem. Da mesma forma que se ofereceu 
para vir participar dessa assembleia, da mesma forma que a ASBN fez o convite. Está 
tentando ir às áreas da FBN e pretende ir ao Anexo em breve. E para responder sobre o 
aproveitamento das gravações, dá um exemplo que sugeriu a TV Brasil que criasse um 
programa sobre as atividades da BN, não só dos eventos, mas do que é feito aqui. Fala 
que se preocupa com o que algumas pessoas chamaram de “a casa está caindo”, assim 
como com a questão de pessoal, como já disse, mas isso não é a essência do que uma 
gestão deve ser. Além de articular o seu tempo para todas as questões, será que a 
instituição deve suspender as outras atividades, como o evento que foi realizado ontem, 
como a exposição que foi inaugurada, será que porque “a casa está caindo” devemos 
suspender essas outras coisas? Ou será que devemos mantê-las, assumindo as 
dificuldades, mas fazer com que a casa continue fazendo as coisas que tem obrigação de 
fazer? O PROLER não pode deixar de funcionar porque a casa tem problemas estruturais, 
a visita guiada não pode deixar de existir, porque é fundamental isso para que aquilo que 
precisa ser feito possa ser feito. Isso vale para a questão do ar condicionado, que está 
sendo feito de forma emergencial, é lógico que enquanto isso está correndo riscos, mas 
eles podem ser minimizados. Enquanto isso a área internacional está rolando, a questão 
da fachada vai ser mais demorada, mas as coisas estão acontecendo. 
RUTÔNIO concorda que as atividades da FBN não sejam interrompidas, porque se sabe 
que isso é bom. Em relação à questão do IRINEU (incentivo à qualificação dos quadros), 
já vem sendo discutido há anos sobre a adoção da tabela da Casa de Rui Barbosa, é uma 
briga dos servidores e pede que o presidente converse sobre isso com a Ministra.  



LIA explica que a ASBN já passou para o gabinete as reivindicações do Fórum da 
Cultura.  
GALENO fala sobre a experiência da greve do ano passado, na qual ele se colocou à 
disposição como interlocutor, porque na verdade somos parceiros, não há lados 
diferentes, há um objetivo comum a todos nós. Já fez parte de movimento sindical, 
entende e se coloca literalmente dos vários lados desse Balcão. Diz que tem conversado 
bastante com o Luis Fernando Zugliani, e tem buscado esforços nesse sentido. 
GALENO e LOANA agradecem e se retiram da assembleia. 
LIA pergunta à plenária sobre a preferência de horário para a marcação das assembleias 
da ASBN. A plenária manifesta-se favoravelmente à proposta de marcar sempre para as 
13h, o que foi acatado pela diretoria da ASBN.  
ÂNGELA SALES informa que Zé Carlos teve que se ausentar, mas pediu que ela 
encaminhasse o pedido que essa assembleia fosse suspensa e adiada. 
Ficou decidido fazer o fechamento do primeiro ponto da pauta, com uma avaliação da 
visita do presidente da FBN à assembleia e que será marcada para a semana após a 
Rio+20 a continuação desta assembleia. 
IRINEU sugere aproveitar os últimos minutos de assembleia para fazer uma avaliação da 
ida de GALENO e LOANA à assembleia.  
LIA avalia que foi muito positiva a vinda do presidente, ressaltando que é a primeira vez, 
pelo menos desde que entrou na FBN em 2006, que vê o presidente da instituição ir ao 
encontro dos servidores para fornecer explicações sobre as questões da gestão. 
IRINEU lembra que não podemos perder nossa autonomia. Retoma a discussão sobre a 
questão dos cargos, sobre como vamos nos preparar para atender essas demandas, propõe 
a criação de um grupo de estudo. 
LIA concorda que a ASBN terá que criar uma forma para isso. Será preciso criar um GT 
para encaminhar essas questões junto ao gabinete.  
OTÁVIO fala que tentamos sempre desvincular a ASBN da FBN, inclusive no nosso site, 
que está sendo reformulado, por isso está fora do ar.  
IRINEU dá os parabéns à LIA pela defesa das coordenações. 
PAIXÃO, apesar do atraso, gostaria de colocar a questão dos DAS perdidos, o que 
importa não é de quem é a culpa, não consegue entender se isso está sendo visto, não é 
possível que não seja resolvido. Pede que a ASBN não aceite que isso não seja resolvido 
e sugere que quem está nos cargos saia para que essa questão seja resolvida.  
LIA explica que o presidente falou que essa estrutura é de certa forma provisória, porque 
há uma proposta sendo avaliada pelo MinC.  
PAIXÃO recupera a discussão da equiparação da tabela salarial do PECC com a tabela da 
Casa de Rui Barbosa. Para ele, passou da hora de se fazer essas correções via SOS 
Cultura, é preciso chegar até Brasília, é preciso falar com a Ministra.  
LIA está se tentando fazer, junto com representantes das outras associações da Cultura, 
uma justificativa para se levar proposta de equiparação das tabelas para a ministra. LIA 
fala que a questão dos servidores que foram incorporados é complicada e que 
aparentemente o presidente não compreendeu, mas que irá conversar com os anistiados e 
com a Dra. Wilma Pontes para ver o que pode ser feito. 
MONICA RIZZO afirma que é a favor da criação de um grupo de estudo, para além da 
ASBN, que mesmo pessoas não associadas possam participar, e que inclua também os 
servidores que foram incorporados. E sugere que a ASBN solicite ao gabinete a cópia do 



documento relativo à proposta da nova estrutura da FBN que foi encaminhado ao MinC. 
OTÁVIO fala da importância que as áreas tragam suas questões, tais como o ar 
condicionado, que se é ruim nas áreas é ainda pior nos armazéns. 
Em função do horário, ficou combinado que a ASBN marcará nova assembleia na 
semana de 25 a 29 de junho para dar continuidade aos pontos de pauta.  
 
Às 15h, encerra-se a assembleia.  
 
Eu, Flavia Cezar, redigi e assino a presente ata.  
 
 


