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Ata da 1ª. Reunião do Conselho Deliberativo e Científico (CDC) da Associação 

Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF), biênio 2020-2022, realizada on-line. 

 

Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 14h, reuniram-se, os conselheiros 
do Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF, Gestão 2020-2022, para a 1ª 
Reunião do Conselho Deliberativo e Científico realizada de forma on-line pela plataforma 
zoom, tendo em vista a situação de pandemia decretada no país. A reunião prevista para 
iniciar às 14h em 1ª convocação com 2/3 de seus conselheiros teve início 14h15min, em 
2ª convocação com o número de membros presentes. Abertura da 1ª Reunião do 
Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF pelas coordenadoras do CDC e pela 
Presidente da ABRATEF foi aberta pela Coordenadora do CDC Helena Centeno Hintz 
(AGATEF) que deu as boas-vindas a todos com um grande abraço virtual e passou a 
palavra para a Coordenadora Ieda Zamel Dorfman (AGATEF). A coordenadora Ieda 
Zamel Dorfman (AGATEF) saudou a todos com a mensagem “Estamos vivendo uma 
realidade nunca imaginada e podemos aprender que não existe sensação melhor de 
descobrir que toda conquista começa com a decisão de tentar e não esperar a 
tempestade passar” e convidou a todos para caminhar juntos e apresentou os votos de 
que no congresso possamos estar juntos, nos abraçar e que o congresso possa ser um 
sucesso. Em seguida passou a palavra para a presidente da ABRATEF Silvana Silvestre 
que em seu nome e em nome da diretoria da ABRATEF deu as boas-vindas a todos. Em 
virtude do falecimento, em 20 de novembro de 2020, do nosso mestre e Terapeuta de 
Família Mony Elkaim, apresentou um vídeo em sua homenagem, falou da emoção e da 
gratidão do Mony ter feito parte da organização do 14º. Congresso, no qual seria um dos 
palestrantes e faria o wokshop do pré-congresso. A presidente Silvana lembrou que Mony 
Elkaim nos deixou um grande legado, foi uma pessoa inovadora e que teve a coragem de 
estar sempre à frente do seu tempo, assim deu início à reunião, saudando a todos e 
passando a palavra para a coordenadora Ieda que leu as Regras sobre a realização da 
reunião: a) Microfones no MUDO; b) Perguntas ao final das apresentações por ordem de 
inscrição no CHAT e de levantar a mão; c) Aguarde a ordem do coordenador para se 
manifestar. A coordenadora Ieda leu a pauta que foi enviada para todos os membros e 
colocou que das 14h15min até as 16h teremos: 1. Abertura da 1ª Reunião do Conselho 
Deliberativo e Científico da ABRATEF pelas coordenadoras do CDC e pela Presidente da 
ABRATEF; 2. Regras sobre a realização da aprovação da Pauta da Reunião; 3. 
Aprovação da Ata da Reunião ocorrida pela plataforma Zoom em 05 de junho de 2020; 4. 
Apresentação pela Presidente da ABRATEF, Silvana Silvestre, sobre a ABRATEF; 5. 
Apresentação pela Presidente do 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, Silvana 
Silvestre, da situação atual e geral do Congresso; 6. Informes da Coordenadora Geral do 
Congresso, Corina Schabbel; 7. Informes da Comissão Científica do Congresso pela sua 
Coordenadora Eliane Pelles; 8. Apresentação proposta orçamentária Consultoria Jurídica; 
9. Votação da proposta de trabalho para o próximo trimestre; 10. Formação dos GRUPOS 
DE TRABALHO CDC/ABRATEF; 11. Calendário das próximas reuniões do CDC da 
gestão 2020-2022; Encerramento da reunião. Dando prosseguimento, a coordenadora 
Ieda Dorfmam, fez a leitura dos nomes dos representantes das regionais, como 
conselheiros do CDC, de todas as regionais. Leitura e aprovação da Pauta da Reunião 
e aprovação da Ata da 5ª. Reunião A coordenadora Ieda Dorfman submeteu para 
aprovação dos presentes a pauta desta reunião e a ata da 5ª. Reunião do CDC, que foi 



2 

 

realizada em 05 de junho de 2020 e ambas foram aprovadas por todos os presentes por 
unanimidade. Neste momento, Rosana Galina (APTF) pedindo a palavra para retificar que 
esta não é a 6ª. Reunião conforme foi divulgado e está sendo registrada, e sim a 1ª. 
Reunião da gestão 2020-2022, ao que a coordenadora Ieda Dorfman agradeceu e 
solicitou que fosse registrada em alta a alteração que esta é a 1ª. Reunião do CDC na 
gestão 2020-2022. Cecília Veluk (ATFRJ) levantou a necessidade, como sempre é feito 
nas reuniões presenciais, que haja um momento para que os conselheiros novos e 
antigos possam interagir, para se conhecerem possibilitando que seja feito um bom 
trabalho nos próximos anos. A coordenadora Ieda concordou com a importância de haver 
um momento de integração entre os conselheiros, mas justificou não ter incluído este 
momento devido à grande quantidade de assuntos e da urgência de se tomar algumas 
decisões para dar agilidade ao funcionamento tanto da ABRATEF quando do CDC, 
apesar de concordar com a importância de um momento que todos pudessem se 
aproximar e se apresentar. Cynthia Ladvocat (ATFRJ), concordando com a importância 
de haver um momento de integração, sugerindo inverter a pauta e colocar a organização 
das comissões no início, quando se falaria o que cada comissão faz, haveria a formação 
das comissões e as pessoas poderiam se apresentar. A presidente Silvana Silvestre 
solicitou a palavra e falou que haver um momento de integração nesta ocasião não será 
possível, poderá ser previsto esse momento na próxima reunião. O que poderemos fazer 
agora é fechar a apresentação dos slides e cada novo conselheiro se apresenta e depois 
voltaremos para as apresentações dos slides, ao que as coordenadoras Helena Hintz e 
Ieda Dorfman concordaram, submeteram a opinião dos presentes e assim foi feito: as 
pessoas que estão na função de conselheiro pela primeira vez se apresentaram.  
Seguindo a pauta passamos para Apresentação pela Presidente da ABRATEF, Silvana 
Silvestre, sobre a ABRATEF.  A presidente Silvana Silvestre deu início a sua 
apresentação falando do relatório das atividades ABRATEF, desde julho até o presente 
momento, as principais e necessárias providencias foram: a) medidas e documentos 
necessários para aprovação e registro da ata da ABRATEF; b) termos de posses de 
TODOS os conselheiros, assinados e reconhecidos; c) demais procedimentos para 
oficializar a documentação da ABRATEF. Foram realizadas várias reuniões da diretoria 
executiva ABRATEF nos dias 7/8; 19/8; 5/10; 14/11; reuniões GT e do Estatuto, nas datas 
17/8; 18/9; 4/10; 5/10; 25/10; 13/11; 19/11. Os eventos que realizamos pela ABRATEF: a) 
simpósio on-line, com Haim Omer: Pais Corajosos, com a participação da nossa 
associada Marlene Marra (ATFAGO), realizado 15/8/2020, em comemoração ao dia dos 
pais que foi um evento gratuito; b) Em 18/9/2020, realizamos o curso sobre Leis Gerais de 
Proteção de Dados; c) Entrevista com Matteo Selvini, realizada em parceria com a 
ABRAP, uma entrevista, no dia 3/10, também um evento gratuito; d) Simpósio com 
Maurizio Andolfi, realizado em 31/10, foi um evento pago e que rendeu para ABRATEF 
R$141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) e tivemos um público de 471 pessoas. 
Continuando nosso relatório de atividades da ABRATEF julho-novembro 2020, enquanto 
estávamos regularizando os documentos para retomar um projeto que iniciamos em 2019 
que é “Presidente da ABRATEF junto das Regionais”, quando realizamos as seguintes 
reuniões: a) ATFAGO: 24/8; b) APTF: 28/8; c) ATF RJ: 31/8; d) APETEF: 16/9; e) ATF 
MINAS 02/10; f) AGATEF: 15/10; g) ATEFES: 27/10; h) ACATEF: 4/11; i) ATF RN: 9/11; j) 
ARTEF: 16/11; k) APRTF: 20/11. O que tratamos nas regionais foi conhecer um pouco 
mais da realidade dessas regionais, chegar perto dos associados, levantar suas 
necessidades e levantar as sugestões e solicitações de cada regional. Também nos 
bastidores e percebendo que houve muita mudança nos nossos trabalhos e aumentou a 
busca por divulgação e publicação dos eventos e foi necessário elaborarmos algumas 
regras para divulgação dos eventos na rede social da ABRATEF, que são: a) A 
divulgação deve ter o apoio da regional e o da ABRATEF. Para isso as regionais deverão 
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SELECIONAR qual evento apoiar; b) Os eventos pagos deverão oferecer um desconto 
para associado ABRATEF/REGIONAL ou sorteios para nossos associados; c) Para apoio 
aos eventos de associações ou núcleos formadores, estes devem ter o ACORDO DE 
COLABORAÇÃO com a ABRATEF; d) Eventos de outras ASSOCIAÇÕES E/OU 
INSTITUIÇÕES sem nenhum acordo ou vínculo com a ABRATEF não serão divulgados 
em nossas redes; e) “Lives” seguirão os mesmos critérios e somente serão divulgadas no 
story do Instagram; f) A divulgação deve ser solicitada com um prazo de pelos menos 15 
dias antes do EVENTO para ser encaixada/agendada no contexto de nossas redes 
sociais de acordo com padrão técnico do (a) profissional responsável; g) Não serão 
aceitas solicitações para publicação de última hora; h) Nenhuma publicação de cunho 
político e/ou religioso será aceita; i) Encaminhamentos à ABRATEF devem ser via 
PRESIDENTES DAS REGIONAIS; j) As informações do desconto para associados 
ABRATEF devem estar no corpo do folder/mídia ou na legenda; k) As divulgações 
deverão ser repassadas para divulgação e as legendas devem ter escrita objetiva; l) NÃO 
NOS RESPONSABILIZAMOS por informações erroneamente passadas; m) NÃO 
ALTERAMOS DADOS INCOMPLETOS OU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES. 
Nesses casos devolveremos para os reajustes. Ex: tem desconto ABRATEF, mas não 
consta na legenda ou no corpo da divulgação. Os responsáveis deverão disponibilizar 
essas informações; n) “As divulgações serão passíveis de análise dos profissionais 
técnicos das redes sociais para eventual publicação”. Outro item que apresentamos é a 
organização da proposta de trabalho para o próximo trimestre, de dezembro 2020 a 
fevereiro 2021, frente às demandas das 11 regionais que tivemos contato nas reuniões do 
programa “Presidente da ABRATEF junto das Regionais”. Dentre as mudanças que estão 
ocorrendo na ABRATEF uma mudança muito importante é a inclusão das Regionais como 
afiliada da ABRATEF, para isso precisamos ter o Estatuto das Regionais que contemple 
um padrão em consonância com o Estatuto da ABRATEF e para esse acordo de afiliação 
ser feito. A maioria das Regionais pediu urgência na elaboração dos Estatutos das 
Regionais porque a maioria das Regionais, semelhante a como estava o Estatuto da 
ABRATEF, estão com seus estatutos desatualizados, sem o marco regulatório e todas 
essas atualizações que o Estatuto da ABRATEF já contempla e a ideia é que possamos 
dar prosseguimento com a realização do Regimento Interno da ABRATEF. Outra 
solicitação de algumas Regionais, que tem sido muito constante, é sobre a 
implementação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Também já deveria ter sido 
feito há muito tempo o registro das marcas, tais como o logo da ABRATEF; logo do 
Congresso; Revista ABRATEF. Finalizando assim a apresentação sobre a ABRATEF, a 
presidente Silvana informa que estes itens serão detalhados no final da reunião, quando 
mostraremos com detalhes como será feito cada item, o orçamento, qual será o custo 
para as ações e o que iremos aprovar para darmos continuidade. A presidente Silvana 
colocou-se à disposição para esclarecer melhor se alguém quisesse fazer algum 
comentário ou questionar algo que não estivesse claro. Como não houve perguntas, foi 
encerrado o assunto da ABRATEF neste momento para retornar no final da reunião. 
Dando prosseguimento à pauta, passamos para apresentação pela Presidente do 14º 
Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, Silvana Silvestre, da situação atual e 
geral do Congresso. A presidente Silvana apresentou uma introdução das ações sobre o 
14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, que está previsto para iniciar em 4 de 
agosto de 2021 com a realização do pré-congresso, e de 5 a 7 de agosto de 2021, o 
Congresso. Como ações preventivas e de segurança devido à pandemia, foi realizada 
uma visita técnica no Rio Quente Resorts em 20 de outubro de 2020 para levantamento 
das necessidades e observar, in loco, se o Resort está atento às observações das regras 
do distanciamento social; número de salas disponíveis, quantas pessoas cada sala 
comporta, para que se possam saber quais as ações necessárias que precisam ser 
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tomadas para a realização do 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. Foram 
acrescentadas as seguintes informações importantes: número total de inscritos no 
Congresso até o início de março de 2020 de 445; número total de inscritos no pré-
congresso: 246 e que houve 14 solicitações de devolução das inscrições. Informes da 
Coordenadora Geral do Congresso, Corina Schabbel (ATFAGO) que se apresentou e 
agradeceu a Larissa Caramaschi (ATFAGO) a passagens das informações do que já tinha 
sido feito para realização do 14º Congresso e continuou informando que a visita técnica, 
realizada pela presidente Silvana e Eliane Pelles, resultou em algumas providências, que 
foram a) aumento do número de salas de 3 para 5 salas disponíveis; b) a área ao ar livre; 
c) a possibilidade de transmissão on-line dos eventos; d) locais alternativos para 
realizações de eventos menores; e) realizamos o contrato com a ELO – empresa que faz 
toda as ações para captação, site, angariar patrocínios e faz todo o contato com o Resort; 
f) orçamento para transmissão on-line do Congresso, que é um valor que está sendo 
revisto. Foram informadas também as ações que estão em andamento: a) congelamento 
das inscrições presenciais; b) inscrições que tinham sido canceladas foram substituídas 
por pessoas que irão apresentar trabalho e ainda não estavam inscritos; c) O contrato 
com a ELO foi submetido para uma revisão jurídica e deverá estar concluído até 
dezembro de 2020; d) Foi passado para a ELO a definição de um prazo para 
apresentação de patrocínio previsto em propostas da ELO que ainda não tinham sido 
efetivadas; e) Possibilidade de termos um link patrocinado, que diminuirá os custos das 
transmissões on-line; f) Necessidade de repensar o evento pré-congresso, devido ao 
Falecimento do Mony Elkain, para que possamos fazer a divulgação do novo evento; g) 
Está sendo realizado um trabalho para que toda divulgação de evento seja feita no 
instagram da ABRATEF porque é mais fácil, a visibilidade é maior, o controle ficará mais 
fácil sobre o número de acesso, o que está sendo postado e outros; h) Sobre a 
transmissão on-line: com a redução de salas será possível fazer uma transmissão on-line 
de tudo que estará acontecendo; g) Quanto ao orçamento para transmissão on-line, as 
propostas estão sendo levantadas; h) Para as inscrições das transmissões on-line a 
sugestão é termos as seguinte opções: Pacote completo e Pacote Day-using, entre outras 
que possam aparecer, tendo em vista a dificuldades de ficar sentado todo o tempo de 
frente para a tela, poderá fazer mais sentido pacotes diferenciados; i) A abertura das 
inscrições on-line não contemplam as inscrições para apresentação de trabalhos, que foi 
encerrado em 20 de novembro de 2020. Essas foram às ações que a Comissão 
Colaborativa conseguiu fazer até o momento, ressaltando que a parte mais sensível que 
temos agora é fechar o orçamento. Vera Risi (ATFRJ) questionou se a pessoa que se 
inscrever para o congresso presencial, poderá alterar para a transmissão on-line. Corina 
Schabbel (ATFAGO) respondeu que sim, porém ainda estão estudando como poderá ser 
feito com a hospedagem. Informes da Comissão Científica do Congresso pela sua 
Coordenadora Eliane Pelles: fazendo uso da palavra, Eliane Pelles (ATFAGO), 
coordenadora da Comissão Científica do Congresso informou que estão trabalhando com 
a opção de o 14º. Congresso ser presencial com algumas transmissões ao vivo, para o 
período de 04 a 07 de agosto de 2021, sendo dia 04 o pré-congresso. Apresentou o mapa 
das salas e as atividades que estão sendo pensadas, com as possibilidades para 
realização do nosso congresso e as formas de transmissão possíveis. A presidente 
Silvana Silvestre deu uma pausa de dez (10) minutos para que todos pensem e reflitam 
sobre o que ouviram e aproveitem para tomar água. Os trabalhos foram retomados às 
16h20min, quando a coordenadora Helena Hintz passou para o item sobre Formação 
dos GRUPOS DE TRABALHO CDC/ABRATEF e lembrou que historicamente o CDC foi 
composto por comissões que formadas na primeira reunião do CDC da gestão, algumas 
eram comissões permanentes e outras temporárias. O que foi pensado para esse primeiro 
semestre foi à formação de grupos de trabalho, que está sendo chamado de GT e que 
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serão formados em função das necessidades da ABRATEF/CDC. A Comissão Editorial 
deve continuar existindo, principalmente em função da Revista da ABRATEF, que está em 
pleno funcionamento. As demais como, por exemplo, a Comissão de Formação, serão 
temporárias e existirão para determinado fim. Cecília Veluk (ATFRJ) acrescentou que 
entende como bastante interessante a formação do GT que define propósitos e propostas 
bem claras para aquele grupo, porém entende que precisa ficar claro quanto à construção 
do grupo, permitindo flexibilidade e integração dos membros. A coordenadora Helena 
Hintz deu prosseguimento, informando que o funcionamento dos GTs terá como 
princípios: a) são solicitados e montados a partir da solicitação da ABRATEF e/ou do 
CDC; b) terão prazo/duração até a realização da tarefa solicitada; c) terão um 
coordenador designado com o critério de disponibilidade, experiência e interesse no tema; 
d) os CONSELHEIROS que quiserem participar devem estar atentos a sua disponibilidade 
e conhecimento, interesse do assunto e se inscreverão durante a reunião do CDC; e) 
membros serão escolhidos pelo critério do coordenador. O GT terá o objetivo de dar 
agilidade e efetividade para assuntos solicitados e dar assessoria e suporte técnico à 
ABRATEF/CDC.  Solicitando a palavra, Rosana Galina (APTF) pediu para acrescentar ao 
que Helena falou que o GT tem uma tarefa a desempenhar, as comissões poderão até 
continuar, mas o GT terá que dar uma resposta emergencial sobre determinado assunto. 
A presidente Silvana esclareceu que é uma proposta e todos deverão votar se acatam a 
proposta, em caso contrário voltaremos para as comissões. Proposta de trabalho para o 
próximo trimestre: organização da proposta de trabalho para o próximo trimestre frente 
às demandas das regionais, dezembro 2020 a fevereiro 2021. Grupos de trabalho 
CDC/ABRATEF (GT): foram apresentadas as sugestões dos seguintes grupos de 
trabalho: a) GT ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO, que já é conhecido e está 
formado e que já apresentou o Estatuto da ABRATEF, aprovado em reunião anterior pelo 
CDC. O mesmo está composto por coordenador: Silvana Silvestre e os membros: Helena 
Hintz; Ieda Dorfman; Eliette Belfort; Rosana Galina; Cynthia Ladvocat; Maria Cecília V. D. 
Baptista; Andréa Toledo; Eliane Pelles; b) GT FORMAÇÃO, para o qual foi convidada 
para coordenar: Eliette Belfort (APTF) que já esteve na coordenação da Comissão de 
Formação do CDC e os membros que estiverem interessados e se interessarem pelo 
assunto, os quais deverão se inscrever. As reuniões do GT de Formação serão às terças-
feiras, das 8h às 10h; c) GT LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, para o qual foi 
convidada Andréa Toledo (APRTF) para a coordenação. A característica desse grupo é 
que funcionará em conjunto com a Consultoria Jurídica e todos os envolvidos nas redes 
sociais da ABRATEF e terá reuniões com essa comissão e orientará toda a parte técnica 
e desenvolvimento do trabalho. As reuniões serão às sextas-feiras, das 13h às 14h; d) GT 
ESTATUTO DAS REGIONAIS. A proposta da Consultoria Jurídica será seguir os 
seguintes passos: 1) Presidentes das Regionais levam estatuto da ABRATEF e dialogam 
com seus associados e/ou diretorias e fazem levantamento das suas particularidades e 
necessidades; 2) Haverá duas reuniões com a Consultoria Jurídica e todos os presidentes 
das Regionais para apresentação dos levantamentos efetuados e apresentação dos 
documentos das regionais; 3) Consultoria Jurídica elaborará uma proposta de Estatuto 
das Regionais incluindo o levantamento realizado; 4) Haverá duas ou mais reuniões de 
ajuste para que o estatuto seja representativo; e) GT ENCONTRO DE FORMADORES, o 
Encontro de Formadores ocorrerá no primeiro semestre de 2022 e o GT terá como 
coordenadora: Cynthia Ladvocat (ATFRJ) e os membros serão escolhidos e iniciarão os 
trabalhos em FEV/2021.  Passamos para o próximo item da pauta que é Apresentação 
da proposta orçamentária da Consultoria Jurídica. A proposta da Consultoria Jurídica 
engloba os seguintes itens: a) levantamento de todos os documentos que contenham 
coleta de dados pessoais; b) revisão dos documentos e envio para o GT para elaboração 
do fluxo do tratamento dos dados; c) elaboração da política de privacidade; d) divulgação 
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dos documentos e da nova política aos associados. A consultoria Jurídica Social Profit 
apresentou a proposta dividida em três blocos, que são: Primeiro Bloco de ações: a) 
Regimento Interno da ABRATEF; b) Estatuto das Regionais e c) No Acordo de Afiliação 
Esta consultoria terá o valor de R$ 19.520,00 (dezenove mil quinhentos e vinte reais). O 
Segundo Bloco de ações: a) LGPD irá realizar reuniões e orientação sobre a parte jurídica 
e terá o valor de R$12.442,00 (doze mil, quatrocentos, quarenta e dois reais); O Terceiro 
Bloco de Ações: a) Registro das Marcas da ABRATEF, Congresso e Revista ABRATEF 
sendo cada marca para registrar o valor de R$1.000,00 (Hum mil reais) cada, ficando para 
as três marcas R$3.000,00 (três mil reais) e custo da Consultoria será R$15.442,00 
REAIS (quinze mil, quatrocentos, quarenta e dois reais). O total pelos serviços da 
Consultoria sem desconto: $34.982,00 (trinta e quatro mil, novecentos, oitenta e dois 
reais). A Consultoria concedeu um desconto de R$6.000,00 (seis mil reais) no registro das 
marcas (2 orçamentos anteriores ($9.000,00); mais 5% (cinco por cento), ficando o valor 
total, com desconto por R$33.232,90 (trinta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e 
noventa centavos). Foi colocado para decisão se serão realizadas essas propostas que 
foram apresentadas, procedendo a uma votação para cada item. Após algumas 
intervenções, a presidente Silvana Silvestre colocou que o Regimento Interno da 
ABRATEF precisa ser feito e que, neste momento, o importante é responder inicialmente 
a duas perguntas: 1. A Consultoria Social Profit, representada por Dr. Cláudio Ramos 
continuará nessa assessoria ou não? 2. Vamos contratar o Dr. Cláudio para elaborar os 
Estatutos das Regionais?; 3. Vamos contratar a LGPD? Foi iniciada a Votação das 
propostas, sendo votada cada proposta separadamente: VOTAÇÃO 1: Elaboração do 
Regimento Interno da ABRATEF– foi aprovada por unanimidade que a ABRATEF dará 
continuidade ao Regimento Interno da ABRATEF, com a mesma Consultoria Jurídica. 
VOTAÇÃO 2: Será dado início ao trabalho do estatuto das Regionais junto com o Acordo 
de Afiliação com essa Consultoria Jurídica? O resultado da votação foi: 10 votos não e 28 
SIM. VOTAÇÃO 3: Deve ser dado início ao estudo e implementação da LGPD e o registro 
das Marcas da ABRATEF? O resultado foi 3 votos NÃO e os demais votaram SIM. Ficou 
encerrada a votação e constituídos os seguintes grupos: GT FORMAÇÃO e GT LGPD, 
que terão autonomia de funcionamento. Encerramento da reunião. A presidente Silvana 
Silvestre agradeceu a todos e entendeu que foi boa a participação de todos. Ficou 
definido que a próxima reunião do CDC deverá ser no dia 22 de janeiro de 2021. A 
coordenadora Helena falou que as diferenças somam, nos possibilitam novos caminhos 
sempre, nos agregam e a diferença não quer dizer que estamos brigando e sim trocando. 
A coordenadora Ieda Dorfman também agradeceu a todos lembrando que discordamos, 
mas fazemos. Os trabalhos foram encerrados às 18h20m. 
                                                   
Helena Centeno Hintz e Ieda Zamel Dorfman  - Coordenadoras do CDC 

 

Edna Malheiros - Primeira Secretária do CDC 

Michele G. Lucas - Segunda Secretária do CDC 

Virgínia Uchôa - Secretária Colaboradora do CDC 
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