
Ata da Sessão Ordinária do Conselho do Setor Litoral, da Universidade Federal 1 
do Paraná, realizada em 04 de novembro de 2020. 2 
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na 3 
modalidade remota, via plataforma Microsoft Teams (Office365), reuniu-se o Conselho 4 
do Setor Litoral, da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência da Diretora, 5 
Professora Doutora Elisiani Vitória Tiepolo. Presente o Vice-Diretor, Professor Doutor 6 
Lourival de Moraes Fidelis e os Conselheiros Titulares: Ana Josefina Ferrari 7 
(Coordenadora na qualidade de decana do Curso de Licenciatura em Linguagem e 8 
Comunicação), Ane Bárbara Voidelo Mariussi (Coordenadora do Curso de Bacharelado 9 
em Serviço Social), Christiano Nogueira (Coordenador do Curso de Licenciatura em 10 
Ciências), Daniela Resende Archanjo (Coordenadora do Curso de Bacharelado em 11 
Administração Pública), Débora Regina Opolski (Coordenadora do Curso de 12 
Licenciatura em Artes), Gilson Walmor Dahmer (Coordenador do Curso de Licenciatura 13 
em Educação do Campo - Ciências da Natureza), Helena Midori Kashiwagi 14 
(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das 15 
Ciências Ambientais – Mestrado Profissional), José Lannes de Melo (Coordenador do 16 
Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo), José Pedro Da Ros 17 
(Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo), Luiz Augusto Macedo 18 
Mestre (Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Ambientais), Palmira 19 
Sevegnani (Coordenadora na qualidade de decana do Curso de Licenciatura em 20 
Educação Física), Paulo Gaspar Graziola Junior (Coordenador na qualidade de decano 21 
do Curso de Bacharelado em Informática e Cidadania), Paulo Rogério Lopes 22 
(Coordenador do Curso de Tecnologia em Agroecologia), Ricardo Rodrigues Monteiro 23 
(Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária), Rodrigo Rosi Mengarelli 24 
(Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia), Rodrigo Rossi Horochovski 25 
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial 26 
Sustentável - Mestrado Acadêmico) e Vinício Oliveira da Silva (Coordenador do Curso 27 
de Bacharelado em Saúde Coletiva). A sessão contou ainda com as presenças dos 28 
seguintes Conselheiros Suplentes: Ehrick Eduardo Martins Melzer (Vice-Coordenador 29 
do Curso de Licenciatura em Geografia), Elizabete Sayuri Kushano (Vice-30 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo), Luciano Fernandes 31 
Huergo (Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Ambientais), Luiz 32 
Fernando de Carli Lautert (Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 33 
Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais – Mestrado Profissional) e 34 
Vanessa Marion Andreoli (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação 35 
do Campo – Ciências da Natureza). Presentes também as docentes do Setor Litoral 36 
Andréa Knabem, Giselle Ávila Leal de Meirelles, a professora substituta Vanessa 37 
Fiorini, os servidores técnicos-administrativos Luiz Eduardo Geara, Vanessa Padilha 38 
Wosniak e Viviane Eunice Scholze. A Presidenta do Conselho, Professora Doutora 39 
Elisiani Vitória Tiepolo, Diretora do Setor Litoral, cumprimentou a todas e todos e, 40 
havendo quórum, declarou aberta a sessão. Em seguida, como é de praxe, iniciou os 41 
trabalhos colocando em discussão e votação a ata da reunião do Conselho Setorial, 42 
realizada em 02 de setembro de 2020, cuja cópia foi distribuída previamente para 43 
análise dos membros. Em discussão e votação, a ata foi aprovada sem restrições e por 44 
unanimidade. Na sequência, a Presidenta deu boas-vindas aos novos Conselheiros, 45 
presentes na sessão: Vinício Oliveira da Silva, Coordenador do Curso de Bacharelado 46 



em Saúde Coletiva, Rodrigo Rosi Mengarelli (Coordenador) e Ehrick Eduardo Martins 47 
Melzer (Vice-Coordenador), do Curso de Licenciatura em Geografia. Abrindo os 48 
informes, a Presidenta fez um breve relato sobre as ações desenvolvidas pela 49 
campanha deste Setor "o vírus é contagioso, mas a solidariedade é contagiante", entre 50 
as quais, foram citadas: 1) produção de álcool gel e máscaras de acetato, pelos 51 
laboratórios do Setor Litoral, para auxiliar na proteção, principalmente, dos profissionais 52 
de saúde das instituições públicas nos municípios do litoral contra a contaminação da 53 
COVID-19; 2) doação de 100 máscaras artesanais; 3) obtenção de R$ 3.000,00, 54 
doados pela Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná 55 
(APUFPR), por intermédio do professor Eduardo Salamuni, destinados a produção de 56 
marmitas para famílias carentes e pessoas em situação de rua deste município. 4) 57 
obtenção de 500 cestas básicas, doadas pela Fundação de Apoio da Universidade 58 
Federal do Paraná (FUNPAR), cujas doações a Presidenta sugeriu que os prestadores 59 
de serviço terceirizados do Setor Litoral tivessem prioridade, esclarecendo que os 60 
mesmos tiveram redução de seus salários na pandemia. Ainda sobre o tema, o 61 
Conselheiro Rodrigo Rosi Mengarelli informou que foram doados álcool gel, produzidos 62 
pelos laboratórios do Setor Litoral, para a aldeia indígena Kuaray Haxa Elis, por meio 63 
da professora Ângela Massumi Katuta. Na continuidade, a convite da Direção deste 64 
Setor, o Conselheiro Luciano Fernandes Huergo, Vice-Coordenador do Curso de 65 
Bacharelado em Ciências Ambientais do Setor Litoral, apresentou sua pesquisa acerca 66 
do desenvolvimento de teste rápido e de baixo custo (tipo Elisa) para Covid-19, 67 
desenvolvido no laboratório do Setor Litoral. Ao final da apresentação, os Conselheiros 68 
parabenizaram e desejaram sucesso ao referido docente. Retomando a palavra, a 69 
Presidenta falou sobre a necessidade de ampliar a divulgação do Processo Seletivo 70 
UFPR 2020/2021, cujas ações, inclusive a Feira de Profissões deste ano, deverão 71 
ocorrer de forma virtual, por causa das restrições impostas pela pandemia do 72 
coronavírus. Pediu o apoio de todos(as) e informou que os(as) interessados(as) em 73 
colaborar na divulgação ou enviar sugestões, deverão fazê-lo pelo formulário 74 
disponibilizado no Google.com. Na sequência, informou que foi realizado o primeiro 75 
encontro para organização das comemorações do Centenário de Paulo Freire e que os 76 
docentes Maurício Cesar Vitória Fagundes e Carla Daniele Straub se colocaram à 77 
disposição para os trabalhos. A Presidenta estendeu o convite a todos(as) e comunicou 78 
que ficava na expectativa de mais voluntários(as) para compor a comissão dos 79 
trabalhos para a organização das ações comemorativas do Centenário de Paulo Freire. 80 
Em seguida, informou que amanhã, 05/11/2020, ocorrerá a votação para escolha dos 81 
representantes docentes da carreira do Magistério Superior e do Magistério do Ensino 82 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), mandato 2020-2022. Disse que o sistema de 83 
votação estará aberto, ininterruptamente, das 8h às 20h e pediu para que os 84 
Coordenadores ajudassem na divulgação de seus pares, além de reforçar sobre a 85 
importância das referidas representações e da participação de todos(as) docentes no 86 
processo eleitoral. Na continuidade, comunicou que, a professora Adriana Lucinda de 87 
Oliveira substituirá o professor Emerson Joucoski na representação do Setor Litoral 88 
junto a Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFPR), tendo em vista o afastamento 89 
para capacitação do referido docente. Ainda sobre o tema, a Presidenta relatou que, 90 
conforme divulgado na reunião do Conselho Setorial, em 07/10/2020 e transcorrido um 91 
período de espera por interessados(as), foram acolhidas as manifestações das 92 



docentes: Cláudia Garcia Cavalcante e Palmira Sevegnani, sendo as mesmas 93 
indicadas para representar o Setor Litoral, como titular e suplente, respectivamente, 94 
junto ao Comitê de Ética Cientifica das Humanidades, do Setor de Ciências Humanas, 95 
em parceria com a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). A Presidenta 96 
comunicou que era necessário instituir uma comissão para estudar uma nova forma de 97 
organização do Setor Litoral (readequação do Organograma do Setor Litoral). 98 
Comunicou que a professora Ana Josefina Ferrari já se colocou à disposição para os 99 
trabalhos e pediu o apoio dos Coordenadores de Cursos para divulgar entre os seus 100 
pares. Informou que os(as) interessados(as) ou as indicações para a referida comissão, 101 
poderão ser enviadas até 13/11/2020, por e-mail, no endereço eletrônico da Direção. 102 
Finalizando o assunto, esclareceu que, a relação dos interessados, será submetida na 103 
próxima reunião do Conselho Setorial, em 02/12/2020. Por fim, a Presidenta 104 
apresentou uma proposta para moção de repúdio contra a militarização das escolas do 105 
Paraná. Contudo, devido ao adiantado da hora, sugeriu que o assunto fosse retomado 106 
no final da reunião. Encerrados os Informes, passou-se à Ordem do Dia com os 107 
seguintes assuntos: 1) Processo nº 23075.057384/2020-16. Assunto: Solicitação de 108 
redistribuição por reciprocidade entre servidores docentes. Interessados: Marcelo 109 
Silva da Silva (UFPR Setor Litoral) e Eliane Regina Crestani Tortola (UFPel). Relator: 110 
Conselheiro Rodrigo Rossi Horochovski. O Conselheiro procedeu à leitura do seu 111 
parecer, emitido nos seguintes termos: "Em face do exposto, sou de parecer favorável 112 
ao deferimento do pedido em epígrafe, com a requerida redistribuição por reciprocidade 113 
entre os servidores docentes Marcelo Silva da Silva, da UFPR para a UFPel, e Eliane 114 
Regina Crestani Tortola, da UFPel para a UFPR, com esta assumindo encargos na 115 
Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Setor Litoral, da 116 
Universidade Federal do Paraná. Vale ressaltar que este arranjo não traz qualquer 117 
prejuízo para o setor, em função da ocupação imediata da vaga a que se refere o 118 
processo. S.M.J., é o parecer." Na sequência houve um breve pronunciamento da 119 
Conselheira Palmira Sevegnani, Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação 120 
Física deste Setor, acerca das discussões no âmbito da referida Câmara Pedagógica, 121 
sobre o pedido de redistribuição do servidor docente Marcelo Silva da Silva, assim 122 
como sobre a contrapartida e o perfil da servidora docente Eliane Regina Crestani 123 
Tortola, interessada na redistribuição para o Setor Litoral, desta universidade, no curso 124 
de Licenciatura em Educação Física. Encerrada as manifestações, a Presidenta 125 
encaminhou para votação o parecer do Conselheiro Rodrigo Rossi Horochovski, 126 
favorável ao pedido de redistribuição por reciprocidade entre o servidor docente 127 
Marcelo Silva da Silva (UFPR Setor Litoral) e a servidora docente Eliane Regina 128 
Crestani Tortola da UFPel, sendo aprovado por unanimidade de votos. 2) Processo nº 129 
23075.059101/2020-71. Assunto: Solicitação de Licença para Capacitação no país. 130 
Interessada: Andréa Knabem. Relatora: Conselheira Ane Bárbara Voidelo Mariussi. A 131 
Conselheira relatora fez a leitura do seu parecer, favorável a solicitação de Licença 132 
para Capacitação no país, realizado pela docente Andréa Knabem, para conclusão de 133 
estágio pós-doutoral, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e do 134 
Trabalho, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no período de 135 
05/03/2021 a 04/06/2021. No decorrer do relato foi informado que os encargos 136 
didáticos da professora Andréa Knabem, durante o seu afastamento, foram assumidos 137 
pela docente Ana Josefina Ferrari, Coordenadora do Curso de Licenciatura em 138 



Linguagem e Comunicação, deste Setor. Após manifestações, a Presidenta 139 
encaminhou para votação e o parecer da Conselheira Ane Bárbara Voidelo Mariussi, 140 
favorável à Licença para Capacitação no país, solicitado pela docente Andréa Knabem, 141 
foi aprovado por unanimidade de votos. 3) Processo nº 23075.058529/2020-04. 142 
Assunto: Proposta para o FDA - 2020 - Fluxo Programado. Estruturação do Curso 143 
de Especialização em Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar, da UFPR - 144 
Setor Litoral. Interessada: Giselle Ávila Leal de Meirelles. Na sequência, a professora 145 
doutora Giselle Ávila Leal de Meirelles, Coordenadora do Curso de Especialização em 146 
Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar, da UFPR - Setor Litoral e a professora 147 
substituta Vanessa Fiorini, apresentaram uma proposta para participação no Edital de 148 
Demanda de Fluxo Programado, do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico – FDA 149 
2020, cujo objetivo declarado foi: "estruturar o processo de ensino-aprendizagem do 150 
Curso de Especialização em Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar da UFPR 151 
– Setor Litoral", com a aquisição de equipamentos para estruturar o referido curso, tais 152 
como: notebooks, projetores digitais, tablets, entre outros, que não foram registrados 153 
neste ato, porém, foram apresentados e constam detalhados na proposta apensada ao 154 
processo. Além da aquisição de equipamentos, foi informado que a referida proposta 155 
objetiva também ampliar os recursos bibliográficos na Biblioteca da UFPR Setor Litoral, 156 
por meio da aquisição de material bibliográfico para atualização das bibliografias do 157 
Curso de Especialização em Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar. O total 158 
da proposta, incluindo o percentual da FUNPAR, é de R$ 38.764,58 (trinta e oito mil, 159 
setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Encerradas as 160 
manifestações, a Presidenta encaminhou a proposta acima apresentada para votação, 161 
sendo aprovada por unanimidade de votos. 4) Processo nº 23075.055372/2020-57. 162 
Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 56/2020-SL/UAACS. 163 
Definição do quadro de vagas do Setor Litoral, da UFPR, para o vestibular 164 
2020/2021. Interessado: Setor Litoral da UFPR. Houve breve esclarecimento da 165 
Presidenta sobre a decisão tomada, em seguida foi submetida aos membros do 166 
Conselho Setorial, a decisão ad referendum nº 56/2020-SL/UAACS, do Plenário do 167 
Conselho do Setor Litoral, que aprovou a definição do quadro de vagas do Setor Litoral, 168 
desta universidade, para o vestibular 2020/2021, para o qual foram ofertadas 505 169 
vagas, a saber: Administração Pública – Bacharelado (40 vagas); Artes – Licenciatura 170 
(30 vagas); Ciências – Licenciatura (35 vagas); Ciências Ambientais – Bacharelado (40 171 
vagas); Educação do Campo – Ciências da Natureza – Licenciatura (40 vagas), por 172 
meio de Processo Seletivo Especial; Educação Física – Licenciatura (35 vagas); 173 
Geografia – Licenciatura (35 vagas); Gestão e Empreendedorismo – Bacharelado (35 174 
vagas); Linguagem e Comunicação - Licenciatura (35 vagas); Saúde Coletiva – 175 
Bacharelado (40 vagas); Serviço Social – Bacharelado (35 vagas); Tecnologia em 176 
Agroecologia (35 vagas); Tecnologia em Gestão de Turismo (35 vagas); Tecnologia em 177 
Gestão Imobiliária (35 vagas). Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou 178 
para votação e a decisão ad referendum nº 56/2020-SL/UAACS foi homologada por 179 
unanimidade. 5) Processo nº 23075.056904/2020-73. Assunto: Homologação da 180 
decisão ad referendum nº 57/2020-SL/UAACS. Comissão do Processo Seletivo do 181 
Setor Litoral, conforme Edital nº 08/2020 – PROGEPE/CDP. Interessados: Docentes 182 
do Setor Litoral da UFPR. Na sequência, foi submetida aos membros do Conselho 183 
Setorial a decisão ad referendum nº 57/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do 184 



Setor Litoral, que aprovou a composição da Comissão do Processo Seletivo do Setor 185 
Litoral para classificação dos servidores da carreira do Magistério Superior e Magistério 186 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, interessados em solicitar afastamento 187 
integral para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-188 
Doutorado, conforme disposto no Edital nº 08/2020 – PROGEPE/CDP. A referida 189 
Comissão foi constituída com os(as) seguintes docentes: Carla Daniele Straub, Cláudia 190 
Garcia Cavalcante e Paulo Eduardo Angelin. Não havendo manifestações, a Presidenta 191 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 57/2020-SL/UAACS foi 192 
homologada por unanimidade. 6) Processo nº 23075.015457/2020-01 e 193 
23075.050581/2020-12. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 194 
54/2020-SL/UAACS que homologou o resultado da Consulta Pública para a 195 
Coordenação e Vice-Coordenação do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva 196 
do Setor Litoral da UFPR, mandato 2020-2022. Interessado: Curso de Bacharelado 197 
em Saúde Coletiva do Setor Litoral da UFPR. Na continuidade foi submetida aos 198 
membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 54/2020-SL/UAACS, do 199 
Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou/homologou o resultado da Consulta 200 
Pública para escolha do Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do Curso de 201 
Bacharelado em Saúde Coletiva deste Setor, cujo processo eleitoral, com chapa única, 202 
elegeu os seguintes docentes: Vinicio Oliveira da Silva (Coordenador) e Carla Daniele 203 
Straub (Vice-Coordenadora). Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou 204 
para votação e a decisão ad referendum nº 54/2020-SL/UAACS foi homologada por 205 
unanimidade. 7) Processo nº 23075.042826/2020-20. Assunto: Homologação da 206 
decisão ad referendum nº 55/2020-SL/UAACS. Consulta Pública para escolha dos 207 
representantes setoriais junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 208 
(CEPE), da Universidade Federal do Paraná, mandato 2020-2022. Da mesma forma 209 
que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 210 
referendum nº 55/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 211 
homologou o resultado da Consulta Pública para escolha dos representantes setoriais 212 
junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), da Universidade Federal 213 
do Paraná, mandato 2020-2022. O processo eleitoral teve uma chapa inscrita e foram 214 
eleitas as seguintes docentes: Silvana Cássia Hoeller (titular) e Gisele Kliemann 215 
(suplente). Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a 216 
decisão ad referendum nº 55/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 8) 217 
Processo nº 23075.052516/2020-13 e 23075.056660/2020-29. Assunto: 218 
Homologação da decisão ad referendum nº 61/2020-SL/UAACS que homologou o 219 
resultado da Consulta Pública para a Coordenação e Vice-Coordenação do Curso 220 
de Licenciatura em Geografia do Setor Litoral da UFPR, mandato 2020-2022. 221 
Interessado: Curso de Licenciatura em Geografia do Setor Litoral da UFPR. Na 222 
sequência foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum 223 
nº 61/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 224 
aprovou/homologou o resultado da Consulta Pública para escolha do Coordenador(a) e 225 
Vice-Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em Geografia deste Setor, cujo 226 
processo eleitoral, com chapa única, elegeu os seguintes docentes: Rodrigo Rosi 227 
Mengarelli (Coordenador) e Ehrick Eduardo Martins Melzer (Vice-Coordenador). Não 228 
havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 229 
referendum nº 61/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 9) Processo nº 230 



23075.058149/2020-61. Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 231 
58/2020-SL/UAACS. Ação extensionista. Interessada: Giselly Brasil. Em seguida, foi 232 
submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 58/2020-233 
SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação 234 
extensionista intitulada "Projeto de Extensão Canteiro", apresentada pela docente 235 
Giselly Brasil. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a 236 
decisão ad referendum nº 58/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 10) 237 
Processo nº 23075.058154/2020-74. Assunto: Homologação da deliberação ad 238 
referendum nº 59/2020-SL/UAACS. Ação extensionista. Interessado: Emerson 239 
Joucoski. Na sequência, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 240 
referendum nº 59/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 241 
aprovou a proposta da ação extensionista intitulada "Curso de Extensão Capacitação 242 
de Professores e à comunidade para Jogo da Onça e Introdução à Cultura Indígena 243 
Brasileira", apresentada pelo docente Emerson Joucoski. Não havendo manifestações, 244 
a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 59/2020-245 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 11) Processo nº 23075.058167/2020-43. 246 
Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 60/2020-SL/UAACS. 247 
Ação extensionista. Interessada: Silvana Cássia Hoeller. Da mesma forma que no 248 
item anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 249 
referendum nº 60/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 250 
aprovou a proposta da ação extensionista intitulada "Projeto de Extensão 251 
Empoderamento das mulheres na agricultura familiar de base ecológica e os caminhos 252 
para as políticas públicas", apresentada pela docente Silvana Cássia Hoeller. Não 253 
havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 254 
referendum nº 60/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. Comunicações 255 
finais: Conforme acordado no início da sessão, a Presidenta retomou a proposta de 256 
moção de repúdio, contra a militarização das escolas do Paraná, cujo documento foi 257 
lido e disponibilizado para consulta, durante a reunião. Encerrada a apresentação, a 258 
Presidenta perguntou se havia alguma consideração no texto e, não havendo 259 
sugestões, foi submetido e aprovado pelo Plenário Setorial, cuja nota será publicada 260 
nos meios de comunicação do Setor Litoral. Assim, às dezesseis horas, nada mais 261 
havendo a tratar, a Senhora Presidenta agradeceu a participação de todas e todos e 262 
deu por encerrada a sessão remota, da qual, para constar, eu, Silvana Swiech Bach, 263 
secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada 264 
eletronicamente. 265 


