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Ata da 53.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em quinze de junho de dois mil e dezesseis. Aos quinze dias do
mês  de  junho do ano dois  mil  e  dezesseis,  às  catorze  horas,  na  sala  de  reuniões  do  Bloco
Administrativo  do  Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do  Paraná,  reuniu-se  o  Conselho
Setorial,  sob  a  presidência  do  Vice-Diretor  do  Setor  Palotina,  professor  Helton  José  Alves.
Presentes os Conselheiros Titulares Almir Manoel Cunico, Anderson Luiz de Carvalho, Carlos
Eduardo Zacarkim, Carlos Henrique Coimbra Araújo, Joel Gustavo Teleken, Loriane Trombini
Frick,  Luis Fernando Souza Gomes, Marivone Valentim Zabott,  Roberto Luis  Portz,  Robson
Fernando  Missio,  Silvia  Cristina  Osaki  e  Wilson  de  Aguiar  Beninca.  Presentes  também os
Conelheiros Suplentes Douglas Leonardo Fossá, Elias Naor Schlosser, Geraldo Camilo Alberton,
José Antônio de Freitas,  Lilian Carolina Rosa da Silva,  Mauricio Romani,  Patricia da Costa
Zonetti,  Raquel  Stroher,  Rodrigo  Sequinel  e  Yara  Moretto.  Justificaram  sua  ausência  os
Conselheiros Alessandro Jefferson Sato, Aline de Marco Viott, Camila Tonezer, Elisandro Pires
Frigo, Selmar Basso. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada à reunião.
Ordem do dia:  1. Apreciação da Ata da 52.ª Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do
Setor Palotina. Após correções, colocado em regime de votação, a ata da 52.ª reunião (ordinária)
do  Conselho  Setorial,  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.  Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente  à  solicitação  de  redistribuição  do  Setor Palotina  –  UFPR para  a
Universidade Federal Fluminense – UFF. Interessada: Bettina Monika Ruppelt. Solicitante:
Departamento de Ciências Veterinárias. O conselheiro Geraldo Camilo Alberton discorreu
sobre o pedido de redistribuição da docente do Departamento de Ciências Veterinárias, Bettina
Monika  Ruppelt,  do  Setor  Palotina  para  a  Universidade  Federal  Fluminense.  O  pedido  foi
aprovado na plenária do referido departamento e aprovada ad referendum pela Direção do Setor
Palotina.  Posto  em  votação,  o  ad  referendum  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos. 3.
Homologação da aprovação ad referendum referente à abertura de teste seletivo na área de
conhecimento  Microbiologia.  Solicitante:  Departamento  de  Biociências. A  conselheira
Marivone  Valentim  Zabott  discorreu  sobre  a  abertura  de  teste  seletivo  para  contratação  de
professor  substituto  na  área  de  conhecimento  Microbiologia,  com  a  matéria  específica  de
Microbiologia,  aprovada  na  plenária  do  Departamento  de  Biociências  e  ad  referendum pela
Direção do Setor Palotina. O regime de trabalho será de quarenta horas semanais. A titulação
mínima  exigida  será  Graduação  em  Medicina  Veterinária,  Ciências  Biológicas,  Agronomia,
Curso  Superior  de  Tecnologia  em Biotecnologia,  Zootecnia,  Biomedicina  ou  Farmácia,  com
mestrado na área de Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Ciências de
Alimentos  ou  Ciências  da  Saúde.  O  programa  de  prova  consistirá  dos  seguintes  pontos:  1.
Morfologia e estrutura das células bacterianas; 2. Metabolismo bacteriano; 3. Métodos físicos e
químicos  para  o  controle  de  micro-organismos;  4.  Origem  e  natureza  química  dos
antibacterianos; 5. Mecanismos de ação dos antibacterianos; 6. Mecanismos de resistência das
bactérias aos antibacterianos; 7. Genética bacteriana; 8. Estrutura, taxonomia e características
dos vírus; 9. Replicação viral; 10. Métodos diagnósticos para as infecções virais; 11. Estrutura
dos fungos boloriformes e leveduriformes; e 12. Identificação de fungos isolados em cultivo. A
banca  de  homologação  das  inscrições  será  composta  pelos  membros  titulares  Cristiano
Andrigheto, Katherinne Maria Spercoski e Marco Antonio Bacellar Barreiros e pelo membro
suplente Milton Rönnau. Posto em votação, o ad referendum referente à abertura do teste seletivo
e  composição  da  banca  de  homologação  das  inscrições  foi  aprovada  por  unanimidade.  4.
Homologação da aprovação ad referendum referente à indicação do período de realização
de concurso público, área de conhecimento: Ensino de Ciências, Edital 138/16-PROGEPE.
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Solicitante:  Departamento  de  Sociais  e  Humanas. A conselheira  Loriane  Trombini  Frick
informou que a plenária do Departamento de Sociais e Humanas deliberou que o período de
realização do concurso público para nomeação de docente na área de conhecimento Ensino de
Ciências, edital 138/16-PROGEPE seria entre os dias treze e dezessete de junho de dois mil e
dezesseis.  A definição do período e realização do concurso foi aprovada  ad referendum pela
Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade. 5.
Homologação da aprovação ad referendum referente à indicação de membros para compor
a comissão  julgadora  do  concurso  público,  área de  conhecimento:  Ensino  de  Ciências,
Edital  138/16-PROGEPE.  Solicitante:  Departamento  de  Sociais  e  Humanas. Foi
homologado o ad referendum atinente à composição da comissão julgadora do concurso público
para  nomeação  de  professor  na  área  de  conhecimento  Ensino  de  Ciências,  edital  138/16-
PROGEPE. Compõem a comissão julgadora os membros Camila Tonezer, do Departamento de
Engenharias e Exatas, como presidente; Eliana Santana Lisbôa, do Departamento de Sociais e
Humanas, como relatora; Roberta Chiesa Bartelmebs, do Departamento de Sociais e Humanas;
Jackson Luís Martins Cacciamani, da Universidade Federal da Fronteira Sul; e Marco Antonio
Batista  Carvalho,  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná,  tendo  como  respectivos
suplentes os membros Rodrigo Sequinel,  do Departamento de Engenharias e  Exatas;  Raquel
Angela  Speck,  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas;  Loriane  Trombini  Frick,  do
Departamento  de  Sociais  e  Humanas;  Sandra  Maria  Wirzbicki,  da  Universidade  Federal  da
Fronteira Sul; e Letícia Caetano da Silva, da Universidade Federal do Cariri. Posto em votação, o
ad referendum foi aprovado por unanimidade.  6. Homologação da aprovação  ad referendum
referente ao resultado final da eleição para chefe e suplente de chefe do Departamento de
Biociências. Solicitante: Direção do Setor Palotina. O conselheiro Carlos Henrique Coimbra
Araújo,  membro  da  comissão  eleitoral  para  escolha  de  chefes  e  suplentes  de  chefe  de
departamentos do Setor Palotina discorreu sobre o processo eleitoral para escolha de chefe e
suplente de chefe do Departamento de Biociências, regido pela resolução 002/2016-SPA. Foi
eleita  a  chapa  composta  pelos  candidatos  Cristiano  Andrigheto,  chefe  de  Departamento  e
Katherinne  Maria  Spercoski,  suplente  de  chefe.  O  resultado  das  eleições  foi  aprovado  ad
referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em Votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade.  7. Homologação da aprovação ad referendum referente ao resultado final da
eleição para chefe e  suplente  de chefe do Departamento de Biodiversidade.  Solicitante:
Direção  do  Setor  Palotina. O  conselheiro  Carlos  Henrique  Coimbra  Araújo,  membro  da
comissão  eleitoral  para  escolha  de  chefes  e  suplentes  de  chefe  de  departamentos  do  Setor
Palotina  discorreu  sobre  o  processo  eleitoral  para  escolha  de  chefe  e  suplente  de  chefe  do
Departamento  de  Biodiversidade,  regido  pela  resolução  002/2016-SPA.  Foi  eleita  a  chapa
composta pelos candidatos Yara Moretto, chefe de Departamento e Edilson Caron, suplente de
chefe. O resultado das eleições foi aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto
em votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade. 8. Homologação da aprovação ad
referendum referente  ao  resultado  final  da  eleição  para  chefe  e  suplente  de  chefe  do
Departamento  de  Ciências  Agronômicas.  Solicitante:  Direção  do  Setor  Palotina. O
conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo, membro da comissão eleitoral  para escolha de
chefes  e  suplentes  de  chefe  de  departamentos  do  Setor  Palotina  discorreu  sobre  o  processo
eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências Agronômicas,
regido  pela  resolução  002/2016-SPA.  Foi  eleita  a  chapa  composta  pelos  candidatos  Robson
Fernando  Missio,  chefe  de  Departamento  e  Leandro  Paiola  Albrecht,  suplente  de  chefe.  O
resultado das eleições foi aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em
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votação, o  ad referendum foi aprovado por unanimidade.  9. Homologação da aprovação  ad
referendum referente  ao  resultado  final  da  eleição  para  chefe  e  suplente  de  chefe  do
Departamento  de  Ciências  Veterinárias.  Solicitante:  Direção  do  Setor  Palotina. O
conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo, membro da comissão eleitoral  para escolha de
chefes  e  suplentes  de  chefe  de  departamentos  do  Setor  Palotina  discorreu  sobre  o  processo
eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias,
regido pela resolução 002/2016-SPA. Foi eleita a chapa composta pelos candidatos Erica Cristina
Bueno do Prado Guirro, chefe de Departamento e Geraldo Camilo Alberton, suplente de chefe. O
resultado das eleições foi aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em
votação, o  ad referendum foi aprovado por unanimidade.  10. Homologação da aprovação ad
referendum referente  ao  resultado  final  da  eleição  para  chefe  e  suplente  de  chefe  do
Departamento  de  Engenharias  e  Exatas.  Solicitante:  Direção  do  Setor  Palotina. O
conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo, membro da comissão eleitoral  para escolha de
chefes  e  suplentes  de  chefe  de  departamentos  do  Setor  Palotina  discorreu  sobre  o  processo
eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Engenharias e Exatas,
regido pela resolução 002/2016-SPA. Foi eleita a chapa composta pelos candidatos Joel Gustavo
Teleken, chefe de Departamento e Maria Cristina Milinsk, suplente de chefe. O resultado das
eleições foi aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o  ad
referendum foi  aprovado por  unanimidade.  11.  Homologação da aprovação  ad referendum
referente ao resultado final da eleição para chefe e suplente de chefe do Departamento de
Zootecnia. Solicitante: Direção do Setor Palotina. O conselheiro Carlos Henrique Coimbra
Araújo,  membro  da  comissão  eleitoral  para  escolha  de  chefes  e  suplentes  de  chefe  de
departamentos do Setor Palotina discorreu sobre o processo eleitoral para escolha de chefe e
suplente de chefe do Departamento de Zootecnia, regido pela resolução 002/2016-SPA. Foi eleita
a chapa composta pelos candidatos Américo Fróes Garcez Neto, chefe de Departamento e Lilian
Dena dos Santos, suplente de chefe. O resultado das eleições foi aprovado ad referendum pela
Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o  ad referendum foi aprovado por unanimidade.
Durante  as  apreciações  dos  resultados  das  eleições  para  chefe  e  suplente  de  chefe  de
departamento,  suirgiu  o  questionamento  a  respeito  do  critério  usado  pela  comissão  para
considerar um voto como nulo. Ficou estabelecido que nos próximos processos eleitorais, as
resoluções  deverão  ser  explícitas  sobre  os  signos  que  deverão  ser  aceitos  como válidos  no
assinalamento na cédula de voto por parte dos votantes.  12. Homologação da aprovação  ad
referendum referente  ao  parecer setorial  atinente  ao  processo  129145/2016-99.  Assunto:
Eleição  de  coordenador  e  vice-coordenador  do  Programa  de  Residência  em  Medicina
Veterinária do Setor Palotina. Interessado: Setor Palotina. Solicitante: Direção do Setor
Palotina. O conselheiro Almir Manoel Cunico fez leitura do relato do processo 129145/2016-99,
emitido pelo relator Eduardo Luis Cupertino Ballester, referente às à eleição para coordenador e
vice-coordenador  do  Programa de  Residência  em Medicina  Veterinária  do  Setor  Palotina.  O
relato  foi  aprovado  ad  referendum pela  pela  Direção  do Setor  Palotina.  No relato  consta  o
seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista o resultado da eleição sou de parecer favorável à
sua homologação.”. Posto em votação, o ad referendum de homologação do resultado da eleição
para coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência em Medicina Veterinária do
Setor  Palotina foi  aprovada por  unanimidade de votos. 13.  Homologação da aprovação  ad
referendum referente  ao  parecer setorial  atinente  ao  processo  137682/2016-11.  Assunto:
Participação em projeto de pesquisa de redes sociais e em nuvem voltadas para objetos
educacionais, juntamente com o Departamento de Informática de Curitiba. Interessado:

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR PALOTINA
Conselho Setorial

Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas – 85950-000 – Palotina – PR
Tel.: (44) 3211-8500 – setorpalotina@ufpr.br

Jéfer  Benedett  Dörr.  Solicitante:  Direção  do  Setor  Palotina. O  conselheiro  Elias  Naor
Schlosser  fez  leitura  do  relato  do  processo  137682/2016-11,  aprovado  ad  referendum pela
Direção do Setor Palotina. No relato consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que
a participação dos docentes e discentes respeita as exigências legais, é em caráter eventual e
não implicará em prejuízos às atividades exercidas na UFPR/Palotina, o parecer é favorável
para  a  participação  dos  docentes  Jéfer  Benedett  Dörr  e  Marcos  Antonio  Schreiner  e  dos
discentes Adilson Ferreira Costa e Edgar Henrique Romani no referido projeto de pesquisa.”.
Posto  em  votação,  o  ad  referendum foi  aprovado  por  unanimidade. 14.  Homologação  da
aprovação ad referendum referente ao parecer setorial atinente ao processo 137683/2016-57.
Assunto: Participação em projeto de pesquisa de redes sociais e em nuvem voltadas para
objetos  educacionais,  juntamente  com  o  departamento  de  informática  de  Curitiba.
Interessado: Eliana Santana Lisbôa. Solicitante: Direção do Setor Palotina. O conselheiro
Elias Naor Schlosser fez leitura do relato do processo 137683/2016-57, aprovado ad referendum
pela Direção do Setor Palotina. No relato consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando
que a participação dos docentes e discentes respeita as exigências legais, é em caráter eventual
e não implicará em prejuízos às atividades exercidas na UFPR/Palotina, o parecer é favorável
para a participação da docente Eliana Santana Lisbôa e dos discentes Adilson Ferreira Costa e
Edgar Henrique Romani no referido projeto de pesquisa.”. Posto em votação, o ad referendum
foi  aprovado  por  unanimidade. 15.  Relator:  Mauricio  Romani  Processo:  130248/2016-00
Assunto: 2ª etapa de avaliação de estágio probatório Interessado: Marcos Vinicius Oliveira
de Assis. O conselheiro Mauricio Romani fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte  parecer conclusivo:  “Dados o histórico e considerações expostas,  sou de
parecer favorável à aprovação da Segunda Etapa de Avaliação de estágio probatório do Prof.
Marcos Vinícius Oliveira de Assis.”. Posto em votação, o relato foi aprovado por unanimidade.
16.  Relator:  Marcos  Antonio  Schreiner  Processo:  124000/2016-00  Assunto:  2ª  etapa  de
avaliação de  estágio probatório  Interessado:  Wilson de Aguiar Beninca. Ausentou-se  do
recinto da reunião o conselheiro Wilson de Aguiar Beninca, interessado neste ponto de pauta. O
conselheiro Marcos Antonio Schreiner fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta
o seguinte  parecer conclusivo: “Baseado no histórico pontuado acima e considerando que a
segunda etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do Professor WILSON DE
AGUIAR  BENINCA foi  realizada  de  acordo  com  a  Resolução  002/00  –  COPLAD  sou  de
PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo de avaliação realizado.”. Posto em votação, o relato
foi aprovado por unanimidade. 17. Relatora: Aline de Marco Viott Processo: 123949/2016-84
Assunto:  2ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório  Interessado:  Marcelo  Guimarães
Ribeiro. A conselheira relatora Aline de Marco Viott fez leitura do relato do processo em pauta,
em que consta o seguinte  parecer conclusivo:  “sendo que o processo seguiu e respeitou os
tramites da resolução n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e o
docente Marcelo Guimarães Ribeiro recebeu pontuação máxima na segunda etapa de avaliação
do  estágio  probatório  sou  de  parecer  FAVORAVEL  a  aprovação  do  processo.”.  Posto  em
votação,  o  relato  foi  aprovado  por  unanimidade.  18.  Relator:  Douglas  Leonardo  Fossá
Processo: 122871/2016-81 Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório Interessado:
Katherinne Maria Spercoski. O conselheiro relator  Douglas  Leonardo Fossá fez leitura do
relato  do  processo  em pauta,  em que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Baseado  no
histórico  anteriormente  mencionado,  nas  ressalvas  também  citadas  e  considerando  que  a
Primeira eraoa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da Professora Katherinne
Maria Spercoski  foi  feita  de acordo com a Resolução 002/00 -  COPLAD sou de PARECER
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FAVORÁVEL quanto  ao  processo  de  avaliação  realizado.”.  Posto  em  votação,  o  relato  foi
aprovado por unanimidade. 19. Relatora: Yara Moretto Processo: 124001/2016-46 Assunto: 2ª
etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório  Interessado:  Roberta  Chiesa  Bartelmebs. A
conselheira relatora Yara Moretto fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação do processo de Estágio
Probatório da docente Roberta Chiesa Bartelmebs.”. Posto em votação, o relato foi aprovado
por  unanimidade.  20.  Relator:  Alexandre  Leandro  Pereira  Processo:  128422/2016-46
Assunto: Termo de Convênio entre Minerpal - Comércio de Materiais para Construção
Eireli  e  a  UFPR  -  Universidade  Federal  do  Paraná.  Interessado:  Juliano  Cordeiro.  O
conselheiro relator Alexandre Leandro Pereira fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Portanto, sigo o parecer do Departamento emitido pela
Professora Luciana Grange sendo favorável a aprovação deste convênio pelo Conselho Setorial
do Setor Palotina.”. Posto em votação, o relato foi aprovado por unanimidade.  21. Relatora:
Raquel  Stroher  Processo:  132626/2016-81  Assunto:  Proposta  de  criação  de  disciplina
optativa Fisiologia de Insetos Interessado: Departamento de Biodiversidade. A conselheira
relatora Raquel Stroher fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte
parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à criação da disciplina optativa Fisiologia de
Insetos a ser ofertada para os Cursos de Ciências Biológicas e Agronomia pelo Departamento
de Biodiversidade do Setor Palotina.”. Posto em votação, o relato foi aprovado por unanimidade.
22. Relator: Rodrigo Sequinel Processo: 137216/2016-27 Assunto: Solicitação de criação de
disciplinas  optativas  para  o  curso  de  Engenharia  de  Energias  Renováveis  Interessado:
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro relator Rodrigo Sequinel fez leitura do
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte  parecer conclusivo: “Considerando o
exposto,  sou  de  parecer  favorável  à  criação  das  disciplinas  optativas  de  Matemática  IV e
Circuitos  Elétricos  II,  para  serem ofertadas  pelo  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas.”.
Posto  em  votação,  o  relato  foi  aprovado  por  unanimidade.  23.  Relator:  Geraldo  Camilo
Alberton Processo:  062273/2015-64 Assunto:  Reforma curricular Interessado:  Curso de
Medicina Veterinária. O conselheiro Geraldo Camilo Alberton fez leitura do relato do processo
em  pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Tendo  em  vista  que  todas  as
alterações  sugeridas  pela  PROGRAD  foram  atendidas,  sou  de  parecer  pela  aprovação  do
conjunto  de alterações  realizadas na proposta de  reforma curricular  do curso de Medicina
Veterinária  do  Setor  Palotina  da  UFPR.”.  Posto  em  votação,  o  relato  foi  aprovado  por
unanimidade. 24. Relator: Leandro Portz Processo: 139373/2016-77 Assunto: Elaboração de
Regimento  das  Estações  Experimentais  do  Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do
Paraná. Interessado: Setor Palotina. Ponto retirado da pauta. 25. Relator: Anderson Luiz de
Carvalho Processo: 137216/2016-27 Assunto: Solicitação de construção do Laboratório de
Ruminantes (Labrumi) Interessado: José Antônio de Freitas. O conselheiro Anderson Luiz
de  Carvalho fez  leitura  do relato  do  processo em pauta,  em que consta  o seguinte  parecer
conclusivo: “Favorável a aprovação da solicitação”. Posto em votação, o relato foi aprovado
por unanimidade.  Assuntos Gerais. A conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro falou
sobre fatos noticiados pela imprensa de Palotina que dão conta que dois alunos do Setor Palotina
teriam cometido maus tratos a um cachorro que veio a morrer. Informou que os eventos estão
sendo apurados pelo Ministério Público e a UFPR não tem instrumento de averiguação nem
meios de sanção para fatos ocorridos fora das dependências do Setor,  uma vez que os fatos
teriam ocorrido na residência dos alunos. Lembrou que a Universidade tem holofotes sobre si e
falou  da  necessidade  de  aprovação  na  Comissão  de  Ética  no  Uso  de  Animais  -  CEUA de
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qualquer projeto que envolva experimentos com animais. A conselheira Yara Moretto lembrou
que é importante ter serenidade na apuração dos fatos e que o posicionamento da Universidade
perante  a  sociedade deve ser  de imparcialidade.  O Presidente falou da criação do Curso de
Engenharia  de  Bioprocessos  e  Biotecnologia  e  da  extinção  do  curso  de  Tecnologia  em
Biotecnologia,  agradeceu  aos  que  estiveram envolvidos  na  criação  do novo curso.  Por  fim,
agradeceu  aos  chefes  e  suplentes  de  chefe  de  departamento  que  estão  para  concluir  seus
mandatos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às dezesseis horas e dez minutos, da qual eu, Cristiano Borges de Camargo
da Silva, secretário, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes.
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