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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 13/2020

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte (2020), às quatorze horas e sete1

minutos (14h07min), através do link https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/ifrs-2

wpoa/invite, via web conferência, foi realizada a décima terceira reunião extraordinária do ano de3

2020 do Conselho do Campus, cuja pauta constou no Ofício Circular nº4

199/2020/CONCAMP/POA/IFRS expedido pelo Presidente deste Conselho. Iniciou-se a reunião com5

a presença do Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, da secretária indicada pelo6

presidente, Iara Elisabeth Schneider e dos conselheiros: Ana Caroline Lopes da Cruz, Átila7

Machado Costa, Cássio Silva Moreira, Cláudia Schreiner, Clúvio Buenno Soares Terceiro, Daniela8

Soares Rodrigues , Filipe Xerxeneski da Silveira, Jaqueline Rosa da Cunha (ausente a partir das9

14h33min), Johnny Bill Brufau Silveira, Suzinara da Rosa Feijó (suplente), Tatiane Oliveira de10

Oliveira. Conselheiros ausentes: Juliane Ronange Silva Paim, Leopoldino Subledia Monteiro e11

André Dias Mortari (suplente), Marianna Rodrigues Vitório e Tanise Baptista de Medeiros12

(suplente). Interpretes de libras presentes: Janaina Viegas e Kelen dos Reis Soares. Servidora13

presente para auxílio à Secretaria do CONCAMP: Caroline Kruse Ramos, Chefe de Gabinete. Pauta14

da sessão: 1. Composição de Comissões ad hoc para apreciação e emissão de parecer: a)15

Processo 23368.000773/2020-84 Solicitação de contratação de professor substituto na Área de16

Educação; b) Processo 23368.000789/2020-97 Recurso contra a Ata nº 11/2019/ CONCAMP/17

POA/IFRS - 11ª Reunião Ordinária de 2019; c) Processo nº 23368.000764/2020-93 Recurso contra a18

homologação da Chapas TAEs no CONCAMP/POA/IFRS; 2. Apreciação dos Pareceres da Comissão19

Assuntos Administrativos, Orçamento e Finanças: a) Processo nº 23368.001346/2019-80 Minuta20

do convênio que entre si celebram o IFRS - Campus Porto Alegre e a TRASHIN - Gestão e Comércio21

de Resíduos LTDA - Interessado: DEXT; b) Processo nº 23368.002604/2019-45 Encaminha plano de22
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ação 2020 - Interessado: DDI; 3. Apreciação do Parecer da Comissão de Ensino, Pesquisa e23

Extensão - CEPE: a) Processo nº 23368.002552/2019-15 Resultado, pela banca designada pela24

Portaria nº 304, de 1º/11/2019, das solicitações de transferência interna e/ou externa, referente25

ao Edital nº 49, de 1º/10/2019. 4. Composição de Comissões ad hoc para apreciação e emissão26

de parecer: a) Processo nº 23368.000236/2020-34 Preenchimento Vaga José Padilha - Interessado:27

Ioli Gewehr Wirth; b) Processo nº 23368.002342/2019-19 Minuta Regimento Interno CGAE -28

Interessado DEXT; c) Processo nº 23368.002416/2019-17 Minuta Regimento Interno CAGPPI -29

Interessado: DPPI; d) Processo nº 23368.000782.2020-75 Minuta Regimento Interno CAGE -30

Interessado: Diretoria de Ensino; e) Processo nº 23368.001104.2019-96 Minuta do Regimento31

Interno NEPGS - Interessado: Liliane Madruga Prestes; f) Processo nº 23368.002343/2019-6332

Recurso para retirada dos artigos 1º e 4º da Resolução 16/2020/CONACMP - Interessado: Douglas33

Neves Ricalde; g) Processo nº 23368.000791/2020-66 Revisão da Resolução 11/2013 sobre34

presença e ausências dos conselheiros em reuniões - Interessado - CONCAMP; h) Processo nº35

23368.002380/2019-71 Proposta Resolução (Criação Coordenação Ações Afirmativas) -36

Requerimento CLN nº 02 - propõe encaminhar para comissão ad hoc - Interessado Douglas N37

Ricalde; i) Processo nº 23368.000411/2019-50 Recurso sobre Legalidade do Termo de Cooperação38

Técnica CPOA/ DPU - Interessado: Douglas N Ricalde; j) Processo nº 23368.001067/2019-1639

Requerimento propõe PAD por ausência de publicidade de documentos no CPOA - Interessado:40

Douglas N Ricalde; k) Processo nº 23368.002356/2019-32 Proposta Resolução (Edital Assistência41

Estudantil prazo envio ao CONCAMP) - Requerimento CNL nº 01 - propõe encaminhar para42

comissão ad hoc - Interessado Douglas N Ricalde; l) Processo nº 23368.002802/2018-28 Proposta43

de Resolução (Minuta da resolução sobre a Empresa Júnior para revisão) - Interessado DDI; m)44

Processo nº 23368.002441/2019-09 Minuta de Resolução de Criação e Extinção Cursos -45

Interessado: Diretoria de Ensino; n) Processo nº 23368.001257/2019-33 Relatório do Resultado,46

pelas bancas, das solicitações de transferência interna e/ou externa, referente ao Edital nº 24, de47

02/05/2019 - Interessado Douglas N. Ricalde; 5. Agendamento de reunião extraordinária de pauta48

única: a) Minuta do Regimento Interno do CONCAMP - artigos pertinentes as Comissões49

Permanentes do CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, iniciou50

esclarecendo sobre os itens nº 1 da pauta que necessitariam de formação de comissão ad hoc51

para apreciação e emissão de parecer. O conselheiro Clúvio solicitou uma questão de ordem, pois52

a plenária poderia, também, decidir em não criar a comissão ad hoc, solicitando votação em53
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separado. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que os itens seriam54

discutidos em separado, e que o conselho poderia, também, decidir pela formação de uma CLN.55

Iniciou pelo item: 1. a) Composição de Comissões ad hoc para apreciação e emissão de parecer:56

Processo 23368.000773/2020-84 - Solicitação de contratação de professor substituto na Área de57

Educação, abrindo a palavra aos conselheiros. Os conselheiros Cláudia, Filipe, Daniela e Ana58

Caroline colocaram-se à disposição para compor a comissão. O Presidente do Conselho, Fabrício59

Sobrosa Affeldt, questionou se alguém teria encaminhamento contrário a esse item e se todos60

estavam esclarecidos, nada havendo. Solicitou a contagem do quórum, estando doze conselheiros61

presentes. EM VOTAÇÃO: Composição de comissão ad hoc - Ana Caroline Lopes da Cruz, Cláudia62

Schreiner, Daniela Soares Rodrigues, Filipe Xerxeneski da Silveira - para apreciação e emissão de63

parecer do Processo 23368.000773/2020-84 de solicitação de contratação de professor substituto64

na Área de Educação. (12 a favor - 00 contra - 00 abstenção). Aprovado por unanimidade. Passou-65

se para o item 1. b) Processo 23368.000789/2020-97 Recurso contra a Ata nº 11/2019/66

CONCAMP/ POA/IFRS - 11ª Reunião Ordinária de 2019, também para formação de comissão ad67

hoc. Esclareceu sobre o conteúdo do recurso, abrindo a palavra aos conselheiros. A conselheira68

Daniela solicitou esclarecimento sobre o conteúdo do recurso pela leitura. A secretária, Iara69

esclareceu, que seriam itens pontuais, que a secretaria já providenciou a revisão da ata com os70

áudios, registro dos tempos e transcrição das falas, onde a redação da ata foi questionada no71

recurso, tendo um ofício de encaminhamento no processo, para facilitar a apreciação pela72

comissão. Os conselheiros Suzinara e Cássio colocaram-se à disposição para compor a comissão. O73

Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se alguém teria encaminhamento74

contrário a esse item e se todos estavam esclarecidos, nada havendo. EM VOTAÇÃO: Composição75

de comissão ad hoc - Cássio Silva Moreira, Daniela Soares Rodrigues, Suzinara da Rosa Feijó - para76

apreciação e emissão de parecer do processo 23368.000789/2020-97 de recurso contra a Ata nº77

11/2019/ CONCAMP/ POA/IFRS - 11ª Reunião Ordinária de 2019 . (07 a favor - 03 contra - 0278

abstenção). Aprovado por maioria. A conselheira Jaqueline ausentou-se da reunião a partir desse79

momento. Passou-se para o item 1. c) Composição de comissão ad hoc para o Processo nº80

23368.000764/2020-93 Recurso contra a homologação da Chapas TAEs no CONCAMP/POA/IFRS.81

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que foi o recurso lido na última82

reunião extraordinária, de 24/08/2020, que ao fazer a leitura pensou ser o mesmo dirigido à83

Comissão Eleitoral, teve o entendimento que deveria ir para a CLN, que por isso encaminhamento84
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para formação de comissão ad hoc. O conselheiro Átila, colocou que teria o entendimento que85

esse assunto foi avaliado, não havendo necessidade de criar um comissão para avaliá-lo novamente.86

O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, informou que não houve apreciação e87

deliberação sobre esse recurso em específico, por não estar na pauta da 12ª reunião extraordinária.88

Esclareceu ser um direito recursar à Comissão Eleitoral, ao CONCAMP e ao CONSUP. Embora que89

uma grande parte já teria sido respondido pela Comissão Eleitoral, o mesmo não foi apreciado. Ao90

ser questionado, esclareceu entender que o conselheiro Átila estaria impedido de participar da91

comissão por ter sido da comissão eleitoral. Esclareceu ao conselheiro Clúvio, que apesar das92

manifestações por e-mail, é um direito do recurso ter um parecer pelo CONCAMP. O conselheiro93

Clúvio, informou concordar com as manifestações contrárias a apreciação do recurso feitas por e-94

mail, entendendo que o processo eleitoral já foi concluído, discordando da formação de comissão95

ad hoc. Encaminhou que primeiro, fosse deliberado a composição ou não da comissão para96

apreciar o recurso, não havendo nenhum fato novo a ser apreciado. A conselheira Cláudia colocou97

que embora não houve votação, o mérito do recurso foi amplamente discutido, e os conselheiros já98

expuseram seu parecer sobre o recurso, parecendo que o conselho já tomou uma decisão, ao99

homologar o resultado final do edital 11/2020, tendo estranheza de como apreciar uma matéria100

que já foi discutida. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, defendeu o direito do101

recursado em receber um parecer. Esclareceu que poderia ser encaminhado a votação conforme102

encaminhamento do conselheiro Clúvio, e que em caso de rejeição da formação da comissão ad103

hoc, isso implicaria em arquivamento do recurso. Lembrou que a conselheira Adriana, Presidente104

da Comissão Eleitoral, relatou não conhecer parte do recurso, lido na reunião anterior. A secretaria105

Iara informou que o processo foi aberto em 20/08/2020 às 19h18min, e a convocação foi emitida106

às 21h, e que o entendimento da secretaria, seria de encaminhar o recurso à CLN ou comissão ad107

hoc, e que não fazia parte dos documentos da Comissão Eleitoral. O conselheiro Clúvio solicitou108

votação nominal somente para esse processo. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,109

esclareceu sobre o protocolamento do recurso, e o entendimento da presidência em formar a110

comissão para parecer. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que, votar a111

favor, seria a favor da formação da comissão. Questionou se alguém teria encaminhamento112

contrário a esse item e se todos estavam esclarecidos, nada havendo. EM VOTAÇÃO NOMINAL:113

Formar a comissão ad hoc para apreciação e emissão de parecer do processo nº114

23368.000764/2020-93 - Recurso contra a homologação da Chapas TAEs no CONCAMP/POA/IFRS:115
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Ana Caroline Lopes da Cruz - contra; Átila Machado Costa - contra; Cássio Silva Moreira -116

abstenção; Cláudia Schreiner - contra; Clúvio Buenno Soares Terceiro - contra; Daniela Soares117

Rodrigues - a favor; Fabrício Sobrosa Affeldt - a favor; Filipe Xerxeneski da Silveira - abstenção;118

Johnny Bill Brufau Silveira - abstenção; Suzinara da Rosa Feijó - abstenção; Tatiane Oliveira de119

Oliveira - contra. (02 a favor - 05 contra - 04 abstenção). Rejeitado por maioria, sendo considerado120

seu arquivamento. A conselheira Suzinara declarou o voto de abstenção, pois embora entendesse121

que a ata daria conta da deliberação do recurso, consta no regimento a necessidade de votação.122

Item 2. a) Apreciação dos Pareceres da CAAOF - Processo nº 23368.001346/2019-80 Minuta do123

convênio que entre si celebram o IFRS - Campus Porto Alegre e a TRASHIN - Gestão e Comércio124

de Resíduos LTDA - Interessado: DEXT. A conselheira Suzinara, relatora do parecer da CAAOF,125

esclareceu que esse convênio já havia ocorrido no ano anterior, apreciado e aprovado pela CLN, e126

que não havia aporte financeiro por parte do campus, assim, a comissão recomendou a aprovação127

do mesmo. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu a votação. Questionou128

se todos estavam esclarecidos, nada havendo. Solicitado conferência do quórum, estavam129

presentes onze conselheiros. EM VOTAÇÃO: Aprovação do parecer da CAAOF no Processo nº130

23368.001346/2019-80 sobre minuta do convênio que entre si celebram o IFRS - Campus Porto131

Alegre e a TRASHIN - Gestão e Comércio de Resíduos LTDA - Interessado: DEXT. (08 a favor - 00132

contra - 03 abstenção). Aprovado por maioria. Passou-se ao item 2. b) Apreciação dos Pareceres133

da CAAOF - Processo nº 23368.002604/2019-45 Encaminha plano de ação 2020 - Interessado: DDI.134

A conselheira Suzinara, relatora do parecer da CAAOF, esclareceu ser a presidente da comissão,135

após discussão da comissão, sendo alguns itens por e-mail, e pelo fato de plano ajustado já ter sido136

aprovado no CONSUP, conforme informado pelo conselheiro André, a comissão entendeu que o137

Plano de Ação 2020 deveria ser aprovado. Informou que o conselheiro Clúvio iria apresentar138

parecer divergente. Questionado, o Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu139

que no CONSUP o plano original foi aprovado, mas que foi solicitado atualização devido ao corte de140

3,4%, com prazo até maio para envio, e o CONSUP ainda não aprovou ainda o Plano ajustado.141

Esclarecido, o conselheiro Clúvio apresentou seu parecer divergente, no qual recomendou que a142

DDI: a) elabore documento comparativo entre o Plano de Ação 2020 Original e o Plano de Ação143

2020 Ajustado; b) convide a Comunidade Acadêmica a discutir e contribuir no plano de Ação 2020144

Ajustado; c)retorne o processo ao Conselho para análise e aprovação. Questionado, o Presidente145

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu à conselheira Cláudia sobre os encaminhamentos146



6

Ata nº 13/2020 Reunião Extraordinária do CONCAMP - Página 6 de 9

do Plano de Ação 2020 e as diferenças do uso do orçamento em relação à pandemia. O Presidente147

do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu a votação conforme o § 7º do art. 69.148

Questionou se todos estavam esclarecidos, nada havendo. Solicitado conferência do quórum,149

estavam presentes onze conselheiros. O conselheiro Clúvio solicitou votação nominal. EM150

VOTAÇÃO NOMINAL: Parecer da CAAOF versus Parecer divergente do conselheiro Clúvio, no151

processo nº 23368.002604/2019-45 que encaminha plano de ação 2020 - Interessado: DDI. Ana152

Caroline Lopes da Cruz - parecer divergente; Átila Machado Costa - abstenção; Cássio Silva Moreira153

- parecer da CAAOF; Cláudia Schreiner - abstenção; Clúvio Buenno Soares Terceiro - parecer154

divergente ; Daniela Soares Rodrigues - abstenção; Fabrício Sobrosa Affeldt - parecer da CAAOF;155

Filipe Xerxeneski da Silveira - parecer da CAAOF; Johnny Bill Brufau Silveira - parecer divergente ;156

Suzinara da Rosa Feijó - parecer da CAAOF; Tatiane Oliveira de Oliveira - parecer divergente. (04 a157

favor do parecer da CAAOF - 04 a favor do parecer divergente - 03 abstenção). Empate. Voto de158

qualidade do Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, nos termos do § 9º do art. 6) do159

Regimento dos Campi do IFRS) - parecer da CAAOF. Votação final: (05 a favor do parecer da CAAOF -160

04 a favor do parecer divergente - 03 abstenção)Aprovado por maioria o Parecer da CAAOF. O161

conselheiro Johnny declarou seu voto ao parecer divergente, pela transparência e maior162

participação dos estudantes. Passou-se para o item: 3. Apreciação do Parecer da Comissão de163

Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: a) Processo nº 23368.002552/2019-15 Resultado, pela banca164

designada pela Portaria nº 304, de 1º/11/2019, das solicitações de transferência interna e/ou165

externa, referente ao Edital nº 49, de 1º/10/2019. A conselheira Daniela, relatora, fez a leitura do166

parecer da CEPE. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, questionou se haveria defesa167

contrária ou se todos estavam esclarecidos. A conselheira Daniela, esclareceu que a comissão168

chegou a cogitar a sugestão de resolução que buscasse definir quais são os cursos afins, deixando169

ao Conselho a decisão sobre isso. Solicitado conferência do quórum, estavam presentes onze170

conselheiros, às 16h06min. EM VOTAÇÃO: Aprovação do parecer da CEPE no processo nº171

23368.002552/2019-15 sobre o resultado, pela banca designada pela Portaria nº 304, de172

1º/11/2019, das solicitações de transferência interna e/ou externa, referente ao Edital nº 49, de173

1º/10/2019. (08 a favor - 00 contra - 03 abstenção). Aprovado por maioria. Passou-se para o item:174

4. Composição de Comissões ad hoc para apreciação e emissão de parecer. O Presidente do175

Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que são 14 itens para composição de comissão ad176

hoc, esclarecendo sobre a importância da emissão desses pareceres, abrindo a palavra aos177
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conselheiros, fazendo a leitura dos pareceres pendentes (ver linhas 26 a 48 desta ata). O178

conselheiro Clúvio, questionou se os processos deveriam ainda ser avaliados pelos atuais179

conselheiros, lembrou da necessidades de leitura transversal nas minutas internas da CAGE,180

CAGPPI, CGAE e NEPEGS, e solicitou esclarecimento sobre a vaga de aposentadoria, sendo181

esclarecido pelo Presidente do Conselho sobre a necessidade da reposição da vaga de Educação182

Física. O conselheiro Cássio discordou do conselheiro Clúvio, considerando que a atual gestão de183

conselheiros deveria tentar apreciar o maior número de processos possíveis. O conselheiro Filipe184

esclareceu que alguns pareceres são complexos e necessitariam de coleta de informações, caso do185

último parecer da CEPE. Após discussão pelos conselheiros, o Presidente do Conselho, Fabrício186

Sobrosa Affeldt, abriu a palavra aos conselheiros para compor as comissões. Juntamente com o187

Clúvio no processo nº 23368.000236/2020-34 - preenchimento da vaga José Padilha, colocaram-se188

à disposição os conselheiros: Cláudia (revisora) e Johnny. Para o processo 23368.002802/2018-28 -189

proposta de minuta da resolução sobre a Empresa Júnior para revisão, colocaram-se à disposição190

os conselheiros: Clúvio e Johnny. Para o processo 23368.002441/2019-09 -minuta de Resolução de191

Criação e Extinção Cursos, colocaram-se à disposição os conselheiros: Clúvio, Johnny e Suzinara.192

EM VOTAÇÃO: Composição das comissões ad hoc para apreciação e emissão de parecer: Processo193

nº 23368.000236/2020-34 - preenchimento Vaga José Padilha - Interessado: Ioli Gewehr Wirth -194

Comissão: Cláudia Schreiner (revisora), Clúvio Buenno Soares Terceiro, Johnny Bill Brufau Silveira;195

Processo nº 23368.002802/2018-28 Proposta de Resolução (Minuta da resolução sobre a Empresa196

Júnior para revisão) - Interessado DD - Comissão: Clúvio Buenno Soares Terceiro, Johnny Bill Brufau197

Silveira; Processo nº 23368.002441/2019-09 Minuta de Resolução de Criação e Extinção Cursos -198

Interessado: Diretoria de Ensino - Comissão: Clúvio Buenno Soares Terceiro, Johnny Bill Brufau199

Silveira, Suzinara da Rosa Feijó. Conselheira Daniela ausente no momento da votação. Conselheira200

Cláudia registrou seu voto por estar utilizando dois equipamentos(10 a favor - 00 contra - 00201

abstenção). Aprovado por unanimidade. Passou-se parao item: 5. Agendamento de reunião202

extraordinária de pauta única: a) Minuta do Regimento Interno do CONCAMP - artigos pertinentes203

as Comissões Permanentes do CONCAMP. O Presidente do Conselho, Fabrício Sobrosa Affeldt,204

colocou sugestão as datas de 04 ou 09 de setembro, abrindo a sugestão dos conselheiros. EM205

VOTAÇÃO: data para a 14ª reunião extraordinária: 04/09 versus 09/09. A conselheira Cláudia206

declarou o voto por ter constado duas vezes, devido a estar utilizando dois equipamentos. (05 a207

favor para 04/09/2020 - 04 a favor para 09/09/2020 - 02 abstenção). Aprovado por maioria a data208
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de 04 de setembro de 2020. EM VOTAÇÃO: Horário de agendamento da 14ª Reunião209

Extraordinária, a ocorrer em 04/09/2020, sexta-feira: 9h versus 14h: . (05 a favor das 9h - 04 a210

favor das 14h - 01 abstenção). Aprovado por maioria o horário das 9h. O Presidente do Conselho,211

Fabrício Sobrosa Affeldt, esclareceu que a 14ª reunião extraordinária, ficou agendada para 04/09212

às 09h da manhã. Agradeceu as palavras de conforto, a presença dos conselheiros, das interpretes213

de libras Janaína e Kelen, a Chefe de Gabinete, Carolina e Secretária do Conselho, Iara. Nada mais a214

ser tratado, o Presidente do Conselho do Campus Porto Alegre do IFRS, Fabrício Sobrosa Affeldt,215

declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária do Conselho216

de Campus, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos217

presentes. O teor completo da plenária encontra-se em gravação de áudio a disposição na218

Secretaria do CONCAMP. Porto Alegre,trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte.219

Fabrício Sobrosa Affeldt, _______________________________________________________
(Presidente)

Iara Elisabeth Schneider _______________________________________________________
(Secretária)

Ana Caroline Lopes da Cruz _____________________________________________________

Átila Machado Costa __________________________________________________________

Cássio Silva Moreira ___________________________________________________________

Cláudia Schreiner _____________________________________________________________

Clúvio Buenno Soares Terceiro __________________________________________________

Daniela Soares Rodrigues ______________________________________________________

Filipe Xerxeneski da Silveira _____________________________________________________

Jaqueline Rosa da Cunha _______________________________________________________

Johnny Bill Brufau Silveira ______________________________________________________

Suzinara da Rosa Feijó _________________________________________________________
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Tatiane Oliveira de Oliveira _____________________________________________________

Janaina Viegas (intérprete de libras) ______________________________________________

Kelen dos Reis Soares (intérprete de libras) _________________________________________

Caroline Kruse Ramos (Chefe de Gabinete) _________________________________________

* A via original encontra-se arquivada na Secretaria do CONCAMP.

Ata aprovada na 8ª Reunião Ordinária de 19 de outubro de 2020.


