
 
 
 
 

Comando de Greve Estudantil da UFPR 
 

 
 
Ofício nº 03/2015 Comando de Greve Estudantil  
 

Curitiba, 31 de agosto de 2015. 
 
 

 
À Comissão de Negociação, 
 
O Comando da Greve Estudantil da UFPR apresenta a quem interessar as 
pautas da Greve Geral dos Estudantes da UFPR deflagrada no dia 19 de agosto 
de 2015, em assembleia com mais de 600 estudantes. 
 
Apesar do corte orçamentário - advindo do ajuste fiscal do Governo Federal – de 
2015 para a UFPR ter sido de 3,14%, a gestão da atual reitoria realizou cortes 
com percentuais muito maiores em áreas prioritárias, e.g., itens como 
“Assistência estudantil excluso bolsas” e “Programas de bolsas” sofreram, 
respectivamente, cerca de 80% e 20% de redução quando comparados a 2014, 
além da alocação de R$8.500.000,00 para a construção de um novo campus em 
Curitiba, no mesmo momento em que há inúmeras obras estagnadas e os campi 
do interior e litoral se encontrarem em situação crítica de sucateamento e 
descaso por parte da gestão. Gastos desnecessários se mantiveram, como os 
gastos milionários de contas telefônicas - sistema que facilmente pode ser 
substituído por modelos de comunicação interna livre de custos, assim como a 
assessoria de comunicação do gabinete do reitor, que mantém 1,3 mi reais para 
manter, entre outras, a terceirizada TV UFPR. Assim sendo, os estudantes 
entendem que as pautas abaixo reivindicadas estão ao alcance da Reitoria, e 
que, se com atual distribuição de recursos não for possível o atendimento às 
demandas, exigimos que se refaça o orçamento, priorizando a assistência 
estudantil e a infraestrutura universitária, sem prejuízos aos direitos estudantis. 
 
Pauta 1: Abono de faltas, reposição de aulas dos alunos grevistas e não 
criminalização do movimento paredista.  
 
De acordo com tradição democrática da Universidade Federal do Paraná, a qual 
defende a liberdade de pensamento e manifestação, exigimos que seja 
garantindo aos alunos que optam aderir ao movimento paredista, mas nas 
disciplinas ou unidades curriculares nas quais os docentes continuam a realizar 
as atividades letivas durante a greve, tenham direito pleno à reposição, abono de 
faltas, ou à solicitação do cancelamento de disciplina cuja natureza seja 
incompatível com as práticas pedagógicas de reposição. 
Além disso, solicitamos o posicionamento do COUN e do CEPE contrários a 
quaisquer retaliações tais como processos administrativos, sansões, assédio 
moral e outras formas de perseguição política. 
 
 
Pauta 2: Divulgação do orçamento do segundo semestre de 2015 da UFPR 
e com análise de quais prejuízo teremos. 
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A transparência e a publicação das contas de qualquer órgão público se faz 
imprescindível para a garantia de lisura nos gastos e na distribuição de recursos, 
possibilitando a consulta de qualquer membro da comunidade ao orçamento e 
sua compreensão. Isso em vista, exigimos o orçamento publicado de modo mais 
acessível e informativo, com todas as siglas e abreviaturas descritas, para que 
qualquer estudante, professor e funcionário tenha condições de compreendê-lo. 
Exigimos também a discriminação dos pontos orçamentários, explicitando todos 
os gastos, com os nomes das empresas contratadas, prazo contratual, serviço 
prestado, e a qual setor/curso foi direcionado. Maior detalhamento dos gastos 
internos, detalhando as quantias distribuídas para cada área e serviço. 
Justificativas para todos os cortes nos investimentos e bolsas, principalmente 
quando os cortes afetarem a Assistência Estudantil e a Infraestrutura 
Universitária. Como exemplo, no parecer de 5 de agosto de 2015, cortes de 
cerca de 80% no item “Assistência estudantil excluso bolsas” e de 20% no item 
“Programa de bolsas” não continham nenhuma explicação em todo o 
documento. 
 
Pauta 3: Negociação da pautas dos servidores técnicos e professores da 
UFPR.  
 
Os estudantes entendem que a greve estudantil constitui direito inalienável, e 
exigem o reconhecimento da legitimidade da greve. Apoiam a greve dos 
servidores técnicos e dos professores, e entendem que a greve unificada é 
legítima. Que se garanta uma negociação unificada com todas as categorias - 
servidores técnicos, professores e estudantes, em torno das pautas em comum. 
Entendemos como essencial a garantia de uma mesa de negociação com os 
técnicos, uma com os professores, e uma mesa de negociação com as três 
categorias unificadas. Também reivindicamos o reconhecimento da greve 
unificada dos professores, técnicos e estudantes. 
 
 
Pauta 4: Bolsas assistência/monitoria. 
 
Durante esse semestre tivemos o atraso das bolsas monitorias, fazendo com 
que vários estudantes passassem por dificuldades e até abandonassem a 
Universidade por não conseguirem se manter. Pautamos a análise do valor das 
bolsas de assistência estudantil, há muito ultrapassadas quando se pensa na 
inflação acumulada ao longo dos anos e às dificuldades econômicas que viemos 
acumulando no último período. É importante que as bolsas de assistência 
reflitam, no mínimo, o mesmo poder aquisitivo ao longo dos anos, ou seja, não 
se tornem obsoletas com as necessidades dos estudantes. Propõe-se assim que 
as bolsas de assistência tenham uma data-base anual para sofrerem reajuste 
mínimo, que seria a variação da inflação acumulada no período, de acordo com 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por exemplo, a 
inflação acumulada em 2014 foi de 6,41%, de acordo com o IPCA. Desse modo, 
haveria um aumento de 6,41%, no mínimo, para as bolsas assistência e 
monitoria no ano de 2015. Pautamos também o pagamento imediato das bolsas 
em atraso, a não diminuição das bolsas e o aumento do número de bolsas (tanto 
as bolsas de assistência quanto as de monitoria), o reconhecimento do caráter 
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de remuneração das bolsas monitoria, a garantia da obrigatoriedade de 
pagamento das bolsas monitoria aos monitores bolsistas, o reconhecimento da 
possibilidade de acumular mais do que uma bolsa institucional, a igualdade de 
valor entre todos os tipos de bolsas (monitoria, auxílios de moradia, de creche e 
de permanência. No caso, seria de R$400,00). Pautamos também a ampliação 
dos critérios de seleção do auxílio PROBEM, com discussão sobre a inclusão de 
auxílio para os LGBTs e mães estudantes. O auxílio a LGBTs se justifica porque 
mesmo que tais estudantes não se enquadrem nos atuais critérios do PROBEM, 
são impostas condições de marginalização social devido a suas sexualidades. O 
mesmo se aplica caso algum estudante LGBT tenha família residente em 
Curitiba, sendo necessário ampliar o critério de seleção dos auxílios para que 
esses estudantes possam ser beneficiados. O auxílio a mães se justifica devido 
às dificuldades que as mães possam enfrentar no cuidado dos seus filhos, e 
para que tenham melhores condições de permanecer na universidade. Assim, 
propomos que o auxílio creche seja considerado como um auxílio maternidade, 
abrangendo mais casos de mães que neessitam de ajuda econômica para 
sustentar seus filhos.  
Outra questão que trazemos concerne ao racismo. Para isso, pautamos uma 
triagem das bolsas juntamente com as inscrições/matrícula (isso ajuda a 
acelerar o processo, além de dar prioridade pra quem entra pelo sistema de 
vulnerabilidade sócio-econômica. Essa triagem também deve vir acompanhada 
da divulgação de outras ações da universidade, que deveriam ser prioridade 
para os bolsistas, como moradia universitária e turmas do CELIN).  Muitas 
dessa proposta podem ser viabilizadas através de um guia de informações bem 
feito, além de entrevista após a matrícula dos candidatos. Pode ser feita tanto 
para os cotistas sociais quanto raciais. Também é importante haver a integração 
das políticas de ação afirmativa para entrada com as políticas de permanência. 
Para o campus de Palotina, pautamos uma maior transparência do PNAES. Já 
foi sinalizado pelo Reitor que haveria reajuste anual de acordo com a inflação, 
porém isso não aconteceu, visto que a última mudança nos valores aconteceu 
em 2013. Entendemos que há um aumento semestral do número de alunos 
atendidos pelo PROBEM, entretanto, solicitamos maiores esclarecimentos em 
relação a informação de que não é possível aumentar os valores sem 
necessarimente diminuir o número de contemplados. Os valores atuais não 
condizem com a realidade imobiliária de Palotina, a qual passa por frequentes 
reajustes.  
 
Pauta 5: Retorno das 56 bolsas cortadas do PIBID. 
 
Reivindicar a volta dos projetos que foram findados e as bolsas que foram 
cortadas. Na semana passada projetos de Química, Ciências Sociais e do 
Espanhol foram inteiramente fechados, e dois meses atrás bolsas de diversos 
outros cursos também foram cortadas. 
 
Pauta 6: Alimentação adequada no RU, expansão da estrutura e 
congelamento do preço  
 
Desde o começo do ano houve falta de recursos financeiro para a aquisição de 
alimentos no RU ,mesmo antes do inicio da greve dos servidores, revindicamos 
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a melhora  na qualidade dos alimentos e a priorização do repasse para o RU 
visto que muitos estudantes dependem do Ru todos os dias. Hoje temos filas 
intermináveis de estudantes esperando para comer em vários em RUs. Cada 
vez mais estudantes precisam usar os RUs e a Estrutura não tem acompanhado 
esta necessidade. Mesmo com a construção do RU botânico esse problema não 
foi resolvido. No campus Agrarias, o RU não passou por nenhuma expansão 
recente e ate hoje não possui cozinha e abre trinta minutos depois dos demais. 
No RU da reitoria a estrutura já não da conta da demanda e muitos estudantes 
deixam de almoçar. Até hoje existem que não possuem RUs onde os estudantes 
tem que se deslocar ate o mais próximo, o que na maioria dos casos não dá 
tempo. Exigimos medidas de ampliação da estrutura dos Rus, com prazos 
definidos com os estudantes. Exigimos retomada de um cardápio com qualidade, 
com adição de suco, com apresentação dos projetos de máquinas de suco que a 
reitoria está avaliando e determinação de um prazo de implementação ; 
ampliação do café da manhã com mais de 1 pão por aluno. A maioria dos 
estudantes tem seu orçamento comprometido e a elevação do preço do RU os 
afetaria diretamente. Exigimos um posicionamento da Reitoria sobre o 
congelamento do preço e que ela encaminhe esta recomendação para o 
COPLAD. Que seja divulgado o laudo do fechamento dos banheiros do RU do 
Campus botânico da SUINFRA detalhado e como esta questão esta sendo 
tratada. Exigimos a reabertura banheiros e reformas para que o RU ofereça as 
condições adequadas de segurança, além da abertura imediata da rampa do RU 
botânico. Garantia do acordo conquistado na greve de 2012 sobre o R.U aberto 
durante as férias, ficando sem funcionamento por no máximo 1 mês.  
 
 
Pauta 7: Repasse de vale-refeição aos Estudantes que dependem do RU 
central  
 
Solicitação de vale-refeição/marmita imediato para os estudantes que dependem 
do RU central para alimentação, visto que vários estudantes não conseguem se 
deslocar para os demais campus para fazer as refeições diárias. Em 2009, 
durante a epidemia de gripe suína e em 2012 durante um feriado, houve 
prontidão da PRAE em entregar tickets para os alunos bolsistas, o mesmo 
deveria ser feito sempre que o RU não estiver funcionando.  
 

Pauta 8: Iluminação nos campi 

Para que seja investido em maior iluminação nos campi, visto que temos vários 
que possuem pouca iluminação e que colocam em risco os estudantes e as 
estudantes. Essa pauta é uma reclamação em todos os campi da Universidade. 

A resposta apresentada pela Reitoria de que um projeto de melhoria de 
iluminação dos campi está em andamento é insatisfatória, uma vez que os 
estudantes não estão vendo tais obras de fato ocorrendo. 

No Centro Politécnico: Pontos do ônibus Estudantes e proximidades; ponto do 
Intercampi e proximidades; campo de futebol e proximidades; Rua Carlos Pradi, 
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onde há a ligação dentro do campus entre Politécnico e Setor de Educação 
Profissional e Tecnológica (SEPT); Iluminação satisfatória de todo o eixo que 
contempla desde o R.U. do Centro Politécnico até a saída para a Avenida 
Coronel Francisco Heráclito dos Santos, onde há a Estação Tubo Jardim das 
Américas; Iluminação satisfatória de todo o eixo que contempla o caminho entre 
o Politécnico e o Campus Jardim Botânico através da passarela, principalmente 
entre a passarela e o Restaurante Universitário Jardim Botânico. 

Elementos do Agrárias: O Campus carece de iluminação e não é planejado para 
funcionamento no período da noite, colocando em risco pessoas que trabalham 
e realizam projetos de IC nesse período. Existe um histórico de violência dentro 
do campus como na reportagem de 2011 que segue: 

http://www.bandab.com.br/jornalismo/funcionaria-da-ufpr-e-gravemente-ferida-
na-cabeca-dentro-do-campus-de-agrarias/ 
 

Pauta 9: Estrutura nos campi Litoral e Palotina. 

Solicitamos a ampliação e manutenção imediata das salas, banheiros, auditórios 
e laboratórios visto que existem cursos paralisados devido a falta de espaços 
físicos para realização de suas práticas. Além de um compromisso assinado por 
parte da reitoria com um prazo para a construção da casa do estudante em 
todos os campus. Com relação ao campus de Centro de Estudos do Mar 
exigimos que seja instalado um caixa eletrônico do Banco do Brasil no interior do 
campus. Também exigimos a disponibilidade de espaços dentro da universidade 
para comportar de maneira adequada os centros acadêmicos que não possuem 
sede física e a garantia dos que já possuem além de sua manutenção. 
 

Pauta 10: Casa Universitária. 

Construção de novas moradias estudantis em Curitiba, Litoral e Palotina. 
Também cobramos que a seleção de residentes possa incluir mães e pessoas 
com família residente em Curitiba. Além disso, é importante garantir a inclusão 
de estudantes LGBT. 
 
Pauta 11: Transporte. 
 
Muitos alunos cursam disciplinas obrigatórias e optativas em diferentes campi da 
UFPR, em diferentes horários, inclusive no período noturno. Portanto, é visível a 
necessidade de ônibus intercampi, que funcionem em horários e rotas que 
contemplem todos os cursos e que realizem o transporte de forma segura. Com 
a paralisação do RU Central, surge ainda a necessidade de ônibus intercampi 
circulando também nos horários da refeição. Atualmente, o intercampi circula 
pelos campi de Curitiba e do litoral apenas no horário diurno e realiza viagens 
extra durante a refeição. Apontamos, entretanto, para o fato de que para grande 
parte dos alunos que estudam em turno integral, os horários disponíveis de 
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intercampi durante a refeição não possibilitam que o estudante possa se 
deslocar até outro campus, almoçar e voltar a tempo para a aula. 
 
Sendo assim, solicitamos que os horários e rotas do RU precisam ser ampliadas 
para todos os cursos. Para Curitiba, intercampi que passe nos campi com cursos 
noturnos no turno da noite. Do mesmo modo, ônibus intercampi noturno fazendo 
as rotas Curitiba-Litoral e Litoral-Curitiba. Ainda para o Litoral, disponibilização 
de ônibus para os estudantes se deslocarem para atividades da universidade, 
como aulas de campo e atividades culturais. Enquanto a rota não for instalada, 
que os estudantes recebam o auxílio necessário para arcar com as despesas 
dos deslocamentos para essas atividades. Para Palotina, instalação da rota 
Palotina-Curitiba e Curitiba-Palotina que circule mensalmente.  
 
Por fim, entendemos ainda que o acesso à universidade e assistência estudantil 
está prejudicado quando é negado às mães estudantes que elas utilizem o 
intercampi acompanhadas de seus filhos. Com poucas mães, apenas cem, 
recebendo o auxílio creche (já insuficiente), a opção que resta às outras é levar 
seus filhos com elas para a universidade, para que possam frequentar as aulas 
mesmo que não tenham alguém para ficar responsável pelas crianças. Desse 
modo, solicitamos que seja permitido o uso do intercampi e outros transportes da 
universidade por crianças (até 12 anos) dependentes de membros da 
comunidade acadêmica mediante acordo (podendo ser termo de compromisso 
do responsável ou aviso prévio à Centran). 
 
Pauta 12: Retorno do prédio do DCE aos estudantes imediatamente. 
 
Visto que a Reitoria se propôs a fazer uma reforma no prédio do DCE durante 
um mês e esse prazo já passou em mais de dois meses, exigimos que o prédio 
retorne para a posse estudantil imediatamente através do comando de greve dos 
estudantes visto que o DCE foi dissolvido no mesmo. Também requisitamos 
imediatamente uma cópia contrato com a construtora, onde estará detalhado 
com a data da abertura do contrato, os valores, e os prazos definidos da 
reforma.  
 

Pauta 13: UFPR sem fio em todos os campi, com qualidade de sinal 

Essa foi uma pauta antiga do Movimento Estudantil e conquista da greve de 
2012. Diferente do que foi respondido pela reitoria há alguns meses, não há 
cobertura de sinal em todos os campi e em alguns lugares o sinal é de baixa 
qualidade não funcionando por vários dias. Dentre os prédios que já 
identificamos a inexistência ou precariedade do serviço, em Curitiba, estão o 
prédio da Terapia Ocupacional e a CEUC, e também nos campi de Jandaia e do 
Litoral. 
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Pauta 14: Estatuto da CEUC. 

Solicitamos que a reitoria reconheça o caráter auto-gestionado da Casa da 
Estudante Universitária de Curitiba assinando o estatuto proposto pelas 
moradoras respeitando a decisão soberana da casa. 
 

Pauta 15: Elevador da CEUC 

Solicitamos que seja realizada uma reforma nos dois elevadores da Casa da 
Estudante Universitária de Curitiba. Atualmente há apenas um elevador 
funcionando e em condições precárias. 
 
Pauta 16: Criação e ampliação de creches nas IFES. 
 

Pauta 17: Contratação imediata de professores no campus Litoral e CEM 

Exigimos a contratação imediata de professores no campus litoral e CEM, visto a 
criação de vários cursos novos nestes campus e ainda não possuem 
professores. 
 

Pauta 18: Construção de rampas de acesso a estudantes com necessidade 
de especiais 

 

Em 2008, a UFPR e UTFPR, foram obrigadas através de uma liminar da justiça 
a reservarem uma vaga para PcD em seus cursos. Contudo não houve uma 
reestruturação da universidade para atender às demandas. 

As alterações que devem ser realizadas na universidade incluem: 

-Elevador no Teatro da reitoria. 

- Acesso para cadeirantes no RU 

-Locais adequados nos anfiteatros. 

-Rampa na CEUC 

-Acesso fácil entre um prédio e outro 

-Mais banheiros adaptados 

(que tenha espaço para entrar com a cadeira e fechar a porta). Exemplo maior 
são os banheiros do dom pedro II, não existe banheiro adaptado lá e os que há 
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espaço, são trancados e só podem ser usados por funcionários que detém as 
chaves. 

-Acesso fácil na PRAE, sala de ASSSISTENCIA ESTUDANTIL que os 
cadeirantes não conseguem entrar. 

-Maior efetividade do NAPNE (núcleo de apoio a pessoa com Necessidades 
especiais da UFPR) no que se refere a acessibilidade. 

-E nos demais lugares que for necessário. 
 
Pauta 19: Integração de assistência estudantil de permanência à Política de 
Cotas.  
 
Desde a implementação da Política de cotas na UFPR, em 2005, muitos 
avanços foram feitos em relação à entrada de alunos cotistas raciais na 
universidade. Contudo, é necessário ainda pensar-se na permanência. Entrar na 
universidade, apenas, não basta, é necessário que os estudantes permaneçam 
nela. Reivindicamos portanto, uma integração da política de cotas da 
universidade relativa à Lei 12.711 à uma política de permanência, voltada para 
assistência, reparação, valorização e reconhecimento da identidade e cultura 
dos negros e negras. Respeitando ainda e tendo como base a Lei 10.659 que 
garante a igualdade dde condições de vida e cidadania a todos. 
 
Pauta 20: Representação social do negro na universidade  
 
Implementar  projetos e iniciativas que contemplem as reais necessidades dos 
movimentos e coletivos negros da universidade, dialogando com estes para 
conhecer seus conflitos e realizar ações que viabilizem uma representação 
social positiva dos estudantes cotistas. O programa  “UFPR seu lugar”  não 
satisfaz as necessidades objetivas para o combate à discriminação e ao 
racismo, como apontado pela Frente Negra da UFPR. Inseridos nessa política, 
que sejam aplicadas outras diretrizes que levem em conta as tomadas de 
decisões de projetos como o “conte conosco” e o UFPR seu lugar, os quais não 
estão nos moldes que contemplem os estudantes. 
 

Pauta 21: Auxílio médico e psicológico para discentes, docentes, técnicos-

administrativos e funcionários em geral. 

Não é de hoje que os estudantes vêm sofrendo com vários problemas de saúde 

dentro da Universidade. Já tivemos casos de mortes dentro da UFPR devido à 

falta de ambulatório nos campi e a necessidade de atendimento psicológico 

também vem crescendo. Pautamos a criação de ambulatórios médicos em todos 

os campi e de atendimento psicológico para todos os estudantes que 

necessitarem. Solicitamos também que haja a contratação de médicas 

ginecologistas mulheres para atender a demanda das alunas. 
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O plantão institucional do CEAPPE já foi aprovado no COUN como política de 

assistência estudantil, entretanto, o necessário suporte estrutural não foi 

fornecido. Para ser posta em prática, essa política precisa ser estendida para 

todos os campi e estudantes, com a contratação de mais psicólogos e o que 

mais o projeto julgar necessário. Frisa-se a importância de garantir essa 

assistência não apenas aos estudantes de Curitiba, mas aos dos outros campi 

com a instalação do serviço também no Litoral, Palotina e Jandaia. 

 

Pauta 22: Tomar medidas que incentive a cultura no campus Palotina. 

Solicitamos a compra emergencial de materiais que permita a oferta de 

atividades culturais no Setor, como, por exemplo, eventos estudantis de 

formação cultural, artística e política. Mais vagas no celin.  

 

Pauta 23: Fim dos convênios de pesquisa com empresas privadas 

Fim dos convênios de pesquisa com empresas provadas, que utilizam a nossa 

estrutura e estudantes para benefício próprio e lucro.  

 

Pauta 24: Gratuidade de todos os cursos de pós-graduação.  

 

Pauta 25: Paridade 

Solicitamos a paridade nos espaços de deliberação da UFPR (do colegiado ao 

COUN), de forma que os estudantes e técnicos tenham o mesmo peso que 

professores na tomada de decisões da UFPR, ao contrário de hoje, onde os 

professores possuem 70% de peso.  

 

Pauta 26: Paridade qualificada  

Paridade qualificada nos processos eleitorais da UFPR (de coordenador de 

curso à reitor), de modo que os estudantes e técnicos tenham o mesmo peso 

que os professores na escolha de nossos representantes, ao contrários dos 

atuais 70%. 

 

Pauta 27: Pela criação de mais turmas especiais 



 
 
 
 

Comando de Greve Estudantil da UFPR 
 

Solicitamos mais turmas especiais em diversos cursos como medicina, 

engenharias, veterinária, etc. 

 

 

 

Pauta 28: Alarme de incêndio em todos os prédios da UFPR. 

Importante que seja sonoro e visual.  

 

Pauta 29: RU com 100% de produtos oriundos da agricultura familiar, sendo 

que destes 50% sejam alimentos de produção agroecológica.  

 

Pauta 30: Revisão dos serviços terceirizados na UFPR 

Propõe-se a substituição gradativa dos serviços terceirizados contratados 

mediante processo licitatório pela contratação de quadro funcional próprio 

através de concursos públicos.  

 

Pauta 31: Novos livros e renovação do acervo e mais locais de estudos 

 

Pauta 32: Laboratório de informática no sociais aplicadas 

 

Pauta 33: Contratação do dobro de intérpretes de libras 

  

Pauta 34: unificação dos currículos de licenciatura aos de bacharelado  

 

Pauta 35: reestruturação do processo seletivo docente (resolução n 24/13 

CEPE) 

Inclusão de estudantes na comissão avaliadora, prova didática em todas as 

modalidades de contratação docente, caráter classificatório e eliminatório na 

prova de docência, prova de docência como primeiro critério de desempate.  



 
 
 
 

Comando de Greve Estudantil da UFPR 
 

 

Pauta 36: Reuniões do COUN abertas à comunidade acadêmica  

No teatro da reitoria, por exemplo.  

 

Pauta 37: Demandar retirada das trancas eletrônicas  

 

Pauta 38: Reitoria encaminhar as pautas aos órgãos competentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


