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Assunto:
Apuração dos votos
Mensagem:
Prezados Senhores,
Encaminhamos para conhecimento o Ofício nº 46/2020 do Colégio Eleitoral.
O Colégio Eleitoral informa os candidatos e os organizadores de debate que os fiscais de apuração e os fiscais
técnicos são comunicados por este e-mail.
Att.
COLÉGIO ELEITORAL
Anexos:
Oficio_1510252.html
Deliberacao_COUNI_1510249_Deliberacao_COUNI_14___AD_REFERENDUM_e_OFICIO_COUNI_20_2020.pdf

E-mail COL_ELEITORAL 1510260

SEI 23064.016637/2020-21 / pg. 1

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Colégio Eleitoral
designado pelas Portarias do Reitor nº 343/2020 e 684/2020
(http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-parareitor-2020)

Ofício nº 46/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

Curitiba, 04 de julho de 2020.
Do: Presidente do Colégio Eleitoral
Para:
FISCAIS DE APURAÇÃO INDICADOS PELOS CANDIDATOS:
Sr. BRUNO TOKARSKI DE CARVALHO - Fiscal de Apuração do candidato Schiefler
Sr. FERNANDO GUAJARA GREENBERG - Fiscal de Apuração do candidato Pilatti
FISCAIS TÉCNICOS INDICADOS PELOS CANDIDATOS:
Sr. DOUGLAS DO AMARAL – Fiscal Técnico do candidato Schiefler
Sr. DOUGLAS PAULO B. RENAUX – Fiscal Técnico do candidato Pilatti
AUDITORES DO TRE-PR E POLÍCIA FEDERAL:
Sr. CLAUDEMIR PEREIRA DE CARVALHO - Auditor do TRE-PR
Sr. SILVINO SCHLICKMANN JUNIOR - Auditor perito criminal da Polícia Federal
MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA DO COLÉGIO ELEITORAL
Sr. JOILSON ALVES JUNIOR
Sr. THIAGO ALEXANDRE HEREK
Sr. EDUARDO RENAN MANIKA
Assunto: Apuração dos votos
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21.

Prezados Senhores,
Em atenção à Deliberação COUNI nº 14, Ad Referendum, de 04/07/2020 e ao O cio nº
20/2020 - COUNI, datado de 04/07/2020, anexos, assinado pela Presidente do COUNI em exercício,
Prof.ª Vanessa Ishikawa Rasoto, convidamos V.Sas. para par cipar da abertura e apuração dos votos
das urnas faltantes, bem como a apresentação do resultado ﬁnal, com a integralização da apuração
das 39 urnas de votação, conforme estabelecido no Regulamento de Eleição do Reitor, aprovado pela
Deliberação COUNI nº 13/2020.
A apuração com transmissão ocorrerá no dia 06/07/2020, a par r das 11h, na Sala de
Reuniões da Reitoria da UTFPR, com a presença dos representantes do TRE, Polícia Federal, dos ﬁscais
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de apuração e dos ﬁscais técnicos dos candidatos, de representantes da Comissão Técnica e do
Colégio Eleitoral, conforme estabelecido no Regulamento supra citado.
Atenciosamente,

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 04/07/2020, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1510252 e o código CRC
95570F52.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21
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SEI nº 1510252

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CONSELHO UNIVERSITARIO

Deliberação COUNI nº 14, Ad Referendum, de 04/07/2020
A Presidente em Exercício do CONSELHO UNIVERSITÁRIO (Couni) da UNIVERSIDADE
o da
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), considerando o Art.
5, Lei n,o 11.184, de 07 de
outubro de 2005, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 10 de outubro de 2005;
considerando o Decreto/MEC, de 08 de setembro de 2016, publicado no DOU de 09
subsequente, que nomeia o Reitor da UTFPR;
considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Deliberação n.o 06/07, de 29 de
junho de 2007 e pela Portaria MEC/SESu n.o 303, de 16 de abril de 2008, publicada no DOU de 17 de
abril de 2008, e as modificações posteriores deliberadas pelo Couni;
considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo Couni por meio da
Deliberação n.o 07/09, de 05 de junho de 2009, e modificações posteriores deliberadas pelo Couni;
considerando o Regulamento do Couni da UTFPR, aprovado pelo Couni por meio da
e modificações posteriores deliberadas pelo Couni;

Deliberação no 12/09,

considerando a Deliberação n.o 13 Couni, de 25 de maio de 2020, que aprovou o
Regulamento Eleições para Reitor 2020;
considerando o Despacho/Decisão Judicial de indeferimento ao pedido de liminar,
referente ao Mandado de Segurança n.o 5029763-60.2020.4.04.7000/PR, de 29 de junho de 2020;
considerando o O cio n.o 42/2020 - Colégio Eleitoral e o Relatório Técnico de 02 de
julho de 2020, que relata a impossibilidade técnica de abertura das urnas 01 a 19, bem como informa
da não interrupção dos trabalhos para a resolução do problema, respectivamente;
considerando que foi encontrada a solução técnica para a abertura das urnas 1 a 19,
conforme relatado no O cio n.o 45/2020 - Colégio Eleitoral, de 03 de julho de 2020, e a consequente
possibilidade de apuração dos votos destas urnas, com a integralização dos votos apurados das urnas
20 a 39, para a totalização do resultado final da Consulta à Comunidade.
Deliberação COUNI 14 (1510224)
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DELIBERA:
I – aprovar, Ad Referendum do Couni, as alterações das seguintes datas do
Regulamento, aprovado pela Deliberação n.o 13 Couni, de 25 de maio de 2020:
a) 06/07/2020, a par r das 11 h – Abertura das urnas 01 a 19 e apuração dos votos
destas. Os votos já apurados e não divulgados nas urnas 20 a 39 serão integralizados ao resultado
desta apuração complementar;
b) 06/07/2020, até as 18 h – Publicação do resultado da consulta (Art.37, §5º);
§6º);
§8º); e

c) 07/07/2020, até as 18 h - Interposição de recurso do resultado da Consulta (Art.37,
d) 08/07/2020, até as 12 h - Resultado do pedido de recurso e resultado ﬁnal (Art.37,

II – esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Bole m de Serviço
Eletrônico da UTFPR e publicação no Portal Institucional.

VANESSA ISHIKAWA RASOTO
Presidente em exercício do Couni

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ISHIKAWA RASOTO, PRESIDENTE DO CONSELHO, em
04/07/2020, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1510224 e o código CRC
09246C2C.

Referência: Processo nº 23064.020941/2020-72

Deliberação COUNI 14 (1510224)

SEI nº 1510224
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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CONSELHO UNIVERSITARIO
Av. Sete de Setembro, 3165 - CEP 80230-901 - Curitiba - PR - Brasil
Telefone: (41) 3310-4545 - www.utfpr.edu.br

Ofício nº 20/2020 - COUNI

Curitiba, 04 de julho de 2020.
Ao Presidente do Colégio Eleitoral
Assunto: resposta
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72.

Senhor Presidente do Colégio Eleitoral,

Em resposta ao ofício no 45/2020 - Colégio Eleitoral, de 03.07.2020, considerando que a
Comissão Técnica encontrou a solução, autorizamos a abertura e apuração dos votos das urnas
faltantes, bem como a apresentação do resultado ﬁnal, com a integralização da apuração das 39
urnas de votação, conforme estabelecido no Regulamento de Eleição do Reitor, aprovado pela
Deliberação no 13/2020 Couni, de 25.05.2020.
A apuração completa das urnas, com transmissão, deverá ocorrer no dia 06/07/2020,
às 11h com a solicitação de presença dos representantes do TRE, Polícia Federal e dos ﬁscais de
apuração dos candidatos e demais integrantes, conforme estabelecido no Regulamento supra citado.
Segue em anexo a Deliberação no 14/2020 – COUNI,ad referendum, de 04 de julho de
2020, com as datas alteradas no Calendário de Atividades da Consulta à Comunidade.

Atenciosamente,
Vanessa Ishikawa Rasoto
Presidente em Exercício do COUNI

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ISHIKAWA RASOTO, PRESIDENTE DO CONSELHO, em
04/07/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?

Ofício 20 (1510164)
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1510164 e o código CRC
F9EA0AC6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72
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SEI nº 1510164

Relatório Técnico Suscinto da Comissão Técnica (1510140)
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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Colégio Eleitoral
designado pelas Portarias do Reitor nº 343/2020 e 684/2020
(http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-parareitor-2020)

Ofício nº 45/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

Curitiba, 03 de julho de 2020.
Do: Presidente do Colégio Eleitoral
Para: Reitora e Presidente do COUNI em exercício
Profª Vanessa Ishikawa Rasotto
Assunto: Encaminhamentos do Colégio Eleitoral
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72.
Prezada Senhora,
Como informado no Relatório Técnico, publicado na data de 02/07/2020, a Comissão
Técnica con nuou trabalhando na tenta va de solucionar o problema. No dia de hoje, o Colégio
Eleitoral recebeu o o cio GABIR nº 105/2020 (doc. SEI nº 1509677) e o cio COUNI nº 17/2020 (doc.
SEI 1509999), datados de 03/07/2020, da Sra. Presidenta do COUNI solicitando que fossem tomadas
providências com relação à abertura das urnas de 06 a 17.
Enquanto o Colégio Eleitoral preparava a resposta para o pedido, a presidência do
Colégio Eleitoral, por volta das 19:50 horas, foi informada pelo presidente da Comissão Técnica de
que havia uma possibilidade real de dar con nuidade ao processo de apuração iniciado no dia
30.06.2020, ou seja, foi encontrada a solução do problema até então apresentado.
Na sequência, o presidente deste Colégio Eleitoral convocou, por volta das 20:10 horas
de hoje, o Colégio Eleitoral para que fossem ouvidos os membros da Comissão Técnica. A reunião teve
início às 20:40 horas, com a ausência do prof. Ricardo Karvat.
O Colégio Eleitoral foi informado pelo presidente da Comissão Técnica da certeza de se
poder dar continuidade na apuração das 19 urnas que apresentaram problemas.
Par ndo do exposto, e em resposta aos o cios supracitados encaminhados por V.Sa., o
Colégio Eleitoral informa que é possível dar prosseguimento ao processo de apuração iniciado e
interrompido.
Informamos ainda que em acordo com o calendário aprovado pela Deliberação COUNI
nº 13/2020, o dia de hoje (03.07.2020) seria a data de término dos trabalhos do Colégio Eleitoral.
Maiores detalhes sobre a solução se encontram no relatório técnico sucinto (em anexo)
da Comissão Técnica.
Nesse sen do, solicitamos reconsideração do exposto no O cio nº 42 deste Colégio
Eleitoral, com base nas normas prescritas a seguir:
Ofício 45 (1510014)
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1. Inc. LXXVIII do art. 5º da Cons tuição Federal de acordo com o qual “a todos no
âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (uma das garan as
fundamentais previstas na Constituição Federal).
2. No mesmo contexto, o Colégio Eleitoral seguiu ﬁrmemente a norma prescrita no
art. 37 (caput) de acordo com a qual “A Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência” (grifo nosso).
3. Adicionalmente, com base no inc. III do Cap. I do Decreto-Lei nº 1.171, de 22 de
junho de 1994, que enuncia que “a remuneração do servidor público é custeada
pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso
exige, como contrapar da, que a moralidade administra va se integre no direito
como elemento indissociável de sua aplicação e de sua ﬁnalidade erigindo-se, como
consequência, em fator de legalidade”. Combinado na mesma base no Decreto-Lei
supra com a norma con da em seu inciso X do Cap. I que prescreve que “deixar o
servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que
exerça as suas funções permi ndo a formação de longas ﬁlas ou qualquer outra
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a tude contra a
é ca ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral aos usuários
do serviço público”. Em consonância também com a norma con da no inciso XV, do
Decreto-Lei supra que veda ao servidor público em sua alínea ‘e’ “deixar de u lizar
os avanços técnicos e cien ﬁcos ao seu alcance ou do seu conhecimento para
atendimento do seu mister”.
4. Por ﬁm, com base no princípio da efe vidade, norteador do Código de Processo
Civil (CPC), é necessário através do processo que os ﬁns para os quais foi ins tuído
sejam alcançados.
Diante do exposto, este Colégio Eleitoral solicita o posicionamento da Sra. Presidenta
do COUNI para que se abram todas as urnas ou que se dê prosseguimento ao processo de apuração
nas urnas que não tiveram sua apuração realizada, bem como a divulgação dos seus resultados finais.
É importante informar que foi construído um acordo pelo qual os auditores (TRE-PR e
Polícia Federal) deixaram suas agendas liberadas para atendimento ao Colégio Eleitoral no dia
06.07.2020, às 11:30 horas, quando poderíamos executar a abertura das urnas 06 a 17 perante os
ﬁscais de apuração, em atendimento a sua solicitação, estando assim, os mesmos disponíveis para
aquela data.
Solicitamos, portanto, a reabertura do processo de apuração e correspondente
cronograma de execução.
Atenciosamente,
Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

Ofício 45 (1510014)
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Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 03/07/2020, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1510014 e o código CRC
673AF5DB.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72

Ofício 45 (1510014)
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SEI nº 1510014

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CONSELHO UNIVERSITARIO
Av. Sete de Setembro, 3165 - CEP 80230-901 - Curitiba - PR - Brasil
Telefone: (41) 3310-4545 - www.utfpr.edu.br

Ofício nº 17/2020 - COUNI

Curitiba, 03 de julho de 2020.
Ao Colégio Eleitoral

Assunto: solicitação ao Colégio Eleitoral
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72.

Considerando ar go 12 inciso XIII do Regulamento do Conselho Universitário e em
resposta ao o cio n. 44/2020 – Colégio Eleitoral, informamos que a solicitação referente ao oﬁcio SEI
1509677 será exclusivamente para esclarecimento do Conselho Universitário e desta comunidade
acadêmica quanto a possibilidade de abertura das urnas, uma vez que a Comissão Técnica não
realizou tal procedimento.
Assim, solicitamos a realização do procedimento de abertura
Ressaltamos que não devem ser divulgados os eventuais resultados apurados.

das urnas 06 a 17.

Atenciosamente,
Vanessa Ishikawa Rasoto
Presidente em Exercício do COUNI

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ISHIKAWA RASOTO, PRESIDENTE DO CONSELHO, em
03/07/2020, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1509999 e o código CRC
976873BB.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72

Ofício 17 (1509999)

SEI 23064.020941/2020-72 / pg. 10

SEI nº 1509999

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Colégio Eleitoral
designado pelas Portarias do Reitor nº 343/2020 e 684/2020
(http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-parareitor-2020)

Ofício nº 44/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

Curitiba, 02 de julho de 2020.
Do: Presidente do Colégio Eleitoral
Para: Reitora e Presidente do COUNI em exercício
Profª Vanessa Ishikawa Rasotto
Assunto: Encaminhamentos Colégio Eleitoral
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72.

Prezada Senhora,
Em atenção ao o cio GABIR nº 105/2020 (doc. SEI nº1509677), solicitamos informar a
base de prerroga va de competência no sen do de esclarecer se a solicitação é de origem do Pleno
do COUNI ou ad referendum da presidência, e quais são as providências requeridas.
Atenciosamente,
Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 03/07/2020, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1509905 e o código CRC
2407B50E.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72

Ofício 44 (1509905)
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SEI nº 1509905

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
REITORIA
GABINETE DA REITORIA
Av. Sete de Setembro, 3165 - CEP 80230-901 - Curitiba - PR - Brasil
Telefone: (41) 3310-4545 - www.utfpr.edu.br

Ofício nº 105/2020 - GABIR

Curitiba, 03 de julho de 2020.
Ao Colégio Eleitoral

Assunto: Geral: Análise e Encaminhamento de Documentos
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72.

Tendo em vista o o cio n. 42/2020 – Colégio Eleitoral, o relatório técnico da Comissão
Técnica do Colégio Eleitoral, não ﬁcou esclarecido a não abertura das urnas 06 a 17. Solicitamos as
providências necessárias.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ISHIKAWA RASOTO, PRESIDENTE DO CONSELHO, em
03/07/2020, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1509677 e o código CRC
A50ADF76.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020941/2020-72

Ofício manual 105 (1509677)
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SEI nº 1509677

