
 
 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA DIRETORIA DA 
APUFPR-SSind – GESTÃO 2021-2023 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às treze horas, 
reuniu-se a Comissão Eleitoral da Diretoria APUFPR-SSind – Gestão 2021-
2023, por videochamada. Estiveram presentes os seguintes membros da 
Comissão, Professor Marco Aurélio Serau Junior, Professora Mônica Mello de 
Macedo Ignácio e a Professora Silvana do Rocio de Souza. Como 
representante da Chapa 1, Professor Paulo Ricardo Opuszka, como 
representante da Chapa 2, Professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller. Foi 
proposta a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 6ª reunião; 2) Organização 
dos debates; 3) Definição do valor financeiro para a campanha das chapas; 4) 
Envio dos materiais impressos aos associados; 5) Problemas nos envios dos 
materiais de campanha das chapas, solicitados pela comissão eleitoral. 1) 
APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO: A ata da 6ª reunião da comissão 
eleitoral, realizada no dia 14/04 foi colocada em votação e aprovada. 2) 
ORGANIZAÇÃO DOS DEBATES: Será enviado um convite para o professor 
Mario Messagi Junior e para Sr. Manoel Caetano da OAB-PR, para realizar 
mediação dos debates, nos dias 20 e 27 de abril, consecutivamente. Em 
função das regras de distanciamento social e para evitar a exposição a 
qualquer risco, os candidatos e candidatas e os mediadores realizarão o 
primeiro debate (20/04) entre as chapas, através de uma transmissão ao vivo, 
que deverá ser realizada nos canais do YouTube e Facebook da APUFPR. 
Será solicitada que a transmissão e operação da transmissão ao vivo do 
primeiro debate, seja realizada pela assessoria de comunicação da entidade. 
Os candidatos ou candidatas que irão compor a mesa no debate serão 
definidos a critério de cada chapa. A estrutura do debate, apresentada e 
previamente aprovada na reunião da comissão eleitoral, dia 14 de abril, do 
corrente ano, foi modificada e adaptada para o modo virtual e deverá ser 
divulgada. A divulgação do debate do dia 20 de abril deverá ocorrer na sexta 
feira, dia 16 de abril, e outra na segunda-feira, 19 de abril, por e-mail e no site 
da entidade. A divulgação deverá conter os detalhes do evento e o formulário 
de perguntas aberto aos eleitores. O sorteio das perguntas a serem realizadas 
no debate do dia 20 de abril, será realizado por videochamada, no dia do 
debate, às 18h, com a presença da comissão eleitoral e dos representantes 
das duas chapas. O chat das transmissões ao vivo poderá ficar aberto, para 
interação entre os telespectadores. 3) DEFINIÇÃO DO VALOR FINANCEIRO 
PARA A CAMPANHA DAS CHAPAS: A presidente da comissão eleitoral, 
professora Mônica Mello de Macedo Ignácio, relatou que recebeu da diretoria 
da entidade, através de oficio, que seria disponibilizado para cada chapa o 
valor de R$15.000,00. Também relatou que houve discordância do 
representante da chapa 2 professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller, 
sobre o valor financeiro disponibilizado para a campanha das chapas, na 
reunião  da comissão eleitoral do dia 14 de abril. O representante da chapa 1 
Paulo Ricardo Opuszka, argumentou, que a diretoria disponibilizou esse valor, 
com intuído de suprir todas as necessidades financeiras para a campanha de 
ambas as chapas, caso o valor não seja utilizado integralmente, as chapas 
podem devolver o valor residual, na prestação de contas das campanhas, 



 
 

 

conforme determina o regimento. Após discussão no pleno, o representante da 
chapa 2, professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller, retirou seu óbice 
referente valor disponibilizado para as campanhas. Desta maneira, foi 
aprovado pela comissão eleitoral, a disponibilização de R$15.000,00 (quinze 
mil reais), para cada uma das chapas realizarem sua campanha, dentro dos 
critérios e limites que determinam o regimento eleitoral. 4) ENVIO DOS 
MATERIAIS IMPRESSOS AOS ASSOCIADOS: O representante da chapa 2, 
professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller, solicitou a comissão eleitoral, 
que o envio dos materiais físicos aos eleitores seja feito pelas chapas, de 
maneira autônoma. Foi aprovado pelo pleno que o envio dos materiais físicos 
seja de responsabilidade de cada chapa e, os custos do envio dos materiais 
físicos sejam pagos pela entidade, separado o valor disponibilizado para a 
campanha. 5) PROBLEMAS NOS ENVIOS DOS MATERIAIS DE CAMPANHA 
DAS CHAPAS, SOLICITADOS PELA COMISSÃO ELEITORAL: A presidente 
da comissão eleitoral, professora Mônica Mello de Macedo Ignácio relatou a 
grande dificuldade para que sejam respeitadas as decisões desta comissão 
eleitoral pela comunicação da APUFPR, no envio dos materiais de campanha 
das chapas. Ela afirmou se sentir muito constrangida com tamanho 
desrespeito. Foi proposto por ela o encaminhamento de uma carta ao 
CRAPUFPR, comunicando as dificuldades enfrentadas pela comissão eleitoral, 
para realização do pleito, visto que não estão sendo respeitados nem acatados 
os pedidos feitos pela comissão eleitoral. Após ampla discussão no pleno, foi 
aprovado o reenvio dos pedidos de publicação dos materiais de campanha das 
chapas, dentro dos parâmetros exigidos pelo regimento eleitoral e seguindo as 
deliberações da comissão eleitoral, até às 18h, do dia 16 de abril, do corrente 
ano. Caso não seja atendido o pedido da comissão eleitoral, o tema será 
rediscutido novamente na reunião do pleno. O representante da chapa 1, Paulo 
Ricardo Opuszka, solicitou que seja feito o acompanhamento das solicitações 
da comissão eleitoral para com a comunicação da entidade, que as decisões e 
os pedidos da comissão devem ser respeitadas ipsis litteris, para garantir o 
bom andamento do pleito. ASSUNTOS GERAIS: As duas chapas que 
disputam o pleito, deverão indicar dois mesários suplentes, por período, para 
garantir o funcionamento total das mesas de votação, caso algum mesário 
titular tenha problema técnico para desempenhar sua função. A lista dos 
eleitores aptos a votar, que irá compor o sistema de votação, será 
encaminhada para os representantes de ambas as chapas e para a empresa 
Pandora, na data de hoje. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
às quatorze horas e trinta e três minutos e, para constar, eu, André Gottardello, 
lavrei a presente ata que, após lida será aprovada pelos membros presentes.  
 

Curitiba, 16 de abril de 2021 



 
 

 

 
 

 


