
 
 

 

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

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez 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, Professora Andrea Emília Marques Stinghen, como 
representante da Chapa 2, Professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller. 
Também esteve presente o representante da empresa Pandora, Mauro Kohan. 
Foi proposta a seguinte pauta: 1) Geração das chaves de criptografia pública e 
privada; 2) Aprovação da ata da 8ª reunião; 3) Outros assuntos. 1) GERAÇÃO 
DAS CHAVES DE CRIPTOGRAFIA PÚBLICA E PRIVADA NO SISTEMA DE 
APURAÇÃO: Foram geradas as chaves de criptografia pública e privada para 
o processo de apuração da eleição no dia 29 de abril, sendo a chave privada 
dividida em três partes, uma para cada membro da comissão eleitoral. Para 
garantir a apuração dos votos, serão necessárias pelo menos duas partes da 
chave privada. 2) APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO:  A ata da 8ª 
reunião da comissão eleitoral, realizada no dia 22/04 foi colocada em votação e 
aprovada. 3) OUTROS ASSUNTOS: Devido a questões técnicas no sistema de 
votação, foi dispensado o uso da data de nascimento do votante, sendo 
necessário para validação dos votos em separado a conferência do nome 
completo, CPF e setor. Foi solicitado ao representante da empresa Pandora 
Mauro Kohan, um tutorial com imagens da tela (print) do sistema de votação, 
para instruir os votantes de como proceder no dia de votação. O advogado da 
chapa 1, Phelippe Garcia, entrou na reunião às dez horas e vinte minutos, mas 
não foi permitida a permanência do mesmo, pois segundo a presidente da 
comissão eleitoral Mônica Mello de Macedo Ignácio, não houve qualquer tipo 
de solicitação prévia de nenhuma das chapas, referente a indicação de um 
advogado para participar da reunião. Diante do ocorrido, ela solicitou a saída 
do advogado, bem como, esclareceu que qualquer chapa que tenha a intenção 
de indicar um advogado para acompanhar as reuniões, ou qualquer outro 
convidado, por questão de ordem, deverá encaminhar uma solicitação à 
comissão eleitoral. O advogado da chapa 1 explicou que constitui direito do 
advogado participar de assembleias e reuniões das quais participem os seus 
clientes, além de ser prática comum nas Comissões Eleitorais de sindicatos. 
Ressaltou, ainda, que não haveria necessidade de maiores formalidades, uma 
vez que a outorga do mandato pode ser oral ou, até mesmo, tácita. Diante da 
negativa por parte dos membros Mônica Mello de Macedo Ignácio, Silvana do 
Rocio de Souza e Herrmann Vinícius de Oliveira Muller, o advogado pediu que 
constasse em ata e se retirou. A representante da chapa 1, Andrea Emília 
Marques Stinghen, solicitou o registro de que foi negado o acesso do advogado 
da chapa na referida reunião e, também relatou que independente de 
requerimento de chapa, foi outorgado ao advogado os poderes de 
representação da chapa. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
às onze horas e, para constar, eu, André Gottardello, lavrei a presente ata que, 
após lida será aprovada pelos membros presentes. 



 
 

 

 

Curitiba, 26 de abril de 2021 
 

 
 

 


