ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA
INSTITUÍDA PELA COMISSÃO PARITÁRIA DE CONSULTA AO PROCESSO DE
CAMPANHA DA ESCOLHA PARA REITOR E VICE-REITOR DA UFPR - QUADRIÊNIO
(2020-2024)

07/08/2020
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, reuniram-se extraordinariamente os representantes suplentes da Comissão
Paritária de Consulta que compõem a Comissão de Ética da mesma, por vídeo chamada,
com a presença dos seguintes representantes: pela APUFPR-SSind, as representantes Mina
Isotani e Maria Lucia Masson, pelo SINDITEST-PR a representante Elis Regina Ribas, pelo
DCE-UFPR as representantes Amanda Luiza Prada e Jhenifer Alcântara Baptista, além dos
advogados Almir Carvalho, Daniel Gaspar e Gabriela Varella. Amanda Luiza Prada iniciou a
condução dos trabalhos, com a seguinte pauta única: 1) Petição da Chapa 02. 1) Petição da
Chapa 02: Discutiu-se quais procedimentos deveriam ser adotados para os próximos
requerimentos, com o auxílio dos advogados Almir Carvalho e Daniel Gaspar. A Comissão de
Ética se fundamentará no sistema do Código Eleitoral. Sendo assim, a manifestação da
presente Comissão se dará em até 72 horas após o recebimento do requerimento em
questão, enquanto a Chapa ofensora terá 24 horas para apresentar suas contrarrazões, a
partir do recebimento de um ofício de notificação a ser enviado imediatamente para os
representantes e e-mail da chapa. Todos aprovaram o parecer jurídico proposto pelos
advogados e a providência da notificação de contraditório e ampla defesa instantaneamente.
Outros assuntos: A advogada Gabriela Varella (OAB/PR 91.249) foi apresentada como mais
uma auxiliar na condução do processo e na atuação da Comissão de Ética. As reuniões
semanais da CEE foram alteradas para segundas-feiras, às 17:30. Também foi acordado que
quando necessário, poderão ser marcadas reuniões extraordinárias. A próxima reunião da
comissão foi agendada para dia dez de agosto do ano recorrente. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às 19h30 e, para constar, Amanda Luiza Prada lavrou a
presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada.

Curitiba, 07 de agosto de 2020.
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