Ao terceiro dia do mês de março de 2021 às 14:00 horas, a Comissão
Eleitoral indicada pela Portaria Interna CCT 010/2020, de 19/02/2020, no
uso de suas atribuições conforme Edital de Eleição para Diretor Geral de
No. 01/2019, se reuniu a presença dos membros da Comissão, Marcelo da
Silva Hounsell (presidente), Gabriel Günther da Rosa, Cleverson Rosa, Edio
Cunha da Costa e, Fernando Bruzzulini Prioste.
Item 1 – O presidente ressaltou que doravante o servidor técnico Douglas
Padilha integra a Comissão, em face das alterações relativas a realização
do pleito de forma virtual, atendendo a Portaria Interna do CCT
Nº156/2020 - que designa novo membro da comissão eleitoral para
eleição de Diretor Geral do CCT, juntamente com membros designados na
portaria nº010/2020;
Item 2 – O presidente relatou que, desde a publicação da lista de
votantes, no dia 24/02/2021, recebeu e-mails e questionamentos às listas.
Na lista dos pós-graduandos votantes, quanto ao estudante RODRIGO
CESAR ANTUNES DOS SANTOS. Após esclarecimentos ficou claro que o
estudante não está apto a votar. Em discussão. Em votação. Aprovado por
Unanimidade;
Item 3 – Da mesma forma, questionamentos foram feitos quanto a alguns
servidores, conforme listados abaixo. Após esclarecimentos com alguns
dos mencionados, com a Coordenadoria de Recursos Humanos e, com a
Direção de Administração, e em face do que reza os itens 2.1, 2.2 e 2.3 do
Edital de Eleição, as dúvidas levaram à situação listada abaixo quanto a
aptidão para participar da votação. Em discussão. Em votação. Aprovado
por Unanimidade;
Servidores técnicos:
ANA MARIA FLORES, apta.
FERNANDA BERTOLINO MENDES, não apta.
FRANCIELI VIVIAN, apta.
KARINA ECHTERHOFF BECKER, não apta.
MÁRCIO METZNER, apto.
MARCOS DE OLIVEIRA BORGES, apto.
Servidores docentes:
HUMBERTO SOARES HOAYS, apto.
IVANETE ZUCHI SIPLE, não apta.
JULIO MIRANDA PUREZA, apto.
LUIZ ANTONIO FERREIRA COELHO, apto.
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LUIZ VERIANO OLIVEIRA DALLA VALENTINA, apto.
NICOLE GLOCK MACENO, apta.
ROGERIO EDUARDO DA SILVA, apto.
SIVALDO LEITE CORREIA, apto.
Item 4 – Analise da possibilidade de executar uma eleição teste para
capacitar os colégios eleitorais. Em discussão. Em votação. Rejeitada por
Unanimidade;
Item 5 – Prof. Fernando apresentou aos demais a revisão que fez na
planilha de cálculo do coeficiente eleitoral. Discutiu-se divulgar a planilha
na página da comissão eleitoral para que todos tivessem oportunidade de
conferi-la. Em Discussão. Em votação. Aprovado por maioria;
Comunicações Pessoais: O presidente solicitou ajuda aos membros
quanto a tarefas com o objetivo de agilizar os trabalhos, então Cleverson
ficou incumbido de auxiliar na edição da página oficial da comissão via
Camaleão, Gabriel ficou incumbido de contactar o DANMA quanto a
realização de debates, Edio e Fernando ficaram responsáveis por montar a
planilha para o cálculo do coeficiente eleitoral e divulgar na página oficial.
Não havendo mais nada a tratar, a presente ata vai assinada por mim e
demais membros da comissão.
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