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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO 2020 - CIAMPRua/PR – 05/10/2020

No quinto dia do mês de outubro de 2020 às 10h, deu-se início a Reunião on-line da Comissão de Eleição
2020 do CIAMPRUA/PR. Fizeram-se presentes: Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt – SEJUF/DEDIF/CPPOPRU; Governamental Suplentes: Amélia Cabral Allessi –SEJUF/DEDIF/NAC;
Sociedade Civil Titulares: Leonildo José Monteiro – MNPR/PR. Convidados Especializados: Keity F.
da Cruz - Assistente Social CAOPJDH; Dr. Júlio Salen – Defensor Público – DPPR/NUCIDH; 1.
Abertura: Sra. Dulce cumprimenta a todos dando boas-vindas. Na sequência, a Sra. Dulce começa a
reunião, solicitando a avaliação do Sr. Leonildo em relação ao pedido de vista do processo eleitoral para
avaliação do edital, especialmente no que se refere a realização das eleições dividida em macrorregiões e
o número de reconduções possíveis de membros do CIAMPRUA/PR. Sr. Leonildo respondeu que após
buscar orientação com alguns juristas apoiadores do MNPR/Pr estava de acordo com a proposta do edital.
Quanto ao número de reconduções dos membros, foi explicado que alteração teria que ocorrer a partir da
revisão do regimento interno e que não haveria tempo hábil para fazê-lo, pois ultrapassaria o tempo de
mandato dos membros atuais, sendo definido que será feita uma solicitação pelo MNPR e demais
entidades para a alteração do Regimento durante o próximo mandato. Diante desta informação, a Sra.
Dulce irá incluir no edital o anexo com a composição das macros regionais e explicitar a questão da
cadeira cativa do MNPR; Em seguida, a Sra. Dulce explicou que a avaliação e credenciamento das
entidades será realizada pela comissão, que as regionais irão receber os documentos e mandar por e-mail
(específico) o qual será acessado somente pela comissão. Informou ainda que estava aguardando a
aprovação do edital e tramitação do processo para verificar o sistema de votação. Na continuidade, relatou
que será realizada uma apresentação das entidades em um período do dia a ser definido; por fim, sugeriu
que se faça alterações para que a entidade possa votar em si e em outras 3 (três) entidades. O Sr. Leonildo
informou que a eleição do Comitê Nacional previa essa possibilidade e que que puderam ir direto no local
de votação. Encaminhamento: realizar as alterações e chamar a reunião extraordinária do
CIAMPRUA/PR, na próxima terça 13/10. Nada mais tendo a tratar, Dulce encerrou a reunião da
comissão. Ata transcrita por Keity Cruz. Revisada por Dulce Darolt. Aprovada pela Comissão de Eleição.
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