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Ao Prof. José Waldomiro Jiménez Rojas

 

Ao cumprimentá-lo, a  Comissão Pró-Consulta Geral nomeada pela Portaria GR 1646, de 22 de Agosto
de 2019, vem por meio deste, apresentar-lhe o posicionamento da mesma acerca do pedido de
reconsideração do recurso recebido em 04 de Setembro de 2019.

 

Quanto ao prazo

 

O Edital nº 01, de 06 de Junho de 2019, re ficado pelo Edital nº 02, de 29 de Junho de 2019, Edital nº
04, de 07 de Julho de 2019 e pelo Edital nº 05, de 14 de Agosto de 2019, estabelece em seu
cronograma a data de 30 de Agosto de 2019 para submissão de recursos acerca do resultado da
Consulta à Comunidade Acadêmica ao cargo de reitor da UNIPAMPA, prazo o qual esta Comissão
recebeu da Candidatura 2 e Candidatura 4 suas solicitações. Tal como, o mesmo cronograma prevê a
data de 02 de Setembro de 2019 para que essa Comissão responda os recursos subme dos, para além
das datas mencionadas, o edital NÃO PREVÊ nenhuma data para que haja reconsideração da decisão
tomada pela Comissão Pró-Consulta Geral.

 

Quanto às normativas

 

O Edital nª 01, de 06 de Junho de 2019, foi elaborado pelos membros da Comissão Pró-Consulta Geral
em reunião realizada em 16 de Maio de 2019, usando como base o Edital da Consulta de 2015 e
regimentos elaborados pelo Governo Federal, não tendo vínculo ins tucional com o CONSUNI e a
Consulta ser de caráter informal. 

Como mencionado no pedido de reconsideração no item 3.2.2

 

Por outro lado, mesmo que ainda es vessem em vigência os disposi vos
da Resolução n. 09/2010 quanto ao processo de consulta à comunidade
acadêmica, não se aplicam no caso de consultas informais, devido ao
princípio da especialidade.
Sucintamente, o princípio da especialidade dispõe que, quando há
norma especial regulando determinados casos, aplica-se esta em



detrimento da norma geral. É o caso deste processo de consulta, que é
regido por norma específica que é o Edital 01/2019, de 06 de Junho de
2019. Consequentemente, havendo previsão norma va no edital aplica-
se esta em detrimento de outras regras. 
 

Dessa forma, o documento de reconsideração torna-se INVÁLIDO, tendo em vista que a base para seu
envio está pautada no art. 163 do Regimento Geral da Unipampa, aprovado pelo Conselho
Universitário, instância pelo qual não possui vínculo ins tucional com essa Comissão e não teve
participação na elaboração do Edital nº01 de 06 de Junho de 2019 e suas respectivas retificações.

 

Quanto ao recurso

 

O recurso impetrado pela Candidatura 2 em 30 de Agosto de 2019 foi analisado pelos membros que
compõem essa Comissão, permi ndo assim a contribuição de todos para a construção do documento
de resposta. 

Os fatos decorrentes no campus Uruguaiana e no campus São Borja foram expressados pelos
respec vos presidentes das Comissões Pró-Consulta Locais de ambos os campi, o servidor Saulo
Menna Barreto Dias, de Uruguaiana e Gerson de Lima Oliveira, de São Borja. Tornando público aos
membros da CPC-G os fatos e suas deliberações.

Segundo o Edital nº 01, de 06 de Junho de 2019, estabelece as atribuições das mesas apuradoras, em
seu item 8.6 e seus desdobramentos

 

8.6 - As mesas apuradoras terão entre as suas atribuições: 
8.6.1 - Impugnar as urnas que preencham as condições previstas no
Item 8.8 e nos subitens; 
8.6.2 - Conferir e proceder à leitura da Ata de Votação; 
8.6.3 - Abrir a urna e dar início aos trabalhos pela análise dos votos em
separado, u lizando-se, para isso, das informações constantes da Ata de
Votação e do apoio institucional da Administração Central; 
8.6.4 - Separar os votos da urna por categoria de votantes: professores,
técnico administrativos em educação e discentes; 
8.6.5 - Contar os votos para comparar com o número de votantes,
informados na Ata de Votação; 
8.6.6 - Separar, carimbar e contar os votos nulos e brancos; 
8.6.7 - Separar os votos válidos por candidato e proceder à sua
contagem; 
8.6.8 - Preencher os bole ns de apuração, encaminhando uma cópia à
Junta Totalizadora, uma para cada um dos candidatos e arquivando uma
cópia. (Grifos nossos)

 

Dessa forma, o Edital prevê a impugnação dos votos por parte da mesa totalizadora, responsável pela
apuração das urnas na Consulta em 28 de Agosto de 2019. O mesmo edital em seu item 8.8 relata
que 

8.8 - Qualquer membro de Mesa Apuradora ou fiscal credenciado de
acordo com o estabelecido no Item 6.8 poderá solicitar a impugnação
da urna que apresentar pelo menos uma das seguintes condições:
(Grifos nossos)

 

Deixando claro que qualquer membro presente no momento da apuração dos votos, poderia solicitar
a impugnação das urnas. Conforme demonstrado nos Bole ns de Apuração e nas Atas de Votação dos



respec vos campus, Uruguaiana e São Borja, não houve manifestação entre os presentes para que
houvesse a impugnação, sendo que havia fiscais e membros da comunidade acadêmica assis ndo o
processo de apuração. Dessa forma, esta Comissão mantém seu posicionamento de INDEFERIR o
recurso encaminhado em 30 de Agosto de 2019.

 

 

Da Comissão Pró-Consulta Geral

 

A cons tuição dos membros da CPC-G é regida por nomeação estabelecida pelo reitor da
Universidade em consonância com os diretores dos dez campus da UNIPAMPA, não há um manual que
estabeleça sua respec va função, todas as deliberações são em consonância com a maioria simples
de votos entre os presidentes das Comissões Pró-Consulta Locais, que em reunião realizada em 16 de
Maio de 2019, na sala de reuniões do Gabinete da Reitoria, definiu entre os pares a função de
presidência e secretário, sendo escolhido o servidor Saulo Menna Barreto Dias como presidente e o
discente Lucas da Costa Lage como secretário, a partir dessa decisão o presidente da CPC-G recebeu a
atribuição de responder em nome da mesma, as deliberações acordadas entre os membros.

O pedido de impedimento do Presidente da CPC-G não procede, pois em nenhum momento
trabalhamos com autoritarismo. Trabalhamos com pluralidade de ideias, consenso, imparcialidade,
é ca e transparência. Todos nós nos tratamos como seres humanos, não temos classificação de
categorias, ou seja, todos nham voz, independente de sermos docentes, discentes e técnicos.
Trabalhamos com consenso, pluralidade de ideias, democracia e coleguismo. O Presidente era a voz e
relator da CPC-G, mas as decisões sempre foram tomadas por maioria simples dos membros da CPC-
G. Ademais, uma afirmação de que o Presidente da CPC-G agiu de forma monocrá ca, seria
desconsiderar e desvalorizar o trabalho dos demais membros da CPC-G, bem como os membros das
suas respec vas CPC-L. Seria quase que afirmar que os demais membros não estavam cientes das
publicações da CPC-G. Se assim fosse, certamente algum membro já teria reclamado acerca do seu
direito de voz na comissão. Normal que, havendo pluralidade de ideias e pontos de vistas, as decisões
pudessem não ser unânimes. Isso acontece até mesmo no nosso respeitável Supremo Tribunal
Federal. Muitas decisões não são unânimes

 

Desta forma, a Comissão Pró-Consulta Geral (CPC-G) composta por membros da comunidade
acadêmica, discentes, docentes e técnicos, MANTÉM seu posicionamento inicial, INDEFERINDO o
pedido de recurso e sua reconsideração, conforme a resposta encaminhada em 02 de Setembro de
2019 de modo a manter os resultados da Consulta à Comunidade Acadêmica ao Cargo de Reitor da
UNIPAMPA que será homologado em 06 de Setembro de 2019.

 

Atenciosamente,

 
Rio Grande do Sul, 06 de Setembro de 2019.

Assinam esse documento com nome e SIAPE todos os membros da CPC-G e pelo relator do processo, o
secretário da CPC-G, Lucas da Costa Lage.

 

Eduardo Machado dos Santos, SIAPE 1922519

Mozer Cardoso Botelho, SIAPE 1759755

Diego Maradona Barbosa Silveira, SIAPE 1153873



Angela Rossi Marcon, SIAPE 2380564

Glauber Monçon Fipke, SIAPE 3089120

João Timóteo de Los Santos, SIAPE 1940503

Gerson de Lima Oliveira, SIAPE 1218050

Rafael Machado da Silva, SIAPE 2075487

Paulo Eduardo Santos Paiva, SIAPE 1916587

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DA COSTA LAGE, Aluno, em 07/09/2019, às
00:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0152570 e o código CRC 10EDEE92.
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