
 

 

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL/2022 

 

 

 

 

DENÚNCIA 03/2022 

 

 

 

 

Denunciante:  

 

Luiza Borges Polesso – discente da Unidade em Bento Gonçalves 

 

 

 

Denunciada:  

 

Silvia Gatiboni – Empregada do Corpo Técnico e de Apoio Administrativo na 

Unidade em Bento Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IGOR NORONHA DE FREITAS 

Presidente da CEUERGS/2022 
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Igor Noronha de Freitas <igor-freitas@uergs.edu.br>

Denuncia Boca de Urna 
4 mensagens

Luiza Borges Polesso <luiza-polesso@uergs.edu.br> 26 de agosto de 2022 09:54
Para: Igor Noronha de Freitas <igor-freitas@uergs.edu.br>

Bom dia, 

Venho através deste email comunicar que no período de votação no campus Bento Gonçalves a servidora Sílvia
esteve influenciando os alunos a votarem na chapa 1. A mesma não respeitou o sigilo do voto, ficando ao lado dos
alunos durante a votação. Como aluna, me senti extremamente desconfortável.

Igor Noronha de Freitas <igor-freitas@uergs.edu.br> 26 de agosto de 2022 09:57
Para: Luiza Borges Polesso <luiza-polesso@uergs.edu.br>

Bom dia Luiza
Agradeço teu contato. Solicito que seja enviado ao e-mail da comissão (comissao-eleitoral-reitoria@
uergs.edu.br.) para que iniciemos  processo. 
At,.te,

 
 

www.uergs.edu.br
 

  

Igor Noronha de Freitas
Agente Técnico-Administrativo 
Me. em Gestão de Organizações Públicas.
Currículo Lattes:  
http://lattes.cnpq.br/2706563803771610
(51) 3724-0453 | (51) 99163-8195 
igor-freitas@uergs.edu.br
Campus Regional V  
Unidade Cachoeira do Sul, RS: 
Rua Sete de Setembro, nº 1040, Centro.
 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luiza Borges Polesso <luiza-polesso@uergs.edu.br> 26 de agosto de 2022 17:12
Para: Comissão Eleitoral UERGS <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Comissão Eleitoral UERGS" dos Grupos do Google. 
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para comissao-eleitoral-
reitoria+unsubscribe@uergs.edu.br. 
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/uergs.edu.br/d/msgid/comissao-eleitoral-
reitoria/CAE2pVZvTP-FzjQGxvFRTdL9ZVCAsLhD8qU%3Dh6tHLksAcCpCfHQ%40mail.gmail.com. 

Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br> 26 de agosto de 2022 22:57
Para: Luiza Borges Polesso <luiza-polesso@uergs.edu.br>

Boa noite
A CEUERGS comunica que recebeu a denúncia e que está tomando as devidas providências.
At.te,
Igor Noronha de Freitas
Pres. Da CEUERGS/2022
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL/2022 

 

NOTIFICAÇÃO 02/2022 

 

À Comissão Eleitoral Local de Bento Gonçalves 

 
 

 

Ao cumprimentá-las, comunico que recebemos denúncia de prática de boca de urna pela Chefia 

de Unidade, a colega Sílvia, nos termos que seguem: 

 

"Bom dia,Venho através deste e-mail comunicar que no período de votação no 

campus Bento Gonçalves a servidora Sílvia esteve influenciando os alunos a 

votarem na chapa 1. A mesma não respeitou o sigilo do voto, ficando ao lado 

dos alunos durante a votação. Como aluna, me senti extremamente 

desconfortável." 

 

Assim, a CEUERGS solicita, em até 24 horas, os seguintes esclarecimentos a esta CEL: 

a) Foi do conhecimento de vocês a ocorrência desse fato? 

b) Se sim, houve registro em ata? 

c) Havia fiscais no momento da votação? 

d) Se sim quem eram e estavam fiscalizando para qual chapa? 

 

Atenciosamente, 

 

IGOR NORONHA DE FREITAS 

Presidente da CEUERGS/2022 
 

 



 

 

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL/2022 

 

NOTIFICAÇÃO 03/2022 

 

À Chefia de Unidade em Bento Gonçalves 

Sra. Silvia Gatiboni 

 
 

 

Ao cumprimentá-la, comunico que recebemos denúncia de prática de boca de urna por parte de 

Vossa Senhoria, nos termos que seguem: 

 

"Bom dia, Venho através deste e-mail comunicar que no período de votação no 

campus Bento Gonçalves a servidora Sílvia esteve influenciando os alunos a 

votarem na chapa 1. A mesma não respeitou o sigilo do voto, ficando ao lado 

dos alunos durante a votação. Como aluna, me senti extremamente 

desconfortável." 

 

Assim, a CEUERGS solicita, em até 24 horas, o envio das suas razões de defesa 

administrativa segundo item 7.11.1, do Edital 001/2022. 

 

Atenciosamente, 

 

IGOR NORONHA DE FREITAS 

Presidente da CEUERGS/2022 
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Igor Noronha de Freitas <igor-freitas@uergs.edu.br>

Denúncia boca de urna 
3 mensagens

Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br> 27 de agosto de 2022 07:37
Para: Francine Fioravanso Tramontina <francine-tramontina@uergs.edu.br>, Ana Paula Pappen <ana-
pappen@uergs.edu.br>, Tatiane Paola Fetter <tatiane-fetter@uergs.edu.br>

Bom dia às integrantes da Comissão Eleitoral Local em Bento Gonçalves.
Ao cumprimentá-las, comunico que recebemos denúncia de prática de boca de urna como segue detalhado no
documento em anexo.
Encaminhamos ainda notificação a esta CEL para que esclareçam à CEUERGS algumas informações solicitadas.
At.te,
Igor Noronha de Freitas 
Pres. da CEUERGS/2022

2 anexos

E-mail de Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Denuncia Boca de Urna.pdf 
326K

Notificação 02 de 2022.pdf 
191K

Francine Fioravanso Tramontina <francine-tramontina@uergs.edu.br> 27 de agosto de 2022 09:44
Para: Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br>
Cc: Ana Paula Pappen <ana-pappen@uergs.edu.br>, Tatiane Paola Fetter <tatiane-fetter@uergs.edu.br>, Stefanie
Erkmann <stefanie-erkmann@uergs.edu.br>

Prezado Igor,
Inicialmente, informo que a  acadêmica Stefanie Erkmann substituiu a aluna Tatiane Paola Fetter como
representante discente durante o processo eleitoral, conforme registrado em ata.
Em resposta às questões pertinentes ao caso, respondo:
a) Não, a acadêmica em nenhum momento dirigiu-se a esta comissão para informar dos fatos. Da mesma forma, o
fato não foi observado pela comissão.
b) Não houve registro em ata tendo em vista que o fato não foi observado pelos membros da comissão.
c) Sim, apenas a chapa 1 indicou fiscal.
d) Silvia Gatiboni, fiscal da chapa 1.
Permaneço à disposição para maiores esclarecimentos.
Profa. Francine Fioravanso Tramontina 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Comissão Eleitoral UERGS" dos Grupos do Google. 
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para comissao-eleitoral-
reitoria+unsubscribe@uergs.edu.br. 
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/uergs.edu.br/d/msgid/comissao-eleitoral-
reitoria/CAAF-pTR%3DAakSHZtSGqq2nMfb%2BREukn2s%3D-UQLkgyB9m8D4R6qA%40mail.gmail.com. 

Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br> 27 de agosto de 2022 09:46
Para: Francine Fioravanso Tramontina <francine-tramontina@uergs.edu.br>
Cc: Ana Paula Pappen <ana-pappen@uergs.edu.br>, Tatiane Paola Fetter <tatiane-fetter@uergs.edu.br>, Stefanie
Erkmann <stefanie-erkmann@uergs.edu.br>

Bom dia
Muito Obrigado pelo pronto retorno professora.
At.te, 
Igor
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Igor Noronha de Freitas <igor-freitas@uergs.edu.br>

Denúncia Boca de Urna 
3 mensagens

Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br> 27 de agosto de 2022 07:43
Para: Silvia Gatiboni <silvia-gatiboni@uergs.edu.br>

Bom dia colega Sílvia
Encaminho notificação em anexo.
At.te,
Igor Noronha de Freitas
Pres. da CEUERGS/2022

Notificação 03 de 2022.pdf 
192K

Silvia Gatiboni <silvia-gatiboni@uergs.edu.br> 27 de agosto de 2022 09:46
Para: Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br>

Bom dia!
Tal informação não procede.
Eu estava em meu local de trabalho, na secretaria, e a urna de votação estava dentro da secretaria, por esse motivo
estava ali.
Para evitar tais equívocos, sugiro que exista local destinado para votação, regulamentado da mesma forma para
todas as unidades.
Ciente da compreensão desta comissão.
Atenciosamente,
Silvia Gatiboni
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Comissão Eleitoral UERGS" dos Grupos do Google. 
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para comissao-eleitoral-
reitoria+unsubscribe@uergs.edu.br. 
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/uergs.edu.br/d/msgid/comissao-eleitoral-
reitoria/CAGPOAcbHz1juJLDD%3D%3Du1%2B4GwhYrQr9XKd597zzHWFyKcwVpkEQ%40mail.gmail.com. 

Igor Noronha de Freitas <comissao-eleitoral-reitoria@uergs.edu.br> 27 de agosto de 2022 18:23
Para: Silvia Gatiboni <silvia-gatiboni@uergs.edu.br>

Boa tarde
A CEUERGS agradece os esclarecimentos e comunica que, após reunião deliberativa, lhe informará a decisão
tomada. 
At.te,
Igor Noronha de Freitas
CEUERGS/2022
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL/2022 

DELIBERAÇÃO 05/2022 

 
Denunciante: Luiza Borges Polesso 

 

Denunciada: Silvia Gatiboni 

 
Porto Alegre, 30 de agosto de 2022. 

Ao cumprimenta-las, informamos que a CEUERGS recebeu, aos 26 dias do mês de agosto de 

2022, às 09h54min, denúncia mencionando que a denunciada, acima identificada, estaria cometendo 

“boca de urna” na Unidade em Bento Gonçalves. A CEUERGS expediu duas notificações, que seguem 

em anexo, a de nº 02, à Comissão Eleitoral Local (CEL), e a de nº 03, à denunciada, que responderam 

conforme documentos em anexo.  

 Foram formuladas perguntas (notificação 02) à presidente da CEL, profª. Francine Fioravanso 

Tramontina, que respondeu como segue.  

Pergunta Resposta 

a) Foi do conhecimento de vocês a 

ocorrência desse fato? 

Não, a acadêmica (denunciante) em nenhum momento 

dirigiu-se a esta comissão para informar dos fatos. Da 

mesma forma, o fato não foi observado pela comissão. 

b) Se sim, houve registro em ata? Não houve registro em ata tendo em vista que o fato não 

foi observado pelos membros da comissão. 

c) Havia fiscais no momento da votação? Sim, apenas a chapa 1 indicou fiscal 

d) Se sim quem eram e estavam 

fiscalizando para qual chapa? 

Silvia Gatiboni, fiscal da chapa 1. 

 

 Foi enviada notificação (nº 03) à denunciada, que apresentou como razões de defesa o que segue.  

“Bom dia! 

Tal informação não procede. 

Eu estava em meu local de trabalho, na secretaria, e a urna de votação estava 

dentro da secretaria, por esse motivo estava ali. 

Para evitar tais equívocos, sugiro que exista local destinado para votação, 

regulamentado da mesma forma para todas as unidades. 

Ciente da compreensão desta comissão. 

Atenciosamente,” 

 

Diante dos fatos trazidos pelas partes notificadas, a CEUERGS entende que faltam maiores 

elementos de convicção para apontar a ocorrência do objeto da denúncia, apontando pelo arquivamento 

da denúncia.  



 

 

Apesar disso, esta Comissão Eleitoral faculta à denunciante, discente Luiza Borges Polesso, à luz 

do item 7.16 do Edital 01/2022, prazo de até 3 (três) dias úteis para pedir reconsideração, desde que 

traga novos elementos de prova. 

 

Atenciosamente, 

IGOR NORONHA DE FREITAS 

Presidente da CEUERGS/2022 


