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Aos seis dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), às l-l-h0Smin, na Sala de Reuniões da

Reitoria da UTFPR, JOILSON ALVES JUNIOR, presidente da cómissão técnica,. THIAGO

ALEXANDRE HEREK C JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, EDUARDO RENAN

MANIKA membros da Comissäo Técnica; UBIRADIR MENDES PINTO, ,representando o

presidente do.Colégio Eleitoral; FERNANDO GUAJARÁ GR-ENBERG substituto. do fiscal de

apuração CARLOS RAIMUNDo ERlc LIMA indicado pelo candidato PtLLAT|, BRUNO ToKARSK|

DE CARVALHO fiscal de apuração indicado pelo candidato SCHIEFLER, o Sr. CLAUDEMIR

PEREIRA DE CARVALHO, auditor indicado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR)

(doc. SEI no l-469859)., o Sr. SILVINO SCHLICKMANN JUNIOR perito criminal federal indicado

- pela Superintendência,Regional da Polícia Federal no Paraná (resp. ao offcio O7}I2O2O-GABIR-

UTFPR) reuniram-se para dar continuidade ao processo de apuração da votação da consuita para

Reitor da UTF.PR - 2O2O que havia sido interrompido em 30/06/2020 por haver apresentado

problemas técnicos no sistema Helios Voting durante a abertura das urnas 0L,a 05 e 18 e l-g ,

conforme relatado em ata datada de 30/06/2020 e tornada pública na página do Colégio Eleitoral.
'A presente reunião iniciou com a concordância entre os ficais de apuração os auditores èxtgrnos,

a comissão técnica e o representante do colégio eleitoral que a cópia que seria utilizada para a

restauração do sistema-seria a cópia que estava em poder do Colégio Eleitoral que havia sido

guardada no cofre do núcþo, sendo a cópia sob a tutela da Polícia Federal.mantida intacta para

futuras auditorias. Na sequência foi procedida a abertura do envelope lacrado (o qual havia sido

guardado no cofre do núcleo), onde constava o disco rígido extërno com a imagem do sistem4
que foi congelado em 3010612020, Apos esta etapa foi conferido o código hash MD5

(f063cb30339a01aa2176c16cL7239468 - nome do ar:quivo: Helios-pos,-eleicao.xva - data/hora de

geração: 301061202A 2l-:05 - tamanho do arquivo: 23.887.036 KB), bem como os arquivos

constantes que coihcidiram com .os gravados em 30/06 l2O2O quando a reuniäo de apqração foi

interrompidaas22h4Tmin. As 1Lh57min terminou a transferência dos arquivos que constavam no

disco rígido externo e começou o processo de inicialização da rnaquina servidora o qual terminou

as 1-2h03min. Antes do inicio do processo de cor.reçäo do sistema, em comum acordo entre os

fiscais dos candidatos, auditores externos e comissäo técnica, resolveram abrir a urna'01- para

certificar que o sistema estava no mesmo estado que foi arquivado no dia.30/06/2020 .e na

sequência.o fiscal Bruno solicitou a abertura da página da urna 1-5, para a mesma verificação, e å
' representante do colégio eleitoral solicitou a abertura da urna que havia sido criada como teste no

dia em que ocorreu o problema, o que foi constatado que as urnas 0L continuava sem acesso ao

resultado e a urna l-5 estava sem resultado, confirmando o estado do sistema no dia 3OtO6l2O2O.

'As 12hL0min foi executado o processo de correçäo.para.a. abertura das urnas 01 a 1g que

estavam com problemas, sendo que todo este $rocesso foi explicado passo a passo pela

comissão técnica aos auditor:es externos e aos fiscais de apuração dos candidatos. As 12h26min

terminou o processo de correção quando foi feito um snapshof da máquina e as j-2h2gmin
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começou o processo de apuraçäo que foi concluído as l-3hL2miq, lmediatamente após o termino

do.processo de apuração iniciou-se o snapshot da máquina utilizada com os resultados já

apurados e procedeu-se o início da cópia dos arquivos snapshot da máquina para um,disco rígido

externo. As l-3h55 e t4h4l terminaram ás cópias da mái¡uina após correçäo e após a apuração,

. respectivamente.-O disco rígido externo com a cópia da máquina, o pen drive com a senha do

apurador humano, bem como o disco rígido que estava no envelope mantido sob guarda da

Polícia Federal e ainda'lacrado, foram colocados em um envelope quò foi lacrado e assinado por

, todos. O envelope que foi lacrado e âssinado por todos ficoú sob a tutela da polícia federal. Não

havendo mais nada a relatar a reunião foi encerada as'14h53 e foi por mim, Ubiradir Mendes

Pinto, lavrada esta ata que após lida e achada conforme vai por todos assinada.
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