
 
ATA DA APURAÇÃO DOS VOTOS E PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 

 
 
Às zero horas e quatro minutos do dia treze de abril de dois mil e vinte e um 
(13/04/2021), por reunião realizada em grupo de WhatsApp da Comissão Eleito-
ral, presentes José Renato de Lara e Silva, Genoveva Freire Coelho, Alice Aiko 
Fujioka Yamada, Wilson Camargo e Rosana Teixeira de Carvalho, respectivamen-
te Presidente e membros da Comissão Eleitoral, em presença também dos repre-
sentantes da Empresa BEEVOTER, responsáveis pela solução de voto eletrônico. 
Ubiratan Elias, Giselle Pimenta e Douglas Batista, o responsável pela empresa de 
auditoria SecurityLabs, Waldemar Nehgme, iniciou-se processo de apuração rela-
tivo às eleições, para escolha dos membros do Conselho Executivo da Associação 
Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais – ANPPREV, atendendo 
determinação judicial proferida na ação judicial nº 0717966-62.2020.8.07.0001, 
em curso na 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, visando ao 
preenchimento dos cargos de Vice-Presidente, Diretor de Finanças e Patrimônio, 
Diretor de Mobilização e Política de Classe, Diretor de Comunicação Institucional 
e Relações Públicas, Diretor de Assuntos Jurídicos e Diretor de Planejamento, 
Projetos e Orçamento, gestão correspondente ao período da data da respectiva 
posse até 31 (trinta e um) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois). Para o pro-
cesso eleitoral, foram enviadas 1.100 (um mil e cem) correspondências, median-
te cartas registradas contendo senha para o exercício do voto. Desse total, fo-
ram recebidas até esta data 675 (seiscentos e setenta e cinco) confirmações de 
Avisos de Recebimentos (AR) e 34 (trinta e quatro) devoluções. Ademais, foram 
as orientações de acesso amplamente divulgadas nos sites www.anpprev.org.br e 
anpprev.beevoter.com.br e nos grupos institucionais de WhatsApp, bem como as 
instruções para votação eletrônica. Após apurados, foram computados 422 (qua-
trocentos e vinte e dois) votos, distribuídos pela respectiva ordem de cargos: 
VICE-PRESIDENTE:  226 (duzentos e vinte e seis) votos para a candidata MARIA 
DOLORES OENNING ANDRADE, 141 (cento e quarenta e um) votos para o candida-
to WALMIR GOMES DA SILVA, 32 (trinta e dois) votos para o candidato CARLOS 
ANTÔNIO DE ARAÚJO, 16 (dezesseis) votos em BRANCO, 7 (sete) votos NULO; DI-
RETORIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO: 201 (duzentos e um) votos para o candi-
dato ROGÉRIO SANTOS CORREIA, 191 (cento e noventa e um) votos para o candi-
dato FRANCISCO MAURO DE SOUSA CARVALHO, 24 (vinte e quatro) votos em 
BRANCO, 6 (seis) votos NULO; DIRETORIA DE MOBILIZAÇÃO E POLÍTICA DE 
CLASSE: 197 (cento e noventa e sete) votos para a candidata MARIA AUXILIADO-
RA DIAS, 175 (cento e setenta e cinco) votos para o candidato CORNÉLIO MEDEI-
ROS PEREIRA, 24 (vinte e quatro) votos para o candidato MARCO ANTÔNIO ZITO 
ALVARENGA, 20 (vinte) votos em BRANCO, 6 (seis) votos NULO; DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS: 228 (duzentos e vinte e oito) votos para 
a candidata TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, 165 (cento e sessenta e cinco) 
votos para o candidato MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA ROCHA, 22 (vinte e dois) 
votos em BRANCO, 7 (sete) votos NULO; DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 
240 (duzentos e quarenta) votos para a candidata ANA DORINDA CARBALLEDA 
ADSUARA, 160 (cento e sessenta) votos para o candidato FRANCISCO SOARES 
REIS, 17 (dezessete) votos em BRANCO, 5 (cinco) votos NULO; DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMENTO: 222 (duzentos e vinte e dois) votos 



para a candidata ENI TEREZINHA ARAGÃO DUARTE, 175 (cento e setenta e cinco) 
votos para a candidata MARIA ALINE SOARES PORTELA, 18 (dezoito) votos em 
BRANCO, 7 (sete) votos NULO; Assim proclamam-se eleitos, por maioria de votos, 
a candidata MARIA DOLORES OENNING ANDRADE para o cargo de VICE-
PRESIDENTE, o candidato ROGÉRIO SANTOS CORREIA para o cargo de DIRETOR 
DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO, a candidata MARIA AUXILIADORA DIAS para o cargo 
de DIRETORA DE MOBILIZAÇÃO E POLÍTICA DE CLASSE, a candidata TEREZINHA 
RODRIGUES DOS SANTOS para o cargo de DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E RELA-
ÇÕES PÚBLICAS, a candidata ANA DORINDA CARBALLEDA ADSUARA para o cargo 
de DIRETORA DE ASSUNTOS JURÍDICOS e a candidata ENI TEREZINHA ARAGÃO 
DUARTE para o cargo de DIRETORA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ORÇAMEN-
TO. Todos dados relativos à votação e apuração deste pleito, foram fornecidos, 
nesta data, pelo representante da empresa BEEVOTER, por e-mail o qual foi de-
vidamente impresso e arquivado pela secretaria desta Comissão Eleitoral, e que 
permanecerá sob guarda da ANPPREV/SINPROPREV, até as próximas eleições ge-
rais, quando poderá ser destruído. O relatório fornecido pela empresa BEEVO-
TER, responsável pela solução de voto eletrônico, bem como os laudos emitidos 
pela empresa SecurityLabs, auditoria externa contratada para o pleito, passam a 
fazer parte integrante da presente Ata, assim como igualmente todo o material 
físico decorrente do processo eleitoral. A Comissão Eleitoral nomeada pela Por-
taria ANPPREV nº 001, de 12 de março de 2021, tendo cumprido suas atribuições 
definidas nos Estatutos da ANPPREV e SINPROPREV e na Resolução ANPPREV/CE 
nº 01 de 29 de janeiro de 2019, encerra seus trabalhos na presente data. Nada 
mais havendo a registrar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelos 
membros da Comissão Eleitoral. 
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