
 

ATA DA REUNIÃO DA JUNTA ELEITORAL PARA APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA 
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA 

JUIZ DE FORA PREVIDÊNCIA – JFPREV – TRIÊNIO 2021 – 2023. Aos 12 (doze) dias do 

mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h, na sede 
da Secretaria de Recursos Humanos (SRH)  da Prefeitura de Juiz de Fora 

(PJF), localizada à Av. Brasil, 2001, 8º andar, Centro, Juiz de Fora – MG, 
reuniu-se para apuração dos votos do processo eleitoral para a escolha dos 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Juiz de 
Fora Previdência (JFPREV) a Junta Eleitoral, composta pelos membros: 

Marcus Motta Monteiro de Carvalho – Procurador-Geral do Município; 

Juliana Stempozeskas de Freitas - representante do Colegiado do Regime 
Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora e Maria Conceição 

Aparecida da Costa, Diretora-Presidenta e Presidenta da Junta Eleitoral. 
Estiveram presentes: Rogério Freitas, Secretário de Recursos Humanos, 

que recebeu os membros da Junta Eleitoral e comunicou que estaria 
ausente, pois participaria de outra reunião; Márcio Miranda e Eduardo Sá 

Reis, ambos do Departamento de Sistema da Subsecretaria de Governança 
Digital – DSIS/SSGD/STDA; e Marcelo Paiva, representante da empresa 

ICQ Brasil (empresa contratada para auditar o processo eleitoral). A 
presidenta da Junta Eleitoral pontuou que, em atendimento ao item 11.4 do 

Edital nº 0001/2021 – SRH, estavam presentes os servidores indicados 
pelas entidades representativas dos Servidores Públicos Municipais: Daniela 

Perota de Almeida, representante do Sindicato dos Odontologistas; João 
Paulo Nascimento Sad, represente do Sindicato dos Engenheiro; Marcello 

José Ribeiro do Amaral, representante do Sindicato dos Arquitetos (Sinarq), 

que não foi considerado, visto que o mesmo é o presidente do sindicato. O 
Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF) informou que não 

conseguiu indicar um servidor para acompanhar a apuração, alegando que 
os professores se encontram em atividades laborais. Registra-se que o 

Sindicato dos Servidores públicos do Município de Juiz de Fora não se 
manifestou à solicitação de pedido de indicação de servidor. O servidor 

Vanderley Augusto Canuto, indicado pelo Sindicato dos Médicos 
Profissionais de Juiz de Fora e Zona da Mata, não compareceu à reunião. A 

presidenta da Junta eleitoral relatou que o período de votação iniciou às 
00h do dia 08 de novembro de 2021 e terminou às 14h do dia 12 de 

novembro de 2021; e manifestou seu agradecimento a todos(as) 
aqueles(as) envolvidos(as) no processo eleitoral e a todos(as) presentes. 

Passou-se a apuração dos votos. Inicialmente, verificou-se o fechamento 
do sistema de votação, na sequencia foi emitido o relatório de apuração dos 

votos, que demonstra o total de votantes na ordem de 921 (novecentos e 

vinte e um) para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e 919 (novecentos 
e dezenove) para o CONSELHO FISCAL. A Junta Eleitoral validou e 

homologou o procedimento eleitoral. Para o CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO apurou-se o total de 899 (oitocentos e noventa e nove) 

votos válidos, 7 (sete) votos brancos e 15 (quinze) votos nulos. Para o 
CONSELHO FISCAL apurou-se o total de 774 (setecentos e setenta e 

quatro), 85 (oitenta e cinco) votos brancos e 60 (sessenta) votos nulos, 



 

obtendo-se o seguinte resultado, demonstrado em ordem decrescente: 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Juliana Luciano de Souza, 291 votos; 
Alexei Von Randow Xavier, 134 votos; Silvia Mendes de Oliveira, 121 votos; 

Leandro de Jesus Lopes, 95 votos; Andrei Pereira, 82 votos; Paulo Celso 
Ernani Madeira da Silva, 63 votos; Fernanda Amaral de Almeida, 32 votos; 

Eduardo de Souza Floriano, 30 votos; Nínive Rodrigues Silva, 26 votos; 
Gisela Fani Dias, 25 votos. Registra-se, ainda, a ocorrência de denúncia 

contra os candidatos Leandro de Jesus Lopes e Gisela Fani Dias por 

infrações no processo eleitoral, com realização de campanha em suas redes 
sociais após o período permitido pelo Edital, que foi de 05 de outubro de 

2021 a 05 de novembro de 2021. A Junta Eleitoral advertiu os candidatos 
denunciados, concedendo o prazo de 48h para apresentação de defesa, 

após o qual seria analisada a aplicação, pela Junta Eleitoral, do disposto no 
item 10.8 do edital, qual seja, “o descumprimento das normas da campanha 

eleitoral previstas neste edital acarretará a imediata exclusão do candidato 
do processo eleitoral”. O Procurador Geral do Município fez leitura e análise 

jurídica da conclusão do parecer da Junta Eleitoral, que acolheu a 
representação com a aplicação da penalidade prevista no edital, reforçando 

ser a única penalidade prevista para a propaganda extemporânea, qual 
seja: a exclusão dos candidatos. Assim, os candidatos eleitos como 

membros titulares para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO são: Juliana 
Luciano de Souza; Alexei Von Randow Xavier; Silvia Mendes de Oliveira e 

Andrei Pereira. Suplentes: Paulo Celso Ernani Madeira da Silva; Fernanda 

Amaral de Almeida; Eduardo de Souza Floriano e Nínive Rodrigues Silva. 
Para o CONSELHO FISCAL foram eleitos: Paula Renata Alves de Freitas 

Soares, 352 votos; Eneliza Camila de Oliveira, 166 votos; Mariza Aparecida 
Mourão Kelmer, 146 votos; Antônio Carlos Sales de Oliveira, 110 votos. 

Observa-se que o número de candidaturas para o CONSELHO FISCAL foi 
de somente 4 (quatro) servidores. Portanto, todos os candidatos inscritos 

foram considerados eleitos, visto que, conforme edital, são titulares os 4 
(quatro) primeiros candidatos mais votados. Nesse sentido, não há 

candidatos suplentes para o CONSELHO FISCAL. A Junta Eleitoral ratifica 
que todos os candidatos eleitos, titulares e suplentes, preenchem as 

condições de elegibilidade dos itens “6.2.1, 6.2.2, 6.2,3, 6.2.4 do Edital nº 
001/2021 SRH/JFPREV, especialmente aqueles relacionados ao art. 8-B da 

Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Convocam-se os 
senhores membros eleitos e suplentes para solenidade de posse que irá 

ocorrer no dia 23 (vinte e três) de novembro do ano em curso, às 09h, no 

Teatro Paschoal Carlos Magno. A relação dos candidatos foi encaminhada 
para publicação no sítio eletrônico da Prefeitura de Juiz de Fora (Atos do 

Governo), bem como a sua divulgação no sítio eletrônico da JFPREV, 
‘jfprev.pjf.mg.gov.br’. Registra-se, ainda, o envio da presente Ata para 

conhecimento da Exma. Sra. Prefeita Margarida Salomão, do Presidente da 
Câmara Municipal de Juiz de Fora e das Entidades Representativas dos 

Servidores, convidando-os para solenidade de posse, com convite extensivo 
aos Senhores Secretários Municipais, Vereadores e demais servidores do 

Município de Juiz de Fora. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente 
da Junta Eleitoral encerrou o processo de apuração às 15h.  A presente Ata, 



 

lavrada e assinada por mim, Juliana Stempozeskas de Freitas, membro da 

Junta Eleitoral. *********************************************** 

 


