
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DA COMISSÃO ELEITORAL DA ASEMPT -
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO E MILITAR – ELEIÇÃO BIÊNIO 2021/2022. 

 
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, a Comissão 
Eleitoral da ASEMPT reuniu-se, virtualmente, para o fechamento do período de 
votação para o biênio dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e dois. Ausente o 
integrante Roberto Negri apesar das inúmeras tentativas de contatá-lo por parte 
dos demais integrantes da Comissão Eleitoral. Iniciado os trabalhos, procedeu-
se à contagem dos votos, anexo a esta Ata, votos estes enviados à base do 
sistema da ASEMPT e ao e-mail da Comissão Eleitoral. Na ocasião, foram 
computados dezenove votos, sendo 18 para a Chapa única, UNIDOS NA LUTA 
e um NULO. “Durante o processo de votação, foi encaminhado, pelos senhores 
LAÉRCIO BERNARDES DOS REIS e TÉRCYO DUTRA DE SOUZA, 
componentes da chapa impugnada pela Ata do dia dezenove de abril do ano de 
dois mil e vinte e um, requerimento solicitando “a suspensão do processo 
eleitoral, uma vez que em desacordo com o calendário eleitoral, que permitia 
votações somente em 11 e 12/5”. Tal requerimento foi desconsiderado pela 
Comissão Eleitoral, por maioria, em função do descabimento da solicitação em 
virtude de ter sido pleito de CHAPA ÚNICA, sem qualquer motivo para ações 
ilícitas ou duvidosas, já que não havia concorrentes. O alegado pelos senhores 
supracitados, quanto ao aparecimento de votos “fora do calendário”, deveu-se 
aos testes efetuados pelo responsável pelo sistema de votação, necessários e 
lícitos para que, nos dias de votação, o sistema estivesse funcionando 
perfeitamente. Após os testes, foram feitos alguns ajustes ficando registrados 
“apenas” os votos datados de onze e doze de maio do ano de dois mil e vinte e 
um, conforme relação anexa a esta Ata. Os votos anteriores àquelas datas foram 
devidamente descartados. A Comissão Eleitoral também, por maioria, 
decidiu anexar conversa, via whatsApp, constatando, dessa forma, que os votos 
anteriores à data de onze de maio do ano de dois mil e vinte e um eram de 
natureza TESTE. A Comissão Eleitoral, dessa forma,  DECLARA eleita a chapa 
única "UNIDOS NA LUTA", composta pelos membros , em número de onze, 
todos filiados à ASEMPT Alessandro de Farias Antunes (MPM); Ana Maria Alves 
Dagoberto(MPM); Célia Maria Lopes Tosta (MPF); Daniela Lopes Mendes 
(MPT); Elizabeth Zimmermann (MPM); Geovane Eliseu Peixoto (MPT); José 
Marcos Lisboa dos Santos (MPT); José Waldir de Almeida (MPF); Marcos 
Vicente de Souza (MPT); Maria Petronília Arrais de Miranda (MPT) e Tatiana 
Caroca Cavalcante (MPT). Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a 
reunião virtual ficando Manuella Lima Ribeiro, então secretária da reunião, 
responsável por lavrar a respectiva Ata e submeter à apreciação e aprovação 
dos membros da Comissão Eleitoral da ASEMPT. 

 
Brasília – DF, 13 de maio de 2021. 

 

Comissão Eleitoral 

 

 


