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Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 

  

 

A Comissão Eleitoral paritária, instituída pela DD - 156/2021, para coordenar e 

realizar o Processo de Eleição do Representante dos Empregados para o Conselho 

de Administração do Serpro se reuniu para fazer a apuração pública dos votos da 

segunda votação e proclamação do resultado preliminar do 1º turno. 

 

 A reunião ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2022, com início às 17h, em 

ambiente virtual Chama, com a participação da coordenadora Janete Ilibrante e dos 

membros Geoffrey Souza Cordeiro, Sara Franco Lustosa da Costa e Milton Cezar 

Batista Pantuzzo.  

 

Iniciada a reunião, procedeu-se à apuração pública dos votos do 1º turno, 

referente à votação realizada nos dias 24 e 25/02/2022, para eleição do representante 

dos empregados no Conselho de Administração do Serpro para o biênio 2022-2024. 

Houve a participação de 2.567 eleitores, apurando-se total de 2.485 votos válidos e 

82 votos nulos, obtendo-se, portanto, 2.567 votos. Do total de votos válidos o 

candidato o candidato Deivi Lopes Kuhn obteve 1.643 votos; o candidato Davis Victor 

Feitosa de Oliveira obteve 421 votos; o candidato Guaraçay Augusto Ribeiro da Silva 

obteve 234 votos; e  o candidato Marcelo Paredes de Castro obteve 187 votos.  

 

A coordenadora apresentou o resultado preliminar para os ouvintes que 

acompanharam a apuração e esclareceu que, em razão do carnaval e de acordo com 

o edital do processo eleitoral, abre-se prazo para recursos, com início às 14h do dia 

02/03/2022 e término às 17h do dia 03/03/2022. Informou, ainda, que os recursos 

devem ser encaminhados exclusivamente para o email da comissão 

eleicaoca@serpro.gov.br. 

 

Na sequência deliberou-se pela apresentação do resultado no Portal da 

Transparência do Serpro, e divulgação nos veículos de comunicação Primeira Leitura 

e Em Tempo, de responsabilidade da Janete. 
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  Não tendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 

17h20min.  

 

 

 

 

 

Janete Ilibrante     Milton Cezar Batista Pantuzzo 

Coordenadora da Comissão   Representante da Fenadados 

 

 

 

 

Geoffrey Souza Cordeiro     Milton Cezar Batista Pantuzzo 

Didhm/Supgp/Gpret/Gpnim   Representante da Fenadados 

 

 

 

 

Sara Franco Lustosa da Costa 

DP   
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