
EDITAL 11/21 – BERTPREV 
 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS DO BERTPREV 
 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às 08:00 horas foram iniciados os 
trabalhos referentes à realização da eleição online para escolha dos membros que irão 
compor os Conselhos Administrativo e Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BERTIOGA, nos termos da Lei 
Complementar nº 95/13 e suas alterações. Com a presença dos membros da comissão de 
eleição Senhores Leonardo Tramontana Ferrari, Derbson Davi Ribeiro Rego Carvalho e 
Késia Seidel de Almeida – Presidente, conforme Portaria nº05/21-BERTPREV, bem como do 
senhor Jorge Guimarães dos Santos na qualidade de fiscal indicado pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos do Município de Bertioga e com a participação dos Srs. Waldemar 
Cesar Rodrigues de Andrade – Presidente do Bertprev e equipe de apoio Patrícia Ramos 
Quaresma – Coordenadora Administrativo-Financeira e Phelippe Santos do Bom Sussesso – 
Administrador. Dando prosseguimento, às 08:20 foi emitido relatório da zerézima, sendo 
verificado que todos os candidatos estavam listados e que não possuíam votos computados. 
A eleição foi iniciada às 09:00, cada eleitor, obedecendo o seu grupo de votação 
(BERTPREV, PREFEITURA, CÂMARA E INATIVOS), votou em seus respectivos candidatos 
elegendo um candidato para cada conselho (FISCAL E ADMINISTRATIVO), exceto os 
eleitores do grupo dos servidores ativos da prefeitura que puderam votar em até 4 
candidatos para cada conselho. Registra-se que, durante a eleição, alguns eleitores, por 
apresentarem informações desatualizadas no cadastro do BERTPREV, não conseguiram 
votar. Ao final da eleição, às 16:00 horas, foi impresso o Boletim de Urna – Resultado dos 
Votos Apurados, ás 16:12. A eleição contou com a participação de 553 (quinhentos e 
cinquenta e três) eleitores - servidores públicos efetivos e/ou inativos. Foram contabilizados 
os votos, conforme relatório do Boletim da Urna, sendo apurado que os candidatos do 
conselho administrativo pelo Poder Executivo tiveram a seguinte votação: ADRIANO 
GONZAGA DA COSTA – 313 votos, RENATO MARTINS FERNANDES – 200 votos, 
JULIANA VEIGA DOS SANTOS – 170 votos, RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN – 169 
votos, JAIME FURTADO DE MELLO JUNIOR – 112 votos, ERIVALDO DA SILVA FEITOSA 
– 110 votos e FABIANO TELES DE OLIVEIRA – 99 votos, votos em branco 771 e nulos 12; 
candidatos do conselho fiscal pelo Poder Executivo tiveram a seguinte votação: ADRIANA 
DOS SANTOS RODRIGUES – 234 votos, MICHELLE SANTOS DO NASCIMENTO – 222, 
VICTOR MENDES NETO – 152, RONALDO MENDES – 139 votos, DIULVER CLAY DE 
OLIVEIRA JUNIOR – 124 votos, ANTONIO SERGIO DE JESUS – 91 votos, AMAURY 
FERNANDO TAVARES – 89 votos, ALESSANDRA DOS SANTOS – 74 votos e GERVÁSIO 
ALVES DOS SANTOS – 50 votos, votos em branco 741 e nulos 40; candidato do conselho 
administrativo pelo Legislativo teve a seguinte votação: JEAN CARLO MUNIZ - 11 votos, 
votos em branco 0 (zero) e nulos 0 (zero); candidato do conselho fiscal pelo Legislativo teve 
a seguinte votação: MARCELO DOS SANTOS PEREIRA - 11 votos, votos em branco 0 
(zero) e nulos 0 (zero); candidato do conselho administrativo pelo BERTPREV teve a 
seguinte votação: ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES - 08 votos, votos em branco 0 (zero) e 
nulos 0 (zero); candidato do conselho fiscal pelo BERTPREV teve a seguinte votação: 
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO - 08 votos, votos em branco 0 (zero) e nulos 0 
(zero); candidata do conselho administrativo pelos INATIVOS teve a seguinte votação: 
MARIA GUILHERME DE ALMEIDA - 37 votos, votos em branco 3 e nulos 5; candidata do 
conselho fiscal pelos INATIVOS teve a seguinte votação: DARCI PEREIRA DE MACEDO - 
33 votos, votos em branco 6 e nulos 6. Foram computados para o Conselho Administrativo, 
1229 votos válidos, 17 votos nulos e 774 votos em branco. Para o Conselho Fiscal, 1227 
votos válidos,  46 votos nulos e 747 votos em branco. Assim, foram eleitos para o 
CONSELHO ADMINISTRATIVO, pelo Poder Executivo como titulares: ADRIANO 
GONZAGA DA COSTA, RENATO MARTINS FERNANDES, JULIANA VEIGA DOS SANTOS 
e RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN e, na respectiva ordem, os suplentes: JAIME 
FURTADO DE MELLO JUNIOR, ERIVALDO DA SILVA FEITOSA e FABIANO TELES DE 



OLIVEIRA. Pelo Poder Legislativo como titular: JEAN CARLO MUNIZ, não houve número 
suficiente de candidatos para composição da suplência. Pelo Bertprev: ANDRÉ GIRENZ 
RODRIGUES. Não houve número suficiente de candidatos para composição da suplência. 
Pelos Inativos: MARIA GUILHERME DE ALMEIDA. Não houve número suficiente de 
candidatos para composição da suplência. Na sequência, foram eleitos para o CONSELHO 
FISCAL pelo Poder Executivo como titulares: ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES, 
MICHELLE SANTOS DO NASCIMENTO, VICTOR MENDES NETO, RONALDO MENDES e, 
na respectiva ordem, os suplentes: DIULVER CLAY DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO 
SERGIO DE JESUS, AMAURY FERNANDO TAVARES e ALESSANDRA DOS SANTOS; 
pelo Poder Legislativo: MARCELO DOS SANTOS PEREIRA, não houve número suficiente 
de candidatos para composição da suplência. Pelo Bertprev: PHELIPPE SANTOS DO BOM 
SUSSESSO, não houve número suficiente de candidatos para composição da suplência. Por 
fim pelos Inativos: DARCI PEREIRA DE MACEDO, não houve número suficiente de 
candidatos para composição da suplência. Encerrados os procedimentos, esta é a ata fiel 
dos trabalhos realizados, que vai devidamente assinada pelos membros da Comissão 
Eleitoral, e fiscal designada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga, 
acompanhada conjuntamente com o mapa de apuração, relatório da zerézima e relatório de 
apuração e cédulas apuradas. Todos os procedimentos estão registrados no processo 
administrativo nº 221/20 – BERTPREV. Registra-se que após a publicação do resultado, 
boletim oficial do município de Bertioga nº 995, de 07/05/2021, conforme art. 24 do 
Regulamento das Eleições não houve petição para impugnação do resultado da eleição.  
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