Brasília (DF), 03 de julho de 2020
COMUNICADO CGE 02/2020
SOBRE O PROCESSO ELEITORAL ANABB 2019
A Comissão Geral Eleitoral das Eleições Gerais Externas de 2019 da ANABB (CGE)
traz ao conhecimento dos associados o processo desenvolvido para implementação
nas eleições a serem realizadas em substituição às anuladas.
A anulação de 2019 revelou fragilidades nos sistemas de dados e de informações da
Instituição, em especial na geração e no fornecimento das senhas de acesso e na
atualização cadastral, exigindo, em consequência, substanciais providências
saneadoras imediatas para o enfrentamento de eleições, sob pena de sério risco de
novas ilicitudes e até de outra anulação.
Pesquisas da Comissão buscaram empresas para executar os serviços do
saneamento de senhas e do desenvolvimento de programas de votação. Houve
propostas. Umas não atenderam aos requisitos; outras, sofisticadas e caras e
terceiras declinaram do convite.
Decidiu, então, a Comissão por solução mista, com uma parte trazida do mercado e
outra parte doméstica, a área de TI da própria ANABB, sob link de domínio da CGE.
A empresa APURA prestará consultoria especializada no processo.
A área de TI da ANABB desenvolverá e executará os serviços do processo, sob
orientação da consultoria da APURA e da supervisão da Comissão.
Todo o processo será auditado pela Price, uma das big four, já contratada.
Em princípio há previsão de o edital de convocação das novas eleições ser divulgado
em setembro, nos parâmetros do atual Regulamento de Eleições.
Os processos judiciais de apuração das fraudes das eleições anuladas seguem seu
curso nos tribunais. Tramitam em segredo de justiça.
A ação judicial ajuizada contra a ANABB por quatro candidatos ao Conselho
Deliberativo, pedindo posse, ainda está na primeira instância.
Os trabalhos da CGE de acompanhamento dos processos judiciais e de preparação
para a realização das novas eleições continuam sendo executados apesar das
severas restrições da Pandemia do Covid 19.
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