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NOTA EXPLICATIVA SOBRE A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSODE
VOTXGAO NA LiSTA TRfPLICE PARA A DIRETORIA DA AGENCIA

NACIONALDEAGUAS-ANA
Desenvolvemos um processo de votaQao baseado no sistema disponibilizado pda Microsoft,

chamado PowerApps. O mesmo 6 acessadoutllizando o login corporativo da Ag6ncia Nacional de
Aguas-- ANA, o que pode serefetuado devido ao contrato da ag6nciacom aquela empresa, que faculta
a seus servidores o uso de sistemas online da mesma.

De maneira a garantir que somente os servidores do quadro da ANA pudessem votar,
solicitamos a CGGEP/ANAuma lista atualizada de todos os servidores, que gerou uma tabela usada
pele sistema para verificag3o da elegibilidade dos eleitores e candidatos.
O processo entrou no ar no dia 9 de outubro de 2017, bs 8h30, com previsao de permanecer
at6 as 18h00 do dia 16 de outubro de 2017. No dia 13 de outubro ocorreu uma atualizagaodo sistema
da ANA para login, o que gerou um conflito entre a lista do login e a lista de eleitores/candidatos que

criamosa partir da lista de servidoresda CGGEP/ANA.
Esseconflito impediu o acessoa votagao,
obrigando-nos a prorrogar o puzo de funcionamento do sistema at6 as 18h00 do dia 17 de outubro.
Durante o processo verificamos que estava ocorrendo um problema que gerou dois erros na
contagem dos votes. O erro decorreu de uma incongru6ncia entre os nomes registrados na lista da
CGGEP/ANAe aquela presente no sistema de login corporativo, devido a mudangas no nome ou
acentuagao errada.

Uma consequ6nciadesse erro 6 que v5rias pessoastiveram problemas para acessara p3gina
de votagao, sendo necess6riaa alteragao do nome dessaspessoas na vistade eleitores/candidatos. lsso

levou ao canode pessoasque votaram no mesmo candidato, por6m em momentos diferentes da
atualizagao da lista, levando a uma mesma pessoa receber votos em mats de um nome. lsso nio
ocasionou aumento na quantidade de votos recebidos pelos candidatos, nem na possibilidade de
algu6m haver votado mais de uma vez, pois o sistema impedia novos votos apes o registro do mesmo.

Outra consequ6nciaque ocorreu foi que, para qualificar os eleitores/candidatos dual
verificag6es eram feitas: uma da exist6ncia do nome do eleitor/candidato na vista e a segunda se o
mesmo ji havia votado. Coma tal verificagao podia demorar um pouco, algumasvezes o bot3o de
avangar aparecia antes do seu t6rmino, permitindo ao votante escolher os tr6s nomes e votar. Ocorre

que, ao votar o sistemaji havia verificado que tinha ocorrido algum erro nas verificag6es,nio
registrando o vote sem, entretanto, avisar o votante e ainda agradecendo pesovoto. Por isso algumas

pessoastiveram a confirmagao do veto, mas o mesmo n3o havia sido registrado.
Tais problemas resultaram, ap6s a contagem dos votos, em menos de 3% de errs, o que
consideramos adequado, apesar de indesejado.
Para a segunda etapa da votag5o para a Lista Triplice fizemos diversos ajustes no proces

maneira a evitar os erros.
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Dessa maneira, corrigimos a verificagao da qualificagao, de maneira que n3o haver6 maid

problema com o conflito entre as listas da CGGEPe do login corporativo. Da mesma maneira,
garantimos que o bobo de avangar para a tela de escolha do preferido para encabegar a Lista Triplice

n3o funcione at6 que as duas verificag6es sejam feitas, impedindo que a pessoavote e n3o tenha seu
vote registrado.
Garantimos, assim, que os votos da segunda etapa estar3o livres dos erros apresentados na

primeira, e estamos prontos para tentar solucionartodos e quaisquer problemas e dtlvidas que
porventura surjam.
As listas de votagao da la votagao nio servo alteradas, pois as mesmas apresentam os erros e

nio temos coma corrigi-los agora,que o processoja foi encerrado.Podemos,entretanto, deixa-las
como est3o para demonstrar a lisura do processo, admitindo a exist6ncia dos erros que, para o futuro,
est5o solucionados.

N3o tendo maid o que acrescentar,n6s, que trabalhamos no desenvolvimento do processode
votagao, subscrevemos.
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