COMISSÃO ELEITORAL - VALIPREV
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, REALIZADA NO DIA
11 DE JUNHO DE 2015.

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as
08h30min, em uma sala de reunião da VALIPREV, reuniram-se os
servidores da Comissão Eleitoral, designados pela Portaria
nº058/2015-Valiprev, com a presença do Sr. Roberto Carlos Paiva Presidente, Fernanda Simões Lopes – Relatora, Christian Moll –
Membro; e, Alessandro Menegassi Zorzato e Roseli Aparecida
Carniato Rodrigues, como membros adjuntos. ORDEM DO DIA: 1. Dar
início aos trabalhos para realização da eleição para escolha de
funcionários titulares de cargos efetivos a serem nomeados para o
Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos-Valiprev. 2.
Foram analisadas as documentações da eleição passada. 3. Em
comum acordo todos optaram por verificar a possibilidade desta
nova eleição passar a ser via internet, em um link na própria página
da Valiprev (http://www.valiprev.com.br); ficando o Sr. Christian Moll
encarregado de verificar as empresas de tecnologia em informática
que poderiam prestar mais esclarecimentos sobre o processo e sua
confiabilidade. 4. O Presidente Sr. Roberto Carlos Paiva, ficou de
solicitar ao Presidente da Valiprev, Senhor Vivente Antônio Marchiori
uma reunião com os Conselhos Administrativo e Fiscal, para nossa
apresentação e exposição das ideias em andamento. 5. Ficou
determinado que fosse apresentada em próxima reunião uma análise
e preparação para os procedimentos reativos a eleição dos
Conselhos. 6. O Presidente Sr. Roberto Carlos Paiva, se incumbiu de
organizar junto à impressa oficial as chamadas para a próxima
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eleição. 7. Confecção dos ofícios a serem assinados em próxima
reunião solicitando a relação nominal dos servidores efetivos ativos e
inativos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, e eu Fernanda Simões Lopes, lavrei a presente
ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes.
Valinhos 11 de junho de 2015.
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