COMISSÃO ELEITORAL - VALIPREV
ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMIISÃO ELEITORAL, REALIZADA NO DIA
18 DE JUNHO DE 2015.
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, com
início as 08h30min, e término as 11h50m, 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. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. 2. O Sr.
Christian Moll com a palavra, comunicou que duas empresas haviam
retornado as solicitações de eleição via internet e a Sra. Roseli
Aparecida Carniato Rodrigues também comunicou o retorno de uma
empresa, porém todas apresentando várias perguntas a serem
esclarecidas, após esclarecimentos, foram respondidos os e-mails e
ainda encaminhada solicitação a mais duas novas empresas.3. Ficou
pré-definido o Calendário Eleitoral das eleições para composição dos
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do VALIPREV que
seque anexa a presente ata, com observância que o mesmo poderá
sofrer alterações em virtude do tempo hábil para a licitação. 4.
Foram fixados os dias 8 e 15 de julho para as próximas reuniões,
ressalvando, se necessário, ainda este mês ou durante o mês de
julho, reuniões com as empresas que foram chamadas a expor seus
programas. 5. Foi analisado o Decreto nº8.488, de 12 de setembro
de 2013 e verificou-se a necessidade de alterações em alguns artigos,
ficando determinado a confirmação das eleições via internet, para
ofício ao Sr. Vicente Antônio Marchiori –Presidente da VALIPREV,
alterando tais artigos.6. Os ofícios solicitando a relação nominal dos
servidores efetivos ativos e inativos à Câmara do Vereadores, PMV e
DAEV foram assinados e encaminhados a seus destinos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, e eu Fernanda Simões Lopes, lavrei a presente ata que
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depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. Valinhos 18
de junho de 2015.
Roberto Carlos Paiva
Presidente da Comissão Eleitoral
Membros Adjuntos:
Fernanda Simões Lopes

Christian Moll

Alessandro Menegassi Zorzato

Roseli Aparecida Carniato Rodrigues
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CALENDÁRIO ELEITORAL

FASE
Distribuição aos servidores do
Boletim Informativo sobre as
Eleições, com a relação dos
candidatos.
Campanha Eleitoral

PRAZO

Até 21/09/2015

De 23/09 a
23/10/2015

Liberação dos Candidatos para
a divulgação intensiva de suas 5 Dias Úteis
candidaturas.
Eleição Via Internet.
9 Dias
Apuração dos Votos.

19 a 23/10/2015
31/10/2015 a
08/11/2015
09/11/2015

Publicação dos resultados
apurados no quando de avisos
da Secretaria Municipal de
Assuntos Internos, no saguão
de entrada do Paço Municipal
e na VALIPREV
Prazo para impugnação dos 2 Dias Úteis
resultados apurados.
Decisão das impugnações pelo
Presidente da Valiprev

DATA

1 Dia Útil

10/11/2015

12,13/11/2015
16/11/2015
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Publicação do Relatório Geral
da Eleição pela Comissão
Eleitoral, mediante fixação no
quadro de avisos da VALIPREV
e do Paço Municipal e entrega
de cópia ao Prefeito.

17/11/2015

Nomeação, pelo Prefeito, dos
conselheiros titulares, eleitos e
indicados, para providenciarem
declaração de bens e certidão
negativa criminal.

Entrega pelos Conselheiros a
serem
empossados
no
VALIPREV, das declarações e
certidões
relativas
ao
cumprimento dos requisitos
para a posse
Posse, pelo Prefeito, dos
conselheiros titulares, eleitos e
indicados.

18/11/2015

Até 12 Dias

30/11/2015

02/01/2016

Valinhos, 18 de junho de 2015.

Roberto Carlos Paiva
Presidente
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