COMISSÃO ELEITORAL - VALIPREV
ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISÃO ELEITORAL, REALIZADA NO DIA
08 DE JULHO DE 2015.
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, com início
as 08h30min, e término as 10h45m, em uma sala de reunião da
VALIPREV, reuniram-se os servidores da Comissão Eleitoral,
designados pela Portaria nº058/2015-Valiprev, com a presença,
Fernanda Simões Lopes – Relatora, Christian Moll – Membro;
Alessandro Menegassi Zorzato e Roseli Aparecida Carniato Rodrigues,
como membros adjuntos. O Sr. Roberto Carlos Paiva – Presidente, não
participou da reunião conforme documento de justificação anexo,
presente também o presidente do VALIPREV – Vicente Marchiori.
ORDEM DO DIA: 1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. 2.
O Sr. Vicente Marchiori passou à nossas mãos as propostas recebidas
de duas empresas de tecnologia em informática, do agendamento de
uma terceira empresa para o dia 13 de julho as 9:30hs e outra para dia
15 de julho nas dependências do VALIPREV, bem como Carta da
Câmara Municipal de Valinhos com a relação dos funcionários efetivos.
3. Foi solicitado ao Sr. Christian Moll e ao Sr. Alessandro Menegassi
Zorzato que cobrassem a resposta do DAEV e da PMV,
respectivamente, ao ofício enviado. 4. Foi feita a leitura das propostas
e em comum acordo ficou definido que esperaríamos a apresentação
da proposta das demais empresas, para definirmos a posteriori. 5.
Com amparo do Presidente do VALIPREV – Vicente Marchiori, ficou
definido que solicitaríamos à procuradora Maria de Lourdes Balseiro
Coelho designada para prestar serviços relativos a assuntos de
natureza jurídico-administrativa do VALIPREV, os ajustes necessários a
edição da Resolução para inscrição dos candidatos aos Conselhos
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Administrativo e Fiscal do VALIPREV, ficando pré-determinada a data
de 24 de julho p.f. via Imprensa Oficial para inserção no Boletim
Informativo, juntamente com novas chamadas. 6. O Sr. Vicente
Marchiori se ofereceu à fazer palestras a todos os funcionários efetivos
que quiserem participar, sobre as eleições e o VALIPREV, todos
acataram o oferecimento, ficando definida, a primeira, para dia 07 de
agosto de 2015, no Paço Municipal na Sala Ivan Fleury a partir das
16:15, onde foi solicitado ao Sr. Alessandro Menegassi Zorzato o
agendamento da mesma junto ao setor competente. 7. Ficou
combinado que seria feita uma chamada via Imprensa Oficial com
inserção no boletim do dia 17 de julho de 2015 e comunicado anexado
aos holerites no dia 31 de julho p.f.. 8. Foi levantada a maneira como
seria feito o Boletim Informativo dos candidatos inscritos, para
divulgação junto aos servidores, ficando definido que seria
semelhante ao anterior, porém com as modificações devidas, e
levantamento de cotação junto as gráficas. 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 08de julho de 2015.
Membros Adjuntos:
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