COMISSÃO ELEITORAL - VALIPREV
ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISÃO ELEITORAL, REALIZADA NO DIA
15 DE JULHO DE 2015.
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, com início
as 09h, e término as 11h15m, em uma sala de reunião do 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 Roseli Aparecida Carniato Rodrigues, como membro
adjunto. O Sr. Alessandro Menegassi Azorato, 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 Presidente Sr.
Roberto Carlos Paiva passou a leitura da Resolução acerca das
eleições, apresentada pela Procurada Maria de Lourdes Balseiro
Coelho, onde ocorreram mais algumas mudanças solicitando ainda a
cooperação do Presidente do VALIPREV- Vicente Marchiori a revisar e
também dar seu parecer. 3. Foram analisadas as três propostas
apresentadas pelas Empresas de Tecnologia, ganhando a empresa GS
Mídia, por ser a que se enquadrava em melhor preço. Ficando o Sr.
Christian Moll e o Sr. Vicente Marchiori encarregados do
acompanhamento da implantação do programa no site do VALIPREV.
4. Salvo necessidade extraordinária, foram determinadas as datas de
12, 19 e 24 de agosto para as próximas reuniões. 5. O Sr. Christian Moll
solicitou ao Sr. Vicente Marchiori, a intermediação e exposição junto
aos Conselhos Administrativo e Fiscal, da empresa ganhadora, bem
como todo o processo eleitoral. 6. Foi solicitado a Sra. Roseli Aparecida
Carniato Rodrigues tentar agendar uma palestra no almoxarifado, ao
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Sr. Christian Moll agendar uma palestra junto ao DAEV, a esta
subscritora a agendar palestras junto a Cultura e ao Esporte. Ficando
definido que o auditório da Câmara seria solicitado durante a
divulgação dos candidatos. 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 15 de julho de 2015.

Roberto Carlos Paiva
Presidente da Comissão Eleitoral
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