COMISSÃO ELEITORAL - VALIPREV
ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, REALIZADA NO
DIA 18 DE AGOSTO DE 2015.

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze,
com início as 09h, e término as 11h20m, 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 como membro adjunto. O Sr.
Alessandro Menegassi Azorato e Roseli Aparecida Carniato
Rodrigues não participaram 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. Roberto Carlos Paiva juntamente do
o Sr. Vicente Marchiori colocaram em votação a prorrogação dos
prazo das inscrições até dia 31 de agosto de 2015. Aprovado por
unanimidade passou-se ao item seguinte. 3. Foi apresentada nova
forma de encaminhamento de senhas aos funcionários para
votação, ficando a discussão para próxima reunião. 4. Foram
agendadas mais duas palestras para dia 25 de agosto as 09h no
CETS – Departamento de Saúde Coletiva e outra na Sala Ivan
Fleury dia 27 de agosto as 08h. Ficando estabelecido a colocação
de aviso das mesmas em todos os locais possíveis: Saúde, Esporte,
Guarda, Cultura, Prefeitura, DAEV, Câmara, para que pudéssemos
atingir o máximo de funcionários possíveis da Prefeitura e
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Autarquias. 5. O Presidente Sr. Roberto Carlos Paiva, ficou
encarregado de executar as chamadas em Boletim. 6. Ficou
cancelada a reunião do dia 21 de agosto, marcando-se a próxima
para dia 01 de setembro de 2015.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 18 de agosto de 2015.

Roberto Carlos Paiva
Presidente da Comissão Eleitoral

Membros Adjuntos:
Fernanda Simões Lopes

Christian Moll
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