ATA Nº. 002/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ATUAR NA
ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 22 DE NOVEMBRO DE
2018

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove
horas, em sala de reuniões do instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Dourados – PreviD, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso
do Sul, foi realizada a reunião a reunião tendo como presentes os seguintes
membros da Comissão Eleitoral: Acácio Kobus Junior, Eliane de Santana, Hélio do
Nascimento, João Lúcio Cristaldo, José dos Santos da Silva, Sirleia de Fátima
Marcomini, Solange Ribeiro da Costa e Veronica Josefa Viexinski. O Presidente da
Comissão Jose dos Santos da Silva, cumprimentou e agradeceu a presença dos
membros, após, constatou que havia quórum necessário para abertura. Na pauta a
leitura e aprovação do Resolução Comissão Eleitoral, para realização do processo
Eleitoral para composição dos cargos de Diretoria do PreviD – em conformidade com
o disposto nos § 2º e § 8º do art. 35 da Lei Complementar Municipal nº 108, de 27 de
dezembro de 2006 e suas respectivas alterações. Na qual foram definidos os
critérios e exigências que devem constar nas provas, conteúdo programático,
quantidade de questões, bem como, cronograma Eleitoral. Após leitura e discussão,
a resolução foi aprovada por todos os presentes, seguindo a mesma para publicação
e demais providencias da Diretoria Administrativa do Instituto para que inicie o
processo de contratação dos dos serviços para elaboração e aplicação das provas
aos candidatos aos cargos das Diretorias. Nada mais a tratar, a reunião foi
encerrada, tendo eu, Jose dos Santos da Silva, lavrado a presente ata, que depois
de lida e aprovada vai assinada por todos os conselheiros presentes.

José dos Santos da Silva

Acácio Kobus Junior

Eliane de Santana

João Lúcio Cristaldo

Hélio do Nascimento

Sirleia de Fátima Marcomini

Solange Ribeiro da Costa

Veronica Josefa Viexinski

