ATA Nº. 010/COMISSÃO ELEITORAL
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 28 DE
FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
às oito horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul-MS, foi realizada a décima reunião ordinária da
Comissão Eleitoral do PreviD, tendo como pauta os seguintes assuntos:
a) Análise dos Documentos dos Candidatos à Presidência; b)
Homologação dos candidatos aptos à campanha; c) Resolução
regulamentando a campanha; d) Lista de eleitores por unidade e
possibilidade de urnas itinerantes; e) Material de divulgação das eleições.
Estavam presentes os seguintes membros da Comissão Eleitoral: Solange
Tumelero, João Lúcio Cristaldo, Blavett da Rocha Fucks, Veronica Josefa
Viexinski, Márcia Adriana Fokura, Eliane de Santana, Hélio do
Nascimento, José Ferreira Lopes Filho, Solange Ribeiro Costa, Maria
Gomes Takahachi e Maria Aparecida dos Santos. Os membros Ana Rose
Vieira, Osnice Lopes Coelho, Antônio Justino Galvão Neto e justificaram
suas ausências. Iniciado os trabalhos, o Presidente da Comissão, senhor
Hélio do Nascimento fez a leitura da pauta da reunião e abriu para
deliberação, tendo esta sido aprovada pelos presentes. Em seguida, fez a
leitura da ata da reunião realizada junto ao Tribunal Regional Eleitoral,
onde ficou definido o uso das urnas eletrônicas e a definição das regras
necessárias para a eleição. Seguindo, pautou-se a definição dos mesários
e locais para votação dos funcionários de Distritos. A Comissão Eleitoral
definiu por solicitar a disponibilização de servidores para atuarem como
mesários na Eleição, para maior lisura no processo, treinamento junto ao
cartório eleitoral e para definição dos mesários. Em seguida, foram
verificados os documentos dos candidatos à Presidência, tendo esta
Comissão deliberado que estão aptos a participar da eleição os seguintes
candidatos: Antonio Marcos Marques e Theodoro Huber Silva. A Comissão
foi informada que não houveram recursos em relação ao resultado das
provas objetiva e subjetiva. Sendo assim, esta Comissão homologa a
candidatura dos seguintes candidatos à Eleição da Diretoria Executiva do
PreviD: Antonio Marcos Marques, candidato a Diretor Presidente;
Theodoro Huber Silva, candidato a Diretor Presidente; Silvana Maria
Radaelli de Assis, candidato a Diretoria Administrativa; Gleicir Mendes
Carvalho, candidata a Diretoria de Benefícios; Lucimar Costa da Paixão
Diniz, candidata a Diretoria de Benefícios; Rosane Aparecida Fritzen
D’Sampaio Ferraz, candidata a Diretoria de Benefícios. Continuando, os
presentes analisaram a Resolução que regulamenta a campanha, tendo
esta Comissão deliberado por aprovar o texto, que será publicado como
Resolução 010/2019/Comissão Eleitoral. Continuando, foi lido o
memorando nº 165, de 25 de fevereiro, do Diretor Presidente do PreviD,

que será respondido via memorando por esta Comissão. Ainda a respeito
da reunião com o TRE, será convocada reunião desta Comissão para com
os candidatos para o dia 01 de março, para definição do número de cada
candidato, nome de campanha e demais assuntos necessários ao
andamento do processo eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata,
que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
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