ATA ASSEMBLÉIA ELEIÇÕES PREVSUL
Às nove horas e quinze minutos, no Auditório da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, sito
à Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul/RJ, compareceram os
servidores públicos efetivos, da ativa e aposentados, conforme listagem de presença em
anexo, para realização da Assembléia Geral, em cumprimento ao Edital n.º 005/2019,
artigos 3º e 7º. Os trabalhos foram iniciados pelo Sr. Lúcio Roberto Xisto de Souza,
Secretário de Administração, que esclareceu os motivos de termos dado início a um novo
processo eleitoral, através do Edital n.º 005/2019, já que o Edital anterior foi suspendo por
decisão judicial, após o SEPE ter apresentado denúncia junto ao Ministério Público. Ele
falou sobre a ampla publicidade dada ao processo, ao prazo, que foi ampliado e colocou à
disposição dos servidores presentes o processo administrativo n.º 2019/5/4201, com toda a
documentação referente ao pleito. Após, passou a palavra para a Sr.ª Elis da Costa
Cândido, matrícula E663, membro da Comissão Eleitoral, que discorreu sobre o processo
eleitoral, esclarecendo a situação de vacância surgida após o pedido formal de
desligamento das atuais diretoras do Instituto Municipal de Previdência – PREVSUL, Sr.ª
Gina Lani Brasil Reggiori e Sr.ª Maria Teresa Guimarães Peniche, conforme Ofício n.º
112/2019, anexado ao processo administrativo n.º 2019/4/3208. Todo o processo eleitoral foi
esclarecido aos presentes, passo a passo, e também se falou dos prazos contidos no edital
n.º 005/2019, que foram cumpridos como determinado neste regramento. Após a fala da
comissão eleitoral o Ilmo. Sr. Vinício Dantas Vicentini, Subprocurador do município,
discorreu sobre a transparência e lisura do processo de transição, com total cumprimento às
determinações trazidas pelo edital que regulamenta as atividades e com a participação e
acompanhamento da Procuradoria Geral do Município em cada uma das etapas. O
representante da PGM fez breve explanação sobre aspectos legais da transição. Após, os
candidatos José Gustavo Guimarães de Sales e Selma Chaeffer Cravo tiveram a palavra
concedida e agradeceram a confiança e apoio dos servidores presentes. O Presidente falou
brevemente sobre os desafios que os esperam nessa nova fase e respondeu às perguntas
apresentadas pelos servidores, colocando-se à disposição para o diálogo franco e aberto. A
pedido dos servidores uma reunião com a Diretoria eleita ficou de ser realizada futuramente,
provavelmente no mês de agosto, para que a situação atual do Instituto possa ser
esclarecida e as alternativas de reestruturação apresentadas com a devida fundamentação.
Ficou definido que a convocação para esta reunião se dará através do site oficial do
Instituto, além de outros meios de comunicação. Os documentos de inscrição foram
apresentados e os membros da chapa única foram então declarados eleitos por aclamação.

Pelo Ilmo. Sr. Secretário de Administração foi questionado se alguém teria algo a opor
contra a candidatura da única chapa e, não sendo registrados argumentos em contrário, a
assembléia foi encerrada às dez horas e trinta e sete minutos, a presente Ata foi lavrada e
segue para que seja anexada ao Processo administrativo n.º 2019/5/4201 e publicada nos
veículos oficiais de imprensa do município de Paraíba do Sul.
Paraíba do Sul, 14 de junho de 2019.

