
ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO e FISCAL DO IPREVI – 

24/02/2015. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às 08:00 (oito) horas, 

na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, 

deu-se início a primeira reunião extraordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no 

exercício vigente, com o objetivo de prestar as orientações finais sobre o processo 

eleitoral dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREVI. Estiveram presentes os 

seguintes conselheiros: Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, 

Renildo Máximo Barbosa, César Rodrigues Rocha, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, 

Anderson Alves de Moura, a diretora de benefícios: Flávia Gonçalves Cavalcante e as 

servidoras: Andréa da Silva Lima, Kátia Regina Mendonça da Silva, Carolina Tavares de 

Lima e Silvana de Sousa Soares. A Diretora Superintendente diante da presença de 

todos os servidores abriu as urnas emprestadas pelo TRE constatando que 

encontravam-se vazias. Após este ato foram distribuídas aos servidores para que 

procedessem o lacre das mesmas. Sendo entregues neste momento, a relação nominal 

com todos os servidores do município, a lista de presença para os servidores assinarem 

antes da votação, as cédulas e a urna para se dirigirem aos locais de votação, 

atendendo à solicitação dos candidatos em reunião realizada no dia 09 de fevereiro de 

2015. Ficando acordado que o conselheiro César Rodrigues Rocha iria levar a urna nas 

escolas de Penedo: Ottorino Zanon, Fernando Otávio Xavier e Sebastião Bernardo da 

Silva. O conselheiro Hudson Valério de Oliveira se dirigiu a Secretaria de Saúde, 

Ambulatório Central, Câmara Municipal de Itatiaia, Vigilância Sanitária, Epidemiológica 

e Farmácia municipal. A conselheira Alessandra Arantes Marques deslocou-se para a 

Sede da Guarda Municipal, Hospital Municipal e Escola Campo Belo. A diretora de 

benefícios  dirigiu-se ao colégio Municipal Reinaldo Maia Souto, Colégio Pedro de 

Souza Rangel, pré-escola Maria José de Aquino e creche municipal Dr. Roberto Cotrim. 

As servidoras Andréa da Silva Lima e Kátia Regina Mendonça da Silva foram para a 

Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Itatiaia, as servidoras Carolina Tavares 

de Lima e Silvana de Sousa Soares foram ao Colégio Ana Elisa Lisboa Gregori, Creche 

Municipal Sandra Ferreira Cotrim e Wagner Guimarães e o conselheiro Anderson Alves 

de Moura dirigiu-se a Escola Léa Duarte Jardim, posto de saúde da Vila Flórida e a 

Escola  Padre José Wyrwinski. Diante da ausência de veículo embora tendo sido 

solicitado a Administração Municipal através do ofício/IPREVI/042/2015, não foram 

disponibilizadas urnas em Maromba.  A diretora superintendente informou que o 

encerramento da eleição ocorrerá as 17:00 horas e logo após este horário todos 

deverão retornar ao IPREVI para a contagem dos votos. Dando prosseguimento ao 

desenvolvimento dos trabalhos por volta das 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) 



os conselheiros, servidores e candidatos compareceram ao Instituto para a apuração, 

sendo a mesma conduzida pelas diretora superintendente, diretora administrativa e 

financeira, diretora de benefícios e presidente da comissão organizadora do processo 

eleitoral – Sr. César Rodrigues Rocha. Após a contagem dos votos na presença de 

todos, constatou-se que compareceram em 1ª Chamada, 418(quatrocentos e dezoito) 

servidores, não alcançando o quórum estabelecido na Lei 369/2002.  Diante de tal 

situação será necessário a realização da 2ª Chamada prevista para o dia 26/02/2015, 

conforme edital. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes 

Marques, deu-se por encerrada a reunião.  


