
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCPREVI

JURÍDICO

Ata nº. 01 – Comissão Administrativa Eleitoral – Portaria BCPREVI nº. 010/2021.

ATA DE REUNIÃO DE COMISSÃO ADMINISTRATIVA.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, finda verificação às
16:09 hs.  (dezesseis  horas  e  nove  minutos),  na  sede do  Instituto  de Previdência  Social  dos
Servidores  do  Município  de  Balneário  Camboriú/SC  –  BCPREVI,  encontraram-se  os  Srs(as).
RICARDO LUCAS DA SILVA DEMONTI,  SIDNEI LUIZ RIQUETTA, e ALDIVÂNIA DE CASSIA
DEPETRIS BASSOLI,  norteados pelos  dispositivos  pertinente ao presente –  Lei  Municipal  nº.
2.421/04, (Lei do BCPrevi),  Decreto Municipal nº. 4.050/04, (Estatuto do BCPrevi), e  Regimento
Interno de BCPrevi (de 30 de agosto de 2007), para tratar de assuntos relativos ao incumbindo a
esta comissão:  1°. Protocolada e deferida a única Chapa, pela ordem e nominada “Chapa 1 –
BCPREVI Unida”, vistos e verificados dados em registro de candidatura desta citada Chapa, em
especial  as renovações mínimas de nomes dos conselhos,  cargos,  qualificações necessárias,
processos e/ou penalidades administrativas, cumprimentos de estágios probatórios, qual deferida
por unanimidade pela presente Comissão; 2º. Ato contínuo, seguido para efetivação das eleições
de BCPrevi a se realizar na data seguinte, quando decidido diante da homologação de uma única
Chapa sendo a eleita com  Posse por Aclamação e finda a eleição, seguido de solenidade de
posse em mesmo ato com a presença mínima da maioria dos membros inscritos, iniciando ao
horário das 14 hs. (quatorze horas) na Sede deste Instituto na próxima data;  3º. Deste modo
sucedeu, conforme ampara lista anexa, não ocorrendo qualquer ilegalidade ou repúdio legítimo,
seguidos trâmites conforme designados em Portaria e no Edital de Convocação para as Eleições
aos Conselhos  Administrativo  e  Fiscal  de BCPrevi,  na  presença  dos  Srs.(as)  descritos  desta
Comissão, declarados, instalados e abertura da presente em conjunto aos termos expostos, pelo
Presidente e Membros; 4º. O Sr. Presidente e Membros, declaram encerradas a eleição, passa-se
à consagração da única Chapa inscrita, todo válido a esta; 5º. E, para constar, o Sr. Presidente da
mesa pediu que fosse lavrada a presente Ata, pôr nós assinadas, Membros desta; 6º. Por assim,
pelos votos dos servidores ativos e inativos abrangidos por este ente Previdenciário, pôr ordem de
votação,  esses elegem a nominata que forma a Chapa 01,  e,  em unanimidade,  a presente
comissão, conforme normas pertinentes, declara vencedora do presente pleito a “Chapa 1
–  BCPREVI  Unida”  –  Triênio  2022/2024,  ora  com  posse  simbólica  e  regular  a  partir  de
01/01/2022,  sendo  a  nominata  eleita  a  compor  com a nomeada, Conselho  Administrativo:  a)
Titular: Kalinka Floriano Pêters (representante dos ativos); Suplente: Michele Kaminski da Silva; b)
Titular:  Ana  Claudia  Emerenciano  (representante  dos  ativos);  Suplente:  Reginaldo  Aparecido
Kuhnen; c) Titular: Carla Rosane Munari da Silveira (representante dos aposentados); Suplente:
Jussara Vieira Macedo;  d)  Titular:  Silvia  de Mello  (representante dos aposentados);  Suplente:
Sebastião Claudir de Moura; Conselho Fiscal: a) Titular: Nelso Rossini Junior (representante dos
ativos); Suplente: Camila Brehm da Costa; b) Titular: Marcelo Schmidt (representante dos ativos);
Suplente:  Alexandre  Chiancone;  c)  Titular:  Luiz  Antonio  de  Freitas  (representante  dos
aposentados); Suplente: Nelvia Teresinha de Oliveira. Assim, tendo esta comissão produzidos os
devidos efeitos, subscrevemo-nos no afã que surta seus legais efeitos, lida e aprovada por quem
de direito, se findando a presente reunião às 16:27 hs. (dezesseis horas e vinte e sete minutos)
deste dia. Balneário Camboriú/SC, 22 de dezembro de 2.021.
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