
ATA DE ELEIÇÃO E APURAÇÃO DO BERTPREV 
 
 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove 
horas, foram abertos os trabalhos referentes à realização das votações 
dos servidores públicos municipais efetivos do Município de Bertioga, 
para escolha dos membros que irão compor os Conselhos 
Administrativo e Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BERTIOGA, nos 
termos da Lei Complementar nº 95/13 e suas alterações. Com a 
presença dos Senhores Gervasio Alves dos Santos  - Presidente, Sonia 
Maria Silva Souza - Secretária, Manoel Barbosa de A. Mendonça, todos  
membros da Comissão Eleitoral nomeada através da Portaria nº 08/15- 
BERPREV, bem como da senhora Angélica Xavier Pereira, na qualidade 
de fiscal indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município 
de Bertioga. Foram iniciados os trabalhos de votação sendo 
disponibilizada a lista de servidores efetivos aptos a votar por ente – 
PREFEITURA (1581), CÂMARA (22), BERTPREV (12) E INATIVOS 
(133) e cédulas impressas com os nomes de seus respectivos 
concorrentes aptos a participar do pleito, estando essas devidamente 
rubricadas pela Comissão Eleitoral. Os trabalhos se desenrolaram sem 
quaisquer problemas e recursos, durante todo o dia, sendo finalizada a 
votação às dezesseis horas e trinta minutos, com a presença assinalada 
na listagem de funcionários, de 106 (cento e seis) servidores públicos 
efetivos e/ou inativos. Finda a votação, observadas as disposições 
previstas no Regulamento Eleitoral, foram abertas as urnas e foram 
computadas 106 (cento e seis) cédulas, que corresponderam ao número 
de assinaturas. Em seguida o Presidente pediu que se apurasse as  
urnas, sendo apurado que os candidatos tiveram a seguinte votação: 
Ronaldo Mendes - 33 votos, Nicholaj Pschetz - 07 votos, Adriana dos 
Santos Rodrigues - 15 votos, Clayton Faria Schmidt - 21 votos, Marcelo 
dos Santos Pereira - 08 votos, Ivanildes dos Santos - 09 votos, Phelippe 
Santos do Bom Sussesso - 08 votos, Ivani Aparecida Correia - 03 votos, 
Rita de Cássia Ferreira Furlan - 08 votos, Vanessa Prado Signorini - 17 
votos, Maria Amélia das Neves - 13 votos, Norberto Miguel - 36 votos, 
Jean Carlo Muniz - 16 votos,  Jean Mamede de Oliveira – 09 votos e 06 
votos em branco. Foram computados para o Conselho Administrativo, 
104 votos válidos, 0 votos nulos e 02 votos em branco. Para o 
Conselho Fiscal, 99 votos válidos,  0 votos nulos e 04 votos em branco. 
Assim, foram eleitos e serão titulares do Conselho Administrativo, 



pelo Poder Executivo: Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt, 
Adriana dos Santos Rodrigues e Nicholaj Pschetz. Não houve número 
suficiente de candidatos para composição da suplência. Pelo Poder 
Legislativo: Ivanildes dos Santos e para suplente foi eleito  Marcelo dos 
Santos Pereira. Pelo Bertprev: Phelippe Santos do Bom Sussesso. Não 
houve número suficiente de candidatos para composição da suplência. 
Pelos Inativos, foi eleita e será titular Ivani Aparecida Correia e não 
houve número suficiente de candidatos para composição da suplência. 
Por conseguinte, foram eleitos e serão titulares do Conselho Fiscal, 
pelo Poder Executivo: Norberto Miguel, Vanessa Prado Signorini, 
Maria Amélia das Neves e por fim Rita de Cássia Ferreira Furlan. Não 
houve mais candidatos, portanto não há suplentes eleitos; pelo Poder 
Legislativo: Jean Carlo Muniz e também não houve número suficiente 
de candidatos para composição da suplência. Pelo Bertprev: Jean 
Mamede de Oliveira e do mesmo modo não houve número suficiente de 
candidatos para composição da suplência. Por fim pelos Inativos, não 
houve candidatos, portanto não há titular e suplente eleito. As cédulas 
utilizadas permanecerão guardadas no BERTPREV, para eventuais 
conferências, sendo que as demais cédulas não utilizadas foram 
devidamente picotadas.  Encerrados os procedimentos, esta é a ata fiel 
dos trabalhos realizados, que vai devidamente assinada pelos membros 
da Comissão Eleitoral, e fiscal designada pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bertioga, acompanhada conjuntamente com o 
mapa de apuração, listagem de votação e cédulas apuradas.  
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