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1 ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ELEITORAL DA MARINGÁ 

	

2 	PREVIDÊNCIA. Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, as 

	

3 	quatorze horas, reuniu-se a Comissão Eleitoral, ordinariamente, na sede da Maringá 

	

4 	Previdência, com a presença dos membros: Maria Silvana Barbosa Frigo, Tatiane 

	

5 	Gonçalves Damasceno, Ademir Aparecido Antonelli, Marizethe de Fatima Galacini 

	

6 	Mendes e ausência de Aparecida Donizeti Lourenço Goes com justificativa de 

	

7 	incompatibilidade de agenda. Estiveram presentes, também, a Diretora Presidente, 

	

8 	Cinthia Soares Amboni e o Gerente de Benefícios José da Silva Neves. Iniciando os 

	

9 	trabalhos, foi colocado em discussão o Item 12  - Acompanhamento e planejamento 

	

10 	da divulgação para as inscrições e material de campanha referentes as eleições: após 

	

11 	discussão ficou definido que, para obter maior alcance a divulgação deverá ser ampla, 

	

12 	e para tanto será solicitado aos setores de comunicação da Prefeitura, Câmara, 

13 Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá - SISMMAR, Associação dos 

	

14 	Funcionários Municipais de Maringá - AFMM e Associação dos Servidores Aposentados 

	

15 	— ASPAM, que divulguem através de site e redes sociais disponíveis, sendo que nos 

	

16 	sites seja inserido em destaque através do popup, em especial no portal do servidor do 

	

17 	município. No site da Maringá Previdência, bem como nas redes sociais a divulgação 

	

18 	está sendo realizada. Serão confeccionados cartazes para serem alocados nos quadros 

	

19 	de avisos existentes nos setores de todas as Secretarias Municipais. Item 22. Assuntos 

	

20 	Gerais: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião quatorze horas e trinta 

	

21 	minutos, lavrando-se a presente ata q e, depois de lida e aprovada, segue 

	

22 	devidamente 	sinada pelos• rese tes.x. 	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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Maringá Previdência — Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Maringá 

 

MARINGÁ  

  

CONVOCAÇÃO 

Decreto n° 1164/2021 — Regimento para Eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal da Maringá Previdência. 

Portaria n° 107/2021-MGAPREV — Designação da Comissão Eleitoral. 

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA — COMISSÃO ELEITORAL 

Data: 07/07/2021 (quarta-feira) 

Inicio: 14h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

O Presidente da Comissão Eleitoral convoca todos para reunião ordinária, para tratar 

dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Acompanhamento e planejamento da divulgação para as inscrições e material de 

campanha referentes as eleições; 

Assuntos gerais. 

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para 

a apresentação da justificativa pelo e-mail: silvanaamarinciaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 3220-

7700. 

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR 

www.maringaprevidencia.com.br  — contato@maringaprevidencia.com.br  
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