
Soare Amboni 

Diretora Presidente 

1 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DA MARINGÁ 

	

2 	PREVIDÊNCIA. Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

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

	

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

	

5 	Silva Garcia, Ademir Aparecido Antonelli, Aparecida Donizeti Lourenço Goes e ausência 

	

6 	de Marizethe de Fatima Galacini Mendes, justificada por estar com problemas de 

	

7 	saúde. Esteve presente a Diretora Presidente Cinthia Soares Amboni. Iniciando os 

	

8 	trabalhos, foi colocado em discussão o Item 12 - Apreciação das impugnações: 

	

9 	concluído o prazo determinado para que os candidatos apresentassem impugnações 

10 as inscrições, verificou-se que não foi apresentada nenhuma solicitação de 

	

11 	impugnação. Item 2° - Assuntos Gerais: o candidato Antonio Damasio de Oliveira, foi 

	

12 	notificado através do Ofício n° 179/2021 — MGAPREV, que sua inscrição foi indeferida, 

	

13 	por não cumprir integralmente com os requisitos especificados no Edital de 

	

14 	Convocação. Foi encaminhado e-maus aos inscritos convocando para reunião dia 

	

15 	13/08/2021, às 9h00 na sala de reuniões localizada no térreo do Paço Municipal, para 

	

16 	acompanharem o sorteio dos números de identificação dos mesmos, em seguida se 

	

17 	dará início da reunião para tratar da campanha. Nada mais havendo a tratar, foi 

	

18 	encerrada a reunião às nove horas e trinta minutos, lavrando-se a presente ata que, 

19 depois de lida e aprova., segue devidamente assinada pelos 

	

20 	presentes.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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

37, 
Maria Shana Barb sa Frigo 

Secretária 

Barbara da Silva arcia 

Membro 
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MARINGÁ  
PREFEITURA O. CIDADE. 

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. 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA — COMISSÃO ELEITORAL 

Data: 12/08/2021 (quinta-feira) 

Inicio: 09h00 

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência 

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

dos seguintes assuntos: 

Pauta: 

Apreciação das impugnações; 

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: silvanamarinciaprevidencia.com.br  ou pelo telefone 

3220-7700. 

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

1h i 
Presidente Comissão ral 
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MARINGÁ 

Oficio n°. 179/2021-MGAPREV 	 Maringá, 10 de agosto de 2021. 

Prezado senhor, 

A Comissão Eleitoral da Maringá Previdência, em atendimento ao Edital de 

Convocação para eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal, informa que 

analisou os documentos para homologação de sua inscrição como candidato a uma 

das vagas no Conselho Fiscal, anexos ao protocolo n°624/2021. 

Informamos que sua inscrição não foi homologada, devido ao não cumprimento 

de um dos requisitos contido no Edital de Convocação, art. 3°, referente à formação de 

nível superior em uma das graduações relacionadas no referido artigo. Foi apresentado 

diploma de graduação de Tecrálogo em Gestão de Recursos Humanos e no Edital de 

Convocação bem como no Regulamento das Eleições, baseados na LC 749/2008, 

consta claramente como exigência, graduação em Administração, Ciências Atuariais, 

Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Tecnólogo em Gestão Pública. Informamos 

ainda, que estão disponíveis no site www.maringaprevidencia.com.br, a ata e o Edital 

referente as homologações das inscrições. 

Nos mantemos a disposição para esclarecimento de dúvidas. 

Ao Sr. 
Antonio Damasio de Oliveira 
Av. Paiçandu, n° 306, Zona 3 
Maringá, Paraná 
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