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1ATA DA OITAVA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ELEITORAL DA MARINGA 

2PREVIDENCIA. Aos quinze dias do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e um, as 

3quatorze boras, reuniu-se a Comissao Eleitoral, ordinariamente, na sede da Maringa 

4Previdencia, com a presen?a dos membros: Barbara da Silva Garcia, Ademir Aparecido 

SAntonelli, Aparecida Donizeti Louren^o Goes, Marizethe de Fatima Galacini Mendes e 

Gausencia de Maria Silvana Barbosa Frigo, justificada por viagem para evento de 

7investimentos. Iniciando os trabalhos, foi colocado em discussao o Item l9 - Avalia^ao 

8da divulga?ao da campanha e dos candidates: conforme previsto no calendario da 

9elei?ao, os candidates deram inicio as divulgagoes das campanhas no dia 18 (dezoito) 

lOde agosto e ate o presente momento nao veribcou-se nenhuma irregularidade. Item 29 

11- Defini?ao dos equipamentos necessaries para os pontos de vota^ao: a comissao 

12definiu que em cada ponto de votagao serao utilizados dois notebooks, sendo um para 

13uso dos mesarios e um para uso do eleitor. Item B9 - Defini^ao sobre alimenta?ao dos 

Mmesarios e comissao no dia da elei?ao: ficou definido que cada mesario recebera para 

IScada dia de votagao, cafe da manha as 9:00h, almogo as ll:30h e cafe da tarde as 

1615:00b. Item 49 - Assuntos Gerais: Aparecida Donizeti Louren^o Goes, representante 

17do Sismmar, se propos a disponibilizar horarios para agendamento com os candidates 

18para que cada um apresente suas propostas para divulgagao aos servidores, 

19disponibilizando o auditorio para possiveis reunifies. Nada mais havendo a tratar, foi 

20encerrada a reuniao as 14 boras e trinta minutos, lavrando-se a presente ata que,

segue devidamente assinada pelos
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21depois de lida e aprovad
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Maringa Previdencia - Previdencia dos Servidores 
Publicos Municipals de MaringaMARINGA MARINGAI’ l( I VI n t. N C I A PREFEITURA DA CIDADE

CONVOCAgAO
Decreto n° 1164/2021 - Regimento para Elei$6es dos Conselhos de Administra?ao e Fiscal da Maringa Previdencia. 

Portaria n° 107/2021-MGAPREV - Designate da Comissao Eleitoral.

OITAVA REUNIAO ORDINARIA - COMISSAO ELEITORAL

Data: 15/09/2021 (quarta-feira)

Inicio: 14h00

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

O Presidente da Comissao Eleitoral convoca todos para reuniao ordinaria, para tratar 

dos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Avaliagao da divulgapao da campanha e dos candidates;

2) Definipao dos equipamentos necessaries para os pontos de votagao;

3) Definipao sobre alimentapao dos mesarios e comissao no dia da eleipao;

4) Assuntos gerais.

Adomir Aparcetdo Antorre ttf
Presidente X

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

para a apresentagao da justificativa pelo e-mail: silvana@marinaaprevidencia.com.br ou pelo telefone 
3220-7700.
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