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1 	ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DA MARINGÁ 

	

2 	PREVIDÊNCIA. Aos vinte 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, Aparecida Donizeti Lourenço 

	

6 	Goes e Marizethe de Fatima Galacini Mendes. Estiveram presentes, também, a 

	

7 	Diretora Presidente, Cinthia Soares Amboni, e a Diretora do SISMMAR Franciely 

	

8 	Joice Medeiros . Iniciando os trabalhos, foi colocado em discussão o Item 1 - 

	

9 	Substituição de um dos membros da Comissão Eleitoral: a Srta Tatiane Gonçalves 

	

10 	Damasceno solicitou saída como membro da Comissão Eleitoral por motivos da 

	

11 	demanda dos trabalhos junto a autarquia, conforme protocolo n° 570/2021. Pedido 

	

12 	foi aceito e será sugerido ao Conselho de Administração o nome da servidora 

	

13 	Bárbara Garcia, para substituir. Item 22  - Planejamento do pleito presencial: 

	

14 	mesários, urnas eletrônicas, espaço físico, alimentação e outros: após discussão foi 

	

15 	definido que serão enviados ofícios às Secretarias onde serão realizadas votação 

	

16 	presencial para definição dos locais, bem como oficiar à Secretaria de Gestão de 

	

17 	Pessoas solicitando indicações de servidores para atuarem como mesários. Em 

	

18 	relação as urnas, será verificado quanto a possibilidade de locação de equipamentos 

	

19 	touchscreen. O assunto alimentação será discutido posteriormente. Item 32. 

20 	Assuntos Gerais: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião as quatorze 

21 	horas e trinta e três minutos, lavr• do-se a presente ata que, depois de lida e 

22 	aprovada, s-gue devidamente assi 	a pelos presentes.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Marizethe 	ma Ga 	i M des ia Soare Amboni 

mbro 	 Dir. Presid nte 

Fran\ciely i 1  e '5' edeiros 

Di etor SISM MAR 




	00000001

