
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ELEITORAL - FAZPREV 

Processo Eletivo para os cargos da Diretoria Executiva do Instituto de 
Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande 

MEMORANDO N. 001/2022. 

A Comissão Eleitoral do processo eletivo para o preenchimento dos 
cargos da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio 
Grande - FAZPREV, no uso de suas atribuições legais instituídas pela Portaria nº. 
067/2022, vem através deste INFORMAR aos Secretários Municipais de Fazenda 
Rio Grande: 

No dia 1 O de maio de 2022, serão realizadas eleições para a Diretoria 
Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande -
FAZPREV, no horário das 8h00min às 18h00min. 

Informa-se que são eleitores todos os servidores públicos municipais 
efetivos, ativos ou inativos, segurados do FAZPREV, ou seja, todos os servidores 
públicos efetivos ativos ou inativos da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, Câmara 
Municipal de Fazenda Rio Grande e Instituto de Previdência - FAZPREV. 

Sendo assim solicita-se a liberação dos servidores que em regime de 
escala, designada pelo superior hierárquico, possam se ausentar do local de 
trabalho para finalidade de comparecer ao local de votação, após, retornando ao 
exercício normal de suas atribuições. 

Local de Votação: 
AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL 26 DE JANEIRO, endereço: Rua 

Castanheira, esquina com a Rua Cedro, Bairro Nações 

O voto será secreto, em cabine isolada. A cédula sera umca e 
apresentará duas opções de voto; o primeiro voto será para Diretor Presidente, . 
podendo o eleitor votar em apenas um candidato; o segundo voto será para Diretor 
Executivo, podendo o eleitor votar em apenas um candidato. 

Serão consideradas nulas as cédulas que apresentarem qualquer tipo de 
rasura, identificação ou manifestação de apreço ou desapreço. 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. Após a leitura 
do presente, havendo dúvidas, estas poderão ser sanadas diretamente com os 
membros da Comissão Eleitoral. 
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Desde já, solicito urgência na apresentação do presente documento a 
todos os servidores efetivos lotados em Vossa Secretaria, se possível com a 
distribuição de fotocópias eletrônicas. 

Fazenda Rio Grande, 27 de abril de 2022. 
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:f~~ueline Frankowicz &outinho 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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{Claudia Christian Adão Pietrowski 

Membro da Comissão Eleitoral 
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