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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ELEITORAL - FAZPREV 

ATA DE ENCERRAMENTO DE VOTAÇÃO - Processo Eletivo para os Cargos 
de Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio 

Grande. 

Aos 10 dias do mês de maio de 2022, às 08h00, foi dado irúcio à votação. Por seu 
tu.mo o encerramento da votação para a Eleição de escolha dos membros da 
Diretoria Executiva do F AZPREV ocorreu às 18h00min, sendo as duas urnas 
encaminhada a sede da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, devidamente 
lacrada, colando-se o selo sobre o orifício em que se depositam os votos, bem corno 
foram rubricados tais selos nas duas umas pelos membros da mesa coletora de 
votos. No mesmo ato, todos os membros da mesa coletora de votos rubricaram a 
lista de votantes e verificam que existem 2514 servidores em condições de votar, 
dentre estes compareceram 951 votantes, dos quais 00 votaram em separado. 

Protestos apresentados: 

Após ser lavrado o presente, por ser verdade, livres de qualquer coação física ou 
moral, assinam a presente ata todos os membros da mesa coletora de votos. 

a ~ Simone Apar,ecida( ~amargo 
j \\ . 

j '"rv&~CL.l , 
mone Portes 

Luana de Fátima~ves Bergamasco . 
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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ELEITORAL - FAZPREV 

Simone Aparecida Camargo, coordenadora da mesa coletora de votos, faz a 

entrega a Presidente da Comissão Eleitoral de todo o material utilizado durante a 

votação. 

~JJ.~ J~j,U.I.~ {w.lJÂ,ef) . 
Jaqueline Framkowicz Coutrnho 

Presidente da Comissão Eleitoral da FAZPREV 

Fazenda Rio Grande, 1 O de maio de 2022. 
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