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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ELEITORAL - FAZPREV 

A COMISSÃO ELEITORAL nomeada para realização do certame eleitoral, a fim de 

eleger os membros que vão compor a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência 

Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV, reuniu-se nesta data de 25 de abril 

de 2022, para proferir pronunciamento com relação aos pedidos de inscrição ao 

pleito. 
1 - Inscrição do servidor: Anderson Gabriel Hoshino, portador do RG n. 9.495.221-

2-SESP/PR, inscrito no CPF/MF n. 047.035.819-06, matrícula n. 351.179, para 

concorrer ao cargo de Diretor Presidente. Além da documentação juntada pelo 

candidato, esta Comissão promoveu a juntada dos seguintes documentos: 

a) Declaração da Comissão Disciplinar Permanente no sentido de informar que o 

candidato não sofreu e não responde por quaisquer infrações administrativas; 

b) Declaração da Divisão de Recursos Humanos no sentido de informar que o 

candidato possui vinculo efetivo com o serviço público desta Municipalidade, 

bem como não possui vínculo de parentesco com outros servidores ocupantes 

de cargos e/ou funções gratificadas; 

SITUAÇÃO DO CANDIDATO: APTO. 

2 - Inscrição do servidor: Willian Gaspar, portador do RG n. 6.895.148-8-SESP/PR, 

inscrito no CPF/MF n. 028.672.259-30, matrículas n. 91.301 e 335.801, para 

concorrer ao cargo de Diretor Executivo. Além da documentação juntada pelo 

candidato, esta Comissão promoveu a juntada dos seguintes documentos: 

a) Declaração da Comissão Disciplinar Permanente no sentido de informar que o 

candidato não sofreu e não responde por quaisquer infrações administrativas; 

b) Declaração da Divisão de Recursos Humanos no sentido de informar que o 

candidato possui vinculo efetivo com o serviço público desta Municipalidade, 

bem como não possui vínculo de parentesco com outros servidores ocupantes 

de cargos e/ou funções gratificadas; 

SITUAÇÃO DO CANDIDATO: APTO. 
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COMISSÃO ELEITORAL - FAZPREV 

Sendo os fatos que a presente Comissão deveria se manifestar e em não havendo 

pedidos de impugnação e outras deliberações dar-se-á por homologada as 

inscrições acima determinadas. 

Não havendo outros questionamentos encerra-se a presente reunião. 

Fazenda Rio Grande, 25 de abril de 2022. 

g~~u~line Franlkowi~ Coutinho 
Presidente da Comissão Eleitoral 

J/4tf. 1/4-/4.U~ ~ ; 
LClaudia Christian Adão Pietrowski 

Membro da Comissão Eleitoral 
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Joã~ella 
Membro da Comissão Eleitoral 
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