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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL DE
ESPIGÃO DO OESTE 

ATA 002 - COMISSÃO ELEITORAL

Ata nº 002
 
Aos vinte e Quatro dias do mês de novembro do ano de dois
mil e vinte, às Quinze horas na sede do IPRAM, localizado
na Avenida Sete de Setembro nº 2024 centro de Espigão Do
Oeste-RO. Reuniram-se os membros da comissão de eleição
para a presidência do Instituto de Previdência Municipal
de Espigão D oeste, para o quadriênio 2021/2024,presidente
Sérgio de Carvalho, membros Milene Telles de Souza,
Lucineia Gonsalves Gabriel, Claudina Bossato e Roseli
Martins da Silva, o presidente da comissão deu boas vindas
a todos e iniciou os trabalhos deliberando sobre a forma de
como ocorrerá a eleição, logo em seguida, deu a palavras
aos membros, ao final ficou acordado de como se deslocaria
cada membro para a coleta dos votos ficando desta forma:
urna 01 ficará na sede do instituto e os responsáveis serão a
servidora Esvania da Silva, Kerlern Silva V. Martins, urna
02 itinerante na área urbana responsáveis as servidoras
Claudina Borssato e Milene Telles de Souza, urna 03
itinerante na área urbana os servidores responsáveis Sérgio
de Carvalho e Valquimar Dias de Oliveira, urna 04 Distrito
de Boa Vista(Pacarana), servidores responsáveis servidores
responsáveis José Carlos v. Amorim e Naira Regina Ricieri,
urna 05 Canelinha, 14 de Abril e Seringal servidores
responsáveis Roseli Martins da Silva e Rosangela Humel,
foi discutido qual seria a melhor forma de apresentação da
cédula de votação e ficou decido de que, a cédula será
composta pelo nome do candidato(a) e número 01 e 02 será
voto nulo, foi deliberado outros assuntos de menor
relevância, nada mais a tratar eu Sérgio de Carvalho lavrei
a referida ata a qual assinarei juntamente com os membros
da comissão.
 
SÉRGIO DE CARVALHO
Presidente da Comissão
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Membro
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Membro
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Membro
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Membro
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