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Ao Superintendente da Caapsml 

Requerentes: Conselho Administrativo Caapsml 

Assunto: Processo Eleitoral - Conselho Fiscal 2020

Diante de tal cenário, muitos servidores resultaram impedidos de

Considerando os apontamentos acima, a fim de conter os questionamentos, 
importante a revisão do pleito, ou seja, do procedimento de votação, e após sanadas’ 
realizaçao da eleição.

votar.

e para maior transparência e lisura no processo, faz-se 
as adversidades haja a divulgação de nova data para

abertiirn dn Pue suceda a pubhcaçao no site da CAAPSML, Intranet e outros meios de comunicação, com o propósito de
esclarerpnH Servidores que não receberam o link possam entrar em contato com a CAAPSML e cadastrarem seus e-mails
esclarecendo-se a importancia da obrigatoriedade de que o endereço eletrônico seja pessoal, e não de terceiros.

vntarãn h de eleitores os pensionistas, para que não ocorra novamente de receberem
votaçao, bem como, a verificaçao quanto ao embaraço causado mesmo após todo
foi realizado com intuito de atualização dos dados de todos os servidores abvos

o link para 
o mesmoo processo de recadastramento, considerando que 

e aposentados.

2^
Londrina, 26 de outubro de 2020.

arlos da Silva 
Ãssessoria Técnica 
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sei! a Documento assinado eletronicamente por Rosangela Maria Cebuiski, Conselheiro(a), em 27/10/2020, às 13:06, conforme horário oficial de 
Brasília, conforme a Medida Provisória ns 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n® 1.525 de 15/12/2017.
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Documento assinado eletronicamente por Carla Adriana Casaca, Conseiheiro(a), em 27/10/2020, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, 
conforme a Medida Provisória ns 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nS 1.525 de 15/12/2017.

sei! a
a»Un*tuKieltftrónkj

Documento assinado eletronicamente por Ester Gomez Gonçalves, Conselheiro(a), em 27/10/2020, às 13:12, conforme horário oficial de 
Brasília, conforme a Medida Provisória ns 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal ns 1.525 de 15/12/2017.

sei! a Documento assinado eletronicamente por Carla Adriana Bruna, Conselheiro(a), em 27/10/2020, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, 
conforme a Medida Provisória nS 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n^ 1.525 de 15/12/2017.
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Documento assinado eletronicamente por Luciana Viçoso de Oliveira, Conselheiro(a), em 27/10/2020, às 13:30, conforme horário oficial de 
Brasília, conforme a Medida Provisória n? 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n? 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londnna.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4593683 e o código CRC CA49E77D.

Referência: Processo n? 43.010039/2020-91
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t;iiit;iiui purque rrau 
consta se preenchí o 
recadastramento e 
foi conferido. 12:16

Rosângela já estava 
na tela tudo pronto 
pra votar agora não 
está mais no email

12:17
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Gente, acabei de falar com 
a Caapsml e não consta 
meu e-mail no cadastro, a... 5:í
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1 MENSAGEM NÃO LIDA

Bom dia.
téj

agora não recebi 
nada.

i Se a votação 
começa 9hs, ficarei 
impedida de votar?
O meu e-mail está 

, ok, pois recebi os do : 
í outubro rosa.
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tudo da Caapsml! 
Se não receber 
link em seu em 
ligue na 
CAAPSML e 
informei 
Obrigada!
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3 MENSAGENS NÃO LIDAS

08:05

Bom dia! 08:39

Não recebi nem 
email. 08:40

A caapsml é só após 
12 horas? 08:40
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Gente, acabei de 
falar com a Caapsml 
e não consta meu 
e-mail no cadastro, 
a urna eletrônica foi 
fechada sexta feira 
e não poderei votar. 
Até agora não 
entendi porque não 
consta se preenchi o 
recadastramento e 
foi conferido. 12:16
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ciiitfiiui porque iluu 
consta se preenchi o 
recadastramento e 
foi conferido. 12:16

: Rosângela já estava '1 
na tela tudo pronto ^ 
pra votar agora não 

! está mais no email i s
12:17

Gente, acabei de falar com ’f* r? 
í . a Caapsml e não consta 

meu e-mail no cadastro, a...
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Votei.
Alguns contatos 
meus não puderam 
votar porque o 
e-mail não foi 
cadastrado pela 
CAAPSML. 14:40

Também já votei.
14:43

Não consigo votar tá 
dando ID e senha 
incorreta
© Digite um... % 0

O

14:45 O
O <III



a

07:37 r P • 'Si d Í5 .,il 54%

I-\
oaddiiicifc^.

:50

Não vou conseguir 
votar, meu e-mail 
está cadastrado 
errado. Eu acho 
isso um absurdo, 
vou fazer uma 
reclamação na 
ouvidoria. 11:31

Ester CAAPS...
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Pessoal, mandei 
mensagem para 
muitas colegas 
aposentadas pela 
SME e outras 
Secretarias que 
não estavam 
sabendo e estão 
votando agora!!!
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Muitas pessoas 
não estão no 
Gruoo. convém
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Graças a Deus!!!!
12:03 y

Ok. Votei! Mc 
queria deixar 
registrado que o 
e-mail que 
enviaram dificulta o 
entendimento das 
pessoas, pois não 
está com o 

, emblema da 
I CAAPSMEL

s
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Sim. concordo 
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Bom día, Rosângela! Sou a
o sta rí a

de informar uma situação 
importante pra Comissão 
eleitoral, não recebi o meu 
link pra votar porem recebi 
0 link para que da minha 
m ã e
possa votar, ocorre que ela 
faleceu em fato
já devidamente comunicado 
a Caapsml. Não sei se o caso 
dela é o único, mas entendo 
ser bastante grave para a 
lisura do processo.
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