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PORTARIA N.º 12, de 10 de março de 2016. 

 

 

“Nomeia e constitui os membros da Comissão Eleitoral do 

IPREM-POSSE para o exercício de 2016.” 

 

 

APARECIDA GINO , Diretora Presidente do Instituto de Previdência 

Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDOo fim do mandato dos membros do Conselho de Administração e Fiscal do IPREM 
POSSE; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 65, daLei 2.358/2008; 
 
 

RESOLVE: 

 

 

Art1º.  – Fica constituída a Comissão Eleitoral do IPREM POSSE, a qual competirá: 

I – elaborar os atos relativos às eleições do IPREM POSSE no 

exercício de 2016 estabelecendo os locais de votação e a forma de votação; 

II – promover a inscrição de candidatos e a respectiva homologação; 

III – promover a divulgação das candidaturas e dos locais de votação; 

IV – realizar as eleições, com a coleta dos votos, a apuração e 

declaração dos vencedores; 

V – julgar as impugnações e recursos relativos ao processo eleitoral;  

VI – decidir sobre as questões omissas nestaPortaria, observadas as 

disposições da Lei Municipal nº. 2.358/2008. 

Art. 2º. – A Comissão Eleitoral será constituída dos seguintes 

membros: 

I – Ana Carolina Carvalho ( Presidente) 

II – Suzete Rose De Biagi (membro) 

III – Basílio Lucon  (membro) 
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Art. 3º. – Os serviços prestados nas eleições do IPREM POSSE, pelos 

membros da Comissão Eleitoral serão considerados relevantes ao interesse publico e não serão remunerados 

nem implicarão de gratificação a qualquer titulo. 

 

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

 

 

Santo Antônio de Posse, 10 de março de 2016 

 

 

 _________________________________________ 

 

APARECIDA GINO 

Diretora Presidente 

 

 


