ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIE 10 DE RIO NEGRINHO - IPREIRIO

EDITAL N°. 001/2020.
ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO
IPRERIO - QUADRIÊNIO 2020/2024
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho IPRERIO, por seu Diretor Executivo e do Presidente da Comissão Eleitoral,
tornam público que fará realizar no Município de Rio Negrinho - SC, processo
de escolha para preenchimento dos cargos de membros efetivos e suplentes
dos representantes dos segurados nos Conselhos Administrativo e Fiscal do
IPRERIO, para o período de novembro de 2020 a novembro de 2024, regido
pelas normas da Lei Municipal n°. 1.757/2005 e alterações supervenientes, pelo
Regimento Interno, pelo Regimento Eleitoral e pelo Presente Edital.
DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente Edital consiste na escolha, através do processo
eleitoral, por voto secreto, dos representantes dos segurados para o
preenchimento dos cargos de membros efetivos e suplentes nos Conselhos
Administrativo e Fiscal do IPRERIO, para um mandato de 04 (quatro) anos a
iniciar-se em novembro de 2020 e término em novembro de 2024.
1.2 - Serão eleitos 04(quatro) membros titulares e igual número de suplentes,
para o Conselho Administrativo e 03 (três) membros titulares e igual número de
suplentes, para o Conselho Fiscal.
DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 As vagas destinadas ao pleito eleitoral, serão distribuídas da seguinte
forma:
2.1.1 - O Conselho de Administração terá 04 (quatro) membros nomeados
através do presente pleito eleitoral, sendo eleitos 03 (três) membros dentre os
servidores ativos, e 01 (um) membro dentre os servidores inativos
(aposentados), e seus respectivos suplentes, todos segurados vinculados ao
IPRERIO;
2.1.2 - O Conselho Fiscal terá 03 (três) membros nomeados através do
presente pleito eleitoral, sendo eleitos 02 (dois) membros dentre os servidores
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ativos, e 01 (um) membro dentre os servidores inativos, e seus respectivos
suplentes, todos segurados vinculados ao IPRERIO.
2.2 • As vagas são destinadas para o quadriênio de novembro de 2020 a
novembro de 2024.
3- DAS INSCRIÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA VOTAR
3.1 - As inscrições estarão abertas no período de 14/09/2020 a 18/0
9/2020, dias
úteis, das 08:00 (oito) horas às 11:30 (onze e trinta) horas e das 13:30 (treze e
trinta) horas as 16:30 (dezesseis e trinta) horas, no Setor de Protocolo da sede
administrativa da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Richard 5.
Albuquerque, n°200, Centro, no Município de Rio Negrinho - Santa Catarina.
3.2 - Poderão votar todos os segurados do IPRERIO, servidores ativos ou
inativos, nomeados, empossados no exercício do cargo até 11 de setembro
de 2020.
3.2.1 A limitação temporal descrita no item 3.2 justifica-se pela necessidade
de organização da lista de eleitores, devidamente registrados no setor de
recursos humanos da Prefeitura.
3.3 - Cada eleitor terá direito a escolher 04 (quatro) candidatos para o
Conselho Administrativo e 03 (três) candidatos para o Conselho Fiscal, a serem
assinalados na cédula eleitoral única.
3.4 - A relação dos servidores em condição de votar, por locais de trabalho,
será elaborada pelo Departamento de Administração Pessoal até 10 (dez)
dias antes da data fixada para as eleições, e afixada no mural a sede da
Prefeitura Municipal, do IPRERIO e do Sindicato dos Servidores Públicos.
3.5 - São válidos para identificação do eleitor para que possa votar, qualquer
um dos documentos abaixo relacionados:
documento de identidade com foto;
carteira nacional de habilitação (modelo novo com foto);
documentos de identidade profissional emitido pelas entidades
competentes (ex. OAB, CREA, CRM, CRF, CRP, CRESS, COREN, entre outros),
com foto.
4- DAS CONDIÇÕES PARA SER VOTADO
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4.1- PARA CONSELHO ADMINISTRATIVO
Poderão se candidatar às vagas de membros do Conselho Administrativo
os servidores municipais efetivos ativos e os inativos (aposentados) que se
enquadrem nas condições estabelecidas como segue abaixo:
ser segurado ativo ou inativo, vinculado ao IPRERIO;
possuir formação mínima em curso de nível médio em qualquer área;
não haver incorrido em falta apurada em processo administrativo,
tampouco ter sofrido condenação criminal ou ter sido condenado por prática
de improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado;
possuir certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade
técnica necessária para o exercício da função, conforme o que estabelece
a Portaria n° 9.907/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do
Ministério da Economia.
el) - A apresentação da certificação não será exigida no ato da
inscrição de candidatura, no entanto, os eleitos que não possuírem
certificação válida no ato da nomeação, terão o prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos para apresentá-la, contados a partir da data
de nomeação, sob pena de destituição automática do Conselho a que foi
eleito, sendo empossado o candidato imediatamente melhor votado, que
deverá cumprir as mesmas exigências, sem período de carência para
apresentar a certificação.
4.1.2 - É permitida a candidatura de membro eleito ou indicado em mandato
anterior, sendo possível a reeleição e recondução apenas uma vez.
4.1.3 - A candidatura é individual e o servidor poderá se candidatar apenas
para um dos colegiadas, Administração ou Fiscal.
4.1.4 - É assegurado ao candidato realizar campanha, sem prejuízo as funções
do seu cargo efetivo, comissões, conselhos e demais nomeações realizadas
através de ato municipal, exceto nomeação na Comissão Eleitoral de que
trata o item 4.1.6.
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4.1. 5 - As propagandas e o material de campanha, não poderão ser afixados
e distribuídos no local de votação, assim como a realização de propaganda
pessoal, denominada boca-de-urna.
4.1.6 - Os membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar.
4.2- DO CONSELHO FISCAL
Poderão se candidatar às vagas de membros do Conselho Fiscal os
servidores efetivos que tenham implementado o estágio probatório até a data
de publicação deste edital, e os inativos (aposentados).
As condições para candidatura ao Conselho Fiscal devem respeitar o
inserido no Regulamento Eleitoral, sendo que o candidato deverá ter
conhecimento técnico em administração, contabilidade, economia,
finanças.
não haver incorrido em falta apurada em processo administrativo,
tampouco ter sofrido condenação criminal ou ter sido condenado por prática
de improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado;
possuir certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade
técnica necessária para o exercício da função, conforme o que estabelece
a Podaria n° 9.907/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do
Ministério da Economia.
dl) - A apresentação da certificação não será exigida no ato da
inscrição de candidatura, no entanto, os eleitos que não possuírem
certificação válida no ato da nomeação, terão o prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos para apresentá-la, contados a partir da data
de nomeação, sob pena de destituição automática do Conselho a que foi
eleito, sendo empossado o candidato imediatamente melhor votado, que
deverá cumprir as mesmas exigências, sem período de carência para
apresentar a certificação.
4.2.2 - É permitida a candidatura de membro eleito ou indicado em mandato
anterior, sendo possível a reeleição e recondução apenas uma vez.
4.23 - A candidatura é individual e o servidor poderá se candidatar apenas
para um dos colegiados, Administrativo ou Fiscal.
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4.2.4 - E assegurado ao candidato realizar campanha, sem prejuízo as funções
do seu cargo efetivo, comissões, conselhos e demais nomeações realizadas
através de ato municipal, exceto nomeação na Comissão Eleitoral de que
trata o item 4.2.6.
4.2.5 - As propagandas e o material de campanha, não poderão ser afixados
e distribuídos no local de votação, assim como a realização de propaganda
pessoal, denominada boca-de-urna.
4.2.6 - Os membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar.
4.3 - DOS CANDIDATOS INATIVOS (APOSENTADOS)
Caso não haja candidatura de servidores inativos (aposentados) para ambos
os conselhos, as vagas destes serão ocupadas por servidores ativos.
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS
5.1 - O registro da candidatura será feito através de requerimento assinado
pelo próprio candidato (anexo V), endereçado ao Presidente da Comissão
Eleitoral, em duas vias, conforme modelo próprio, acompanhado de
declaração (anexo IV) de que não sofreu condenação criminal transitada em
julgado, acompanha das certidões negativas da Justiça Estadual
(www.tjsc.jus.br), Justiça Federal (www.jfsc.jus.br).
5.2 - No encerramento do prazo para o registro das candidaturas, a Comissão
Eleitoral providenciará a imediata lavratura de ata correspondente,
consignando em ordem numérica de inscrição todas as candidaturas e os
respectivos cargos.
5.3 - Ocorrendo a renúncia formal de candidato após o registro da
candidatura, a Comissão Eleitoral afixará cópia desse pedido em local visível,
para conhecimento dos segurados do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Rio Negrinho - IPRERIO.
5.4 - A disposição sequencial dos nomes dos candidatos na cédula única
obedecerá a ordem de sorteio, realizado pela Comissão Eleitoral.

DA IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA
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6.1 - Até o dia 22/09/2020 a Comissão Eleitoral fará publicar relação nominal
das candidaturas registradas, no Jornal Oficial do Município, no mural da sede
da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Município, no mural da sede do
IPRERIO, no mural do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rio
Negrinho, no sitio eletrônico do IPRERIO (htto://www.iorerio.sc.clov.br) e da
prefeitura municipal (httos://www.rionearinho.sc.aov.br/), e declarará aberto
prazo de 02 (dois) dias para impugnação.
6.2 - A impugnação somente deverá versar sobre as causas de ilegibilidade
previstas na legislação vigente e no Regulamento Eleitoral, e será proposta
através de requerimento fundamentado e dirigido à Comissão Eleitoral ou exofício.
6.3 - Notificado formalmente da impugnação, o candidato impugnado terá
prazo de 02 (dois) dias contados da notificação, para apresentar defesa.
6.4 - Decorrido o prazo estabelecido no Rem anterior para o candidato
apresentar defesa, sendo ou não apresentada, a Comissão Eleitoral se reunirá
farão julgamento da impugnação por maioria simples de votos.
6.5 - Julgada improcedente a impugnação, o candidato impugnado
concorrerá às eleições; se procedente, não poderá concorrer.
6.6 - Após o encerramento do prazo de impugnação a Comissão Eleitoral
deverá lavrar o competente Termo de Encerramento em que serão
consignadas as impugnações, destacando-se nominalmente os impugnantes
impugnados, publicando-se a relação nominal das candidaturas
homologadas e impugnadas, até o dia 29/09/2020, no Jornal oficial do
Município, no Diário Oficial do Município, no mural da sede da Prefeitura
Municipal, no mural da sede do IPRERIO, no mural do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de Rio Negrinho, no sitio eletrônico do IPRERIO
(http://www.iprerio.sc.aov.br)
e
da
prefeitura
municipal
(httos://www.rionecirinho.sc.00v.br/).
7. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE VOTAÇÃO
7.1.A eleição será realizada no dia 20/10/2020, no horário das 8:00 as 17:00
horas, e se realizará através de:
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03 (três) mesas coletoras fixas, instaladas na sede do IPRERIO, na forma
constante do anexo I que integra este edital;
02 (duas) mesas coletoras itinerantes, que percorrerão os órgãos e
entidades da Administração Municipal, na forma do anexo II que integra
este edital;
01 (uma) mesa coletora fixa no Distrito de Volta Grande, cuja mesma
receberá os votos dos servidores ativos e inativos do Distrito bem como das
localidades interioranas onde hajam servidores públicos municipais e
aposentados vinculados ao IPRERIO. A urna ficará à disposição para
votação da Subprefeitura do Distrito de Volta Grande, das 08:00 (oito)
horas da manhã até as 16:00 (dezesseis) horas.
8. DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS
8.1 - A sessão eleitoral de apuração será instalada no plenário da sede do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO,
imediatamente após o encerramento da votação, sob a coordenação da
Comissão Eleitoral, a qual receberá as atas de instalação e encerramento das
mesas coletoras de votos, as listas de votantes e as urnas devidamente
lacradas e rubricadas.
8.2 - A Comissão Eleitoral verificará pela lista de votantes se o quorum legal foi
atingido, procedendo, em caso afirmativo, a abertura das urnas, uma de
cada vez, para a contagem das cédulas de votação. Ao mesmo tempo,
procederá a leitura de cada uma das atas das mesas coletoras
correspondentes e decidirá, um a um pela apuração de votos tomados em
separado, a vista das razões que os determinam, conforme se consignou nas
sobrecartas.
8.2.1 - A Comissão Eleitoral tem autonomia na validação ou nulidade dos
votos recolhidos. Serão considerados nulos os votos em cuja cédula sejam
assinalados número superior ao que consta na orientação de voto, ou seja,
será nulo o voto que para o Conselho Administrativo ultrapassar o número de
quatro candidatos escolhidos. Serão também nulos os votos em cuja cédula
sejam assinalados número superior ao que consta na orientação de voto, ou
seja, será nulo o voto que para o Conselho Fiscal ultrapassar o número de três
candidatos escolhidos.
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8.2.2 - Em °loção a nulidade constante no item 8.2.1, será considerado nulo
apenas o voto que desrespeitar a orientação do Edital.
8.3 - A apuração dos votos, a composição das mesas apuradoras de votos e
o acompanhamento dos trabalhos por fiscais será na forma estabelecido no
Regimento Eleitoral.
8.4 - Serão considerados eleitos membros do Conselho Administrativo e do
Conselho Fiscal os candidatos que obtiverem maior número de votos válidos,
pela ordem decrescente da votação obtida pelos candidatos na
proclamação do resultado da eleição.
8.5 - Serão considerados suplentes, os candidatos imediatamente mais
votados, após a composição dos membros eleitos de cada Conselho.
8.6 - Finda a apuração, a Comissão Eleitoral proclamará eleitos os candidatos
que obtiverem o maior número de votos para os respectivos cargos, pela
ordem decrescente da votação obtida pelos candidatos, e fará lavrar ata
dos trabalhos eleitorais.
8.7 - A ata geral de apuração será assinada pelos membros da Comissão
Eleitoral e das mesas apuradoras.
8.8 - Em caso de empate será proclamado eleito o servidor com mais tempo
de serviço prestado ao Município de Rio Negrinho.
9. DO MATERIAL ELEITORAL
9.1 - À Comissão Eleitoral cabe zelar para que se mantenha organizado o
processo eleitoral, constituindo os documentos sempre em duas vias, sendo a
primeira original.
São peças essenciais do processo eleitoral:
edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Município ou jornal
de grande circulação;
cópia dos registros de candidaturas com as respectivas fichas de
qualificação individual dos candidatos;
edital de Publicação da relação nominal dos candidatos registrados e
página do Diário Oficial do Município ou jornal de grande circulação em que
foi publicado;
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cópia dos expedientes relativos à composição da mesa eleitoral que
recepcionará a "urna";
relação dos segurados em condições de votar;
cópia rubricada do relatório indicativo do quárum de eleitores que votaram;
cópia do relatório de Apuração Final, expresso em números absolutos,
utilizado para homologação por parte da Comissão Eleitoral;
ata de homologação do Relatório de Apuração Final;
cópias das impugnações e dos recursos e respectivas contrarrazões;
comunicação oficial das decisões da Comissão Eleitoral.
10- DA PUBLICIDADE
O presente edital e suas disposições posteriores serão divulgadas em murais
da Prefeitura, secretarias, fundações e autarquias, sindicato dos servidores
públicos municipais assim como no sitio eletrônico do IPRERIO
(http://www.iprerio.sc.00v.br)
e
da
prefeitura
municipal
(httos://www.rionearinho.sc.aov.bri.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1 - A eleição será coordenada por urna Comissão Eleitoral, composta por
03(três) representantes indicados pela Administração Municipal e de 03 (três)
representantes indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
11.2 - A eleição só será válida se dela participarem, no mínimo 1/3 (um terço)
dos servidores com direito a voto.
11.3 - Na ocorrência de qualquer das hipóteses de necessidade de nova
eleição, concorrerão apenas os candidatos registrados para o primeiro pleito.
11.4 - Poderão participar da eleição nas demais votações os eleitores que se
encontrarem em condições de exercitar o voto.
11.5 - A eleição poderá ser anulada quando não forem cumpridos os requisitos
constantes deste Edital e do Regimento Eleitoral.
11.6 - Não poderá a nulidade ser invocado por quem tenha lhe dado causa.
11.7 - Anuladas as eleições, outras serão convocadas no prazo máximo de 30
(trinta)dias a contar da publicação do despacho anulatório.
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11.8 - O prazo para interposição de recurso é de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da declaração oficial do resultado do pleito.
11.9 - Os recursos poderão ser interpostos obedecidos a forma e as exigências
do Regimento Eleitoral.
11.10 - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos.
11.11 - A Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito à Prefeitura
Municipal de Rio Negrinho o resultado final da eleição.
11.12 - A posse dos eleitos ocorrerá após a homologação da eleição por ato
do Prefeito Municipal.
11.13 - Caso não haja número suficiente de candidatos para as vagas de
Conselheiro Administrativo e Conselheiro Fiscal, o prazo das inscrições fica
prorrogado, fixando em consequência nova data para eleição, após parecer
da Comissão Eleitoral.
11.14 - A Eleição objeto deste Edital é regulada pela Resolução 001 de 02 de
junho de 2000, que dispõe sobre o Regimento para Eleição dos Conselheiros
Administrativos e Conselheiros Fiscais do IPRERIO.
11.15 - Os candidatos eleitos parco cargo de CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO
e CONSELHEIRO FISCAL, após sua posse, terão prazo de até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de nomeação, para
apresentar a certificação exigida de acordo com os termos da Podaria n°.
9.907, de 14 de abril de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho.
11.16 - O IPRERIO proporcionará aos eleitos para os respectivos cargos no
máximo 02 inscrições por conselheiro para o exame de certificação
Financeira, por conta do IPRERIO, sendo que, a partir da 30 inscrição o custo
será arcado pelo conselheiro. (taxas, estadia, exame, viagem, refeições).
11.17 - Findo o prazo estipulado no item 11.15, e não estando o eleito apto, e
não comprovando sua certificação, será destituído do cargo assumindo o seu
suplente imediato, ao qual se aplicam as mesmas condições.
IPRERIO — RUA LUIZ SCHOLZ, 337, CENTRO — 89295-000 FONE FAX: (47)3644-5053.
E-mail: iprerio@iprerio.sc Kw.br CNN: 03.838.193/0001-42 www.rionegrInho.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE RIO NEGRINH O
INSTITUTO DE PREIADÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN/CIPIO DE RIO NEGRINHO. IPRERIO

11.18 - Aos membros indicados pelo Poder Executivo e Legislativo para
compor os Conselhos, serão exigidos os mesmos requisitos do item 11.15, e em
não sendo comprovada a certificação, serão desligados de suas funções e
substituídos por outros designados por seus respectivos órgãos.
11.19 - Que, para novos membros substituídos, será estipulado o mesmo prazo
e regras contidas nos itens 9.15 e 9.16.
11.20 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral.
11.21 - Para realização do pleito serão respeitadas todas as normas de saúde
pública de enfrentamento ao Covid-19, estabelecidos pela Organização
Mundial da Saúde, especialmente as orientações do CETM - Comissão de
Ética e Técnica Médica, nos termos do ofício n°. 010/2020: distanciamento
social de 1,5 metros entre cada votante, com marcação do solo; uso
individual de canetas e/ou a higienização destas com álcool 70% após cada
uso; ambiente arejado e sem uso de ar condicionado; utilização de álcool gel
e molha dedo; utilização de máscaras; três ocupantes por veículo em caso de
deslocamento; 01 ponto de votação para cada 300 votantes em caso de
urna itinerante e, em urnas fixas respeitando as normas anteriores.
11.22 - O presente Edital será válido para o pleito eleitoral 2020, e entrará em
vigor na data de sua publicação.

1 de agosto de 2020

EDGAR ANTON
Diretor Execur do IPRERIO

BE

Presid

NEIUK VEISS
issão Eleitoral
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS QUE VOTARÃO NAS URNAS FIXAS
LOCALIZADAS NA SEDE DO IPRERIO, CONFORME PREVISTO NO [TEM 7.1, ALÍNEA

- Aposentados, secretarias, autarquias e fundações da administração pública
municipal, bem como os servidores públicos cedidos a outros órgãos que não
serão abrangidos pelas urnas itinerantes previstas no ANEXO II.
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ANEXO II

URNAS COLETORAS ITINERANTES CONFORME PREVISTO NO [TEM 7.1, ALÍNEA "b"

As duas urnas itinerantes percorrerão os seguintes órgãos e secretarias
municipais:

- POSTOS DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA
- ETA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
- SECRETARIA DE AGRICULTURA
- CENTRO DE TRIAGEM DO COVID- 19
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ANEXO III

URNA COLETORA FIXA DO DISTRITO DE VOLTA GRANDE CONFORME PREVISTO
NO ÍTEM 7.1, ALÍNEA "c"

A urna coletora do Distrito de Volta Grande, conforme previsto no
edital terá horário diferenciado, sendo a abertura as 08:00 horas da manhã e
fechamento as 16:00 horas, localizada na Subprefeitura.
A urna fixa do Distrito de Volta Grande coletará os votos:
- Servidores da Subprefeitura
- Servidores da Educação
- Servidores do Samae
- Servidores da Saúde
- Servidores aposentados vinculados ao IPRERIO
Ainda, os votos dos servidores e aposentados das localidades interioranas.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo), (profissão), portador da identidade n°
CPF n°
residente e domiciliado em (endereço completo com CEP), candidato à
vaga de
junto à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência
Social de Rio Negrinho - IPRERIO, declaro, para os devidos fins, e sob as penas
da lei, que não sofri condenação criminal transitada em julgado, conforme
certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da
Justiça Federal anexas, e que não incidi em alguma das demais situações de
inelegibilidade previstas neste edital.

Local e data.
Identificação e assinatura.
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ANEXO V
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATURA

ILUSTRISSIMO(A) SR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO IPRERIO
QUADRIÊNIO 2020/2024
Eu
servidor(a) público(a) municipal, Carteira de
identidade n°
CPF n°.
e matrícula n°.
ocupante do cargo de provimento efetivo
lotado(a) no(a)
venho por meio deste
requerer o registro de minha candidatura a uma vaga de membro do
Conselho
do IPRERIO.
Declaro estar ciente e de acordo com as normas do Edital de Escolha dos
Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO - quadriênio
2020/2024, datado de
(data do edital), e de acordo
com o disposto na Resolução 002 de 02 de junho de 2000- Regimento para
Eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRERIO.
Nestes termos, peço deferimento.

Rio Negrinho

de

de 2020.

Assinatura do candidato(a).
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