
PRIMEIRA ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ELEITORAL 
 CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 

 
 
Aos 16 dias do mês de dezembro de 2021, 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, 
reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral, Srs. Everton Campagnin, Adriana Lidani 
Cividini e Franciane A. Moretelli, órgão responsável pela condução do processo eletivo 
dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPREARROIO, a fim de analisar o 
Regimento Eleitoral, bem como estipular o cronograma a ser observado no respectivo 
processo eleitoral, ficando assim decidido: 
 
17/12/21 – Publicação no mural da sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores do 

Edital de Convocação das Eleições. 
17/12/21 - (pela manhã) – Afixar na nas escolas e demais órgãos da Administração 

Municipal cartazes com cópia do Edital de Convocação das Eleições. 
17/12/21 – Enviar correspondência para o Setor de Pessoal solicitando listagem com o 

nome dos servidores que são segurados do IPREARROIO. Solicitar que a lista 
seja confeccionada por Secretaria. 

17/12/21– Inicio do prazo para registro das candidaturas. 
10/01/22 – Término do prazo para registro das candidaturas. 
11/01/22 – Segunda reunião da Comissão Eleitoral para lavrar ata referente ao registro 

das candidaturas. 
12/01/22 – Publicação na sede da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Secretarias 

Municipais da relação nominal das chapas candidatas registradas, com 
abertura de prazo para recurso. 

13/01/22 – Publicação da Resolução expedida pelo Presidente da Comissão Eleitoral 
indicando os servidores que comporão a Mesa Coletora. 

13/01/22 – Inicio do prazo para interposição de recurso as chapas candidatas registradas. 
17/01/22 – Término do prazo para interposição de recurso as chapas candidatas 

registradas. 
18/01/22 – Terceira reunião da Comissão Eleitoral para lavrar ata referente a impugnação 

do registro das candidaturas (Termo de Encerramento). 
19/01/22 - Publicação do Termo de Encerramento no mural da Prefeitura, Câmara, nas 

escolas e demais órgãos da Administração Municipal. 
19/01/22 – Cientificação formal do representante da chapa acerca da impugnação 

formulada, com abertura de prazo para ofertar defesa. 
19/01/22 – Publicação no mural da Prefeitura, Câmara, e demais Secretarias da Lista de 

Votantes. 
19/01/22 – Envio de correspondência atual presidente do IPREARROIO solicitando as 

urnas. 
21/01/22 – Prazo final (até as 15:00 hs) para apresentação da defesa pela chapa 

impugnada. 
21/01/22 – Quarta reunião (a partir das 17:00 hs) da Comissão Eleitoral para lavrar ata 

referente ao Termo de Homologação das Candidaturas. 
24/01/22 – Publicação no mural da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Secretarias 

Municipais do Termo de Homologação das Candidaturas. 
26/01/22 – Data da realização das eleições. 
26/01/22 - Apuração dos votos. 
27/01/22 - Homologação e publicação dos eleitos para o cargo dos membros do 

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do IPREARROIO. 



28/01/22 - Envio de correspondência ao Prefeito Municipal informando o resultado do 
pleito no dia 26/01/2022. 

 
Fica, na oportunidade, decidido, de acordo com o art. 8º do Regimento das Eleições, que 
o Sr. Everton Campagnin, assumirá a Presidência da Comissão Eleitoral do 
IPREARROIO. Nada mais tratar, encerro a ata que está por mim assinada e pelos 
demais membros. 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Everton Campagnin 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 
 
 
 
 
__________________________                              _________________________ 
Adriana Lidani Cividini              Franciane A. Moratelli  
Membro                 Membro 

 


