
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

 

Ata n°006/2018. Ata da reunião da Comissão Eleitoral do IPESI  – Aos sete dias dos  mes de 

agosto, reuniram-se nas dependências do IPESI os membros da Comissão Eleitoral, nomeados 

pelo Decreto Municipal n° 1.272/2018. Estavam presentes: Nicolie Cancela da Cruz, Joselice 

Pereira De Oliveira Assunção,  Denise de Souza Zagonel  e a Presidente do Conselho 

Administrativo  Joselene Gonçalves do Nascimento Cunha. Deu-se abertura da reunião as nove 

horas  na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapoá, 

para averiguar se houve alguma impugnação referente aos inscritos no processo eleitoral. 

Como não houve nenhuma impugnação será publicada a lista final dos candidatos que 

concorrerão ao pleito eleitoral. Sendo que para o  Conselho administrativo deveriam ser 

inscritos, 04 na condição de servidores ativos com seus respectivos suplentes e um na 

condição de aposentado com seu respectivo suplente.  Porém foram inscritos sete servidores 

na condição de ativo e nenhum na condição de inativo, ou seja está faltando um suplente para 

os ativos e um titular e suplente para a condição de inativo. Conselho Fiscal: Na condição de 

servidores ativos tivemos 04 inscritos e na condição de inativo um titular, faltando o suplente. 

Devido a ausência de candidatos para concorrer ao pleito, será encaminhando um oficio ao 

jurídico do IPESI para orientação de como procedermos na falta de inscritos. Nada mais a 

tratar, lavro esta ata. 

 

______________________________                                     ______________________________ 

Joselice Pereira de Oliveira Assunção                                                 Nicolie Cancela da Cruz 

         Presidente                                                                                     Secretária 

______________________________                                    ______________________________       

            Denise de Souza Zagonel                                                   Joselene Gonçalves do N. Cunha  

                        Membro                                                             Presidente do Conselho Administrativo               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OF/CE/001/2018         Itapoá, 07 de agosto de 2018. 

 

 

A 

Iara Cristine de Oliveira Hoepfner 

Diretora do IPESI 

Nesta 

 

 

Solicitamos Parecer Jurídico referente ao Processo Eleitoral do IPESI quanto a falta de inscritos 

para o Pleito Eleitoral: 

Conselho Administrativo - Sendo que deveriam ser inscritos 04 na condição de servidores 

ativos com seus respectivos suplentes e um na condição de aposentado com seu respectivo 

suplente.  Porém foram inscritos sete servidores na condição de ativo e nenhum na condição 

de inativo, ou seja está faltando um suplente para os ativos e um titular e suplente para a 

condição de inativo.  

Conselho Fiscal:  Obtivemos o numero correto de inscrições para os ativos e seus suplentes, e 

na condição de inativo um titular, faltando o suplente.  

Atenciosamente,  

 

 

Joselice Pereira de Oliveira Assunção                                                 Nicolie Cancela da Cruz 

         Presidente                                                                                     Secretária 

______________________________                                    ______________________________       

            Denise de Souza Zagonel                                                   Joselene Gonçalves do N. Cunha  

                        Membro                                                             Presidente do Conselho Administrativo               

 


