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DECRETO Nº 013 DE 17 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a regulamentação do 

Funcionamento da Comissão Eleitoral 

destinada a elaborar o Edital de convocação 

das entidades e organizações   não 

governamentais referente ao processo de 

eleição para a nova composição do Conselho 

de Assistência Social – SEMAS, do Município 

de Primavera e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA, no uso das suas 

atribuições legais. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica Instituída a Comissão Especial Eleitoral provisória com o 

objetivo de conduzir o processo eleitoral das entidades e organizações não 

governamentais, para a nova Composição do Conselho Municipal de Assistência 

Social - SEMAS, de Primavera Pará, sendo composta por 04 (quatro) membros 

abaixo relacionados. 

Art. 2º. A coordenação Executiva da Comissão Eleitoral será composta 

com os membros representantes dos seguintes membros: 

I – Arinaldo das Mercês Costa, Coordenador da comissão, a quem 

competirá conduzir e organizar o processo de eleição.  
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II – Regiane Gomes Monteiro, Vice- Coordenadora quem competirá a 

substituir o Coordenador, em caso de ausência, com as mesmas 

prerrogativas; 

III – Bárbara Sandy Silva Oliveira, secretária executiva   a quem 

competirá registrar as discussões em atas, que podem conter o 

resumo das discussões e propostas aprovadas, e ainda, auxiliar nos 

trabalhos da comissão. 

IV – Ana Daniele dos Santos Braz, técnica de referência a quem 

competirá suporte técnico aos procedimentos eleitorais das 

entidades e organizações não governamentais da sociedade civil 

organizada. 

 

§ 1º. O Coordenador, Vice, Secretária, técnica de referência exercerão 

tais funções pelo período de 17 de janeiro a 04 de março de 2022. 

§ 2º. As reuniões da Comissão eleitorais serão convocadas pela 

Coordenação nomeada, conferindo-se ciência aos demais membros da Comissão 

e a eventuais convidados, com no mínimo 24(vinte e quatro horas) horas de 

antecedência. 

 

Art. 3º. Compete à Comissão eleitoral elaborar o edital de convocação 

das entidades e organizações não governamental para a composição do CMDCA; 

bem como estimular a participação de todos os agentes da comissão na elaboração 

do regimento eleitoral e demais documentos pertinentes ao processo. 
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Art. 4º. Os servidores municipais que tiverem de participar das reuniões 

previstas deverão cientificar seus superiores hierárquicos de tal necessidade, 

arquivando cópia da ata de reunião em pasta própria, apenas para fins de 

comprovação de comparecimento ao ato. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Executivo “Moura Carvalho”, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

____________________________________ 
ÁUREO BEZERRA GOMES 

Prefeito Municipal 
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