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EDITAL Nº. 001/2019   Poxoréu – MT, 10 de março de 2019 

 

Convoca eleições para nova diretoria do IHG, mandato 2019/2022 e 

aberto o período de inscrições para chapas interessadas, de acordo 

com as normas contidas neste edital.  

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO _ IHG, no uso de suas 

atribuições constante do inciso VI do art. 20 do Estatuto, combinado com as disposições do 

Capitulo VI – “DO PROCESSO ELEITORAL” do regimento Interno do IHG e tendo em 

vista a prescrição do atual mandato da diretoria no próximo dia 31 de março de 2019, bem como 

a necessidade eleger novos diretores para o mandato 2019/2022 e ainda os encaminhamento da 

diretoria sobre o assunto em reunião datada de 04/03/2019, 

 

RESOLVE:  

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Ficam convocadas eleições para a nova diretoria do IHG a serem realizadas no 

próximo dia 30 de março de 2019, das 8h as 10h, em sua sede social, com a imediata 

proclamação e posse dos eleitos, consoante o que dispõe o art. 17 do Regimento Interno. 

Art. 2º - Fica aberto o período de inscrições de 15 a 25 de março de 2019 devendo a chapa 

conter os candidatos para os cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor Executivo, 

Diretor Financeiro e Orador (a), subscrita com a assinatura dos interessados e o Conselho 

Fiscal, composto de 03 membros.   

Parágrafo Único: A chapa interessada ainda deve apresentar os nomes das comissões 

permanentes, a saber:  

I – Comissão de Análise de candidatos, composta de 05 membros. 

II – Comissão Editorial, composta de 03 membros efetivos e 02 suplentes.  

 

DAS CONDIÇÕES Á PARTICIPAÇÃO NAS ELEIÇÕES 

 

Art. 3º - São pré-requisitos a participação nas eleições da nova diretoria do IHG: 



I – Ser sócio efetivo 

II – Estar em dias com as obrigações sociais, atestado mediante relatório do Diretor Financeiro, 

na forma do paragrafo primeiro do art. 20 do Regimento Interno.  

 

DA COMISSÃO ELEITORAL  

 

Art. 4º - A comissão Eleitoral será presidida pelo membro mais idoso do Conselho 

Consultivo/Administração e dois membros por ele convidado.  

Parágrafo Único – na ausência e/ou impedimento do membro mais idoso, presidirá o 

certamente, qualquer um dos membros que compõe o Conselho Consultivo/administração.  

Art. 5º - A Comissão eleitoral poderá indeferir a chapa que não apresentar-se habilitada para o 

certame na forma, do art. 3º deste Edital.  

Art. 6º - Havendo mais de uma chapa, serão sorteadas as posições na cédula, até 48 horas antes 

da eleição.  

Parágrafo Único – No caso de haver apenas uma chapa inscrita, os votantes escolherão entre a 

opção “NÃO” e a inscrita.  

Art. 7º - A Comissão Eleitoral será encarregada da recepção e escrutinação dos votos e a 

proclamação dos eleitos.  

Art. 8º - O voto é pessoal, intransferível, inadmitido o sufrágio por correspondência ou 

procuração. 

Art. 9º - As cédulas serão rubricadas pelo presidente e o secretário da mesa, sob pena de 

nulidade.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10 – O mandato dos eleitos se cumprirá no prazo de 03 anos, a partir da posse.  

Art. 11 – Após o resultado do certame e a proclamação dos eleitos e a lavratura da ata, dar-se-á 

a cerimônia de comemoração do aniversário de 04 (quatro) anos do Instituto Histórico e 

Geográfico de Poxoréu. 

Art. 12 – Este Edital será afixado nas repartições públicas e veiculado nos meios de 

comunicação para o cumprimento da ampla publicidade, na forma da lei.   

Gabinete da Presidência, em Poxoréu – MT, 10 de março de 2019.  

 

GAUDÊNCIO FILHO ROSA DE AMORIM 

Presidente 

 

 


