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PORTARIA Nº 260, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Determina  o  resultado  final  do  processo  eleitoral  deflagrado  pelo  Edital  n.  002/2020  e  dá  outras
providências. 

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas –
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 23, XVIII, da Lei
Municipal n.º 2.809, de 18 de Março de 2014; 

Considerando que compete privativamente ao Diretor Presidente do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
regulamentar,  mediante  ato  normativo,  o  processo  de  eleição  de  novos  membros  do  Conselho  de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 

Considerando que o Edital nº 002/2020, que regulamenta o processo eleitoral que disciplina a escolha dos
membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e de Diretor de Benefícios
do Três Lagoas Previdência para o triênio 2021-2023, disponibiliza 13 vagas, sendo sete para a função de
membro do Conselho de Administração, cinco para a função de membro do Conselho Fiscal e uma para a
função de Diretor de Benefícios, 

Considerando que o quantitativo de candidaturas registradas é coincidente com o número e qualificação
das vagas oferecidas à disputa eleitoral, conforme relação nominal constante dos Editais nº 001/2020 e
002/2020 expedidos pela Comissão Eleitoral nomeada pela Portaria n. 251/2020, 

Considerando  o Decreto nº 154, de 06 de julho de 2020, que declara estado de calamidade pública no
Município  de  Três  Lagoas  em  decorrência  da  pandemia  da  COVID-19  e a  avaliação  do  cenário
epidemiológico do Município de Três Lagoas/MS, a qual demanda o emprego de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 

Considerando  que estão  habilitados  a  votar  2.939 segurados,  dentre  os  quais  inativos  portadores  de
moléstia incapacitante ou idade próxima ou superior a 60 (sessenta) anos, com maior suscetibilidade ao
contágio e desenvolvimento da doença, 

Considerando  que  a  realização  do  pleito  eleitoral  definido  no  item 5  do  Edital  nº  002/2020  detém
potencial para promover a aglomeração de pessoas, representando risco à saúde dos servidores públicos e
da população em geral; 

Considerando que, de acordo o Edital nº 002/2020, a validade do processo eleitoral não está condicionada
a quórum mínimo de eleitores ou a número mínimo de votos atribuídos ao candidato, 

Considerando que a Administração Pública deve se pautar pelos princípios da eficiência, economicidade
e da razoabilidade; 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica cancelado o pleito eleitoral de trata o item 5 do Edital n.º 002/2020, em razão da perda de seu
objeto, declarando eleitos os candidatos arrolados no Anexo I desta Portaria. 

Art. 2º O prazo para interposição de Recurso contra o resultado das eleições será de 02 (dois) dias úteis,
contados da publicação desta Portaria. 

Art. 3º Esta  Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário constantes do Edital n. 002/2020. 



Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Três Lagoas/MS, 20 de outubro de 2020. 

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR 

Diretor Presidente 

ANEXO I 

Relação dos Candidatos Eleitos 

Candidatos eleitos a membros do Conselho de Administração 

Ana Maria Neves Servidor ativo vinculado ao SINTED 

Angélica Troncoso Bottura Manteiga Servidor ativo vinculado ao SSPM 

Arlinda Fatima de Andrade Servidor inativo vinculado ao SINTED 

Clezio Antonio Lara Servidor ativo representante do Poder Legislativo 

Edson Jorge Ferreira Servidor inativo vinculado ou não ao SSPM 

Fabricio de Moura Santos Servidor ativo vinculado ou não ao SSPM 

Monique Marielle Moreira de Oliveira Servidor ativo vinculado ao SINTED 

Candidatos eleitos a membros do Conselho Fiscal 

Danilo Coelho 

Fernando Nascimento 

Izabela de Lourdes Silva Dantas 

Jucilene Alves Alencar 

Urbano Rodrigues Azambuja 

Candidata eleita a Diretora de Benefícios 

Luzimara dos Santos Zanini 
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