
cAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE 
PODER LEGISLATIVO ANTONINENSE 

EDITAL 002/2023 

EMENTA: DETERMINA A ABERTURA DO PROCESSO 
ELEITORAL PARA ·EL·E/f;AO· DA 1\>EESA DJRETORA ·DA 
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE - 
ANUENIO 2023. 

A A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANTONINA DO NORTE, 
EST ADO DO CEARA, neste ato representada pela sua Presidente Interina, Antonia Palacio 
Bezerra, no uso de suas atribuicoes legais e regimentais, em cumprimento ao que deterrnina a 
Resolucao n° 01/2021, edita: 

Art. 1 ° - A Elei�ao para ren6va�ao da Mesa Diretora da Camara Municipal de Antonina 
do Norte - CE, Anuenio 2023, ocorrera em sessao especialmente designada para as 09:00 hs 
(nove horas) do dia 13 de janeiro de 2023, mediante escrutinio secreto, no Plenario do Poder 
Legislativo. 

§ 1° - O prazo para registro de chapas dar-se-a ate com ate 3 (tres) dias de antecedencia, 
mediante apresentacao de requerirnento de registro de candidatura de chapa a ser protocolado na 
Secretaria da Camara Municipal de Antonina do Norte - CE. 

§ 2° - Os interessados deverao inscrever-se mediante chapa completa, atraves de 
requerimento, no qual deverao constar os cargos previstos no art. 24 da Lei Organica e arts. 25 e 
27 do Regimento Intemo, quais sejam Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretario e 
Segundo Secretario, devendo constar o nome e a assinatura legivel dos respectivos membros, 
sendo vedada a inscricao de vereador em mais de uma chapa. 

§ 3°. Caso haja inscricao de vereadores em mais de uma chapa, prevalecera a primeira 
inscricao feita junto a Secretaria da Camara Municipal. · 

.. 

§ 4° - Nao sera permitida a inscricao de chapa incompleta. 
. 

§ 5° - Cada chapa podera indicar um fiscal para acompanhar o processo eleitoral, 
mediante peti�ao escrita a ser protocolada na Secretaria da Camara de Vereadores de Antonina 
do Norte - CE � · · 

Art. 2° - 0 Processo Eleitoral podera ser realizado com a presenca da maioria simples 
dos membros da Casa. 

Art. 3°. A apuracao sera feita pela Presidente da Casa Legislativa, garantindo-se os meios 
necessaries a regular fiscalizacao por todos os vereadores e pelos fiscais previstos no § 5° do art. 
1°, sendo que logo ap6s a apuracao sera declarada eleita a chapa vencedora e em seguida 
realizada aposse dos seus membros nos respectivos cargos da Mesa Diretora _para a anuenio 
2023. 
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