
 

 

PORTARIA nº 001, de 20 de outubro de 2014. 

 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO CURADOR E DA 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE IBITINGA, 

 

       CONSIDERANDO que o Presidente da FEMIB, senhor JOSÉ LUIZ 

MARTINELI ARANAS, na data de hoje, requereu, em caráter irrevogável e irretratável, 

por motivos de ordem pessoal, a renúncia aos cargos de Presidente do Conselho 

Curador, Conselheiro e Presidente da Fundação Educacional da Estância Turística de 

Ibitinga; 

      CONSIDERANDO que cabe ao vice-presidente, nestes casos, “ad 

referendum” do Conselho Curador, proceder a exoneração, a pedido, bem como 

convocar reunião extraordinária, para a recomposição do Conselho, com convocação 

do suplente, bem como para eleições aos cargos diretivos da FEMIB; 

                  

RESOLVE: 

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o senhor JOSÉ LUIZ MARTINELI ARANAS, dos cargos 

de Presidente do Conselho Curador, Conselheiro e Presidente da Fundação 

Educacional da Estância Turística de Ibitinga, a partir da data de hoje. 

Art. 2º Registro os agradecimentos ao senhor JOSÉ LUIZ MARTINELI ARANAS, pelos 

relevantes serviços que prestou à FEMIB, bem como ao Ensino Superior no município 

de Ibitinga, durante todo o tempo em que esteve à frente da Presidência da 

Instituição, fato que será levado ao Conselho Curador. 

Art. 3º Em razão da vacância convoco o Dr. MARCO AURÉLIO SABIONE, representante 

das organizações não governamentais, para tomar posse no dia abaixo mencionado. 

Art. 4º Designar o dia 12 de novembro de 2014, às 19:30 horas, na sala própria de 

reuniões do Conselho Curador, no prédio da FEMIB, reunião extraordinária para a 



 

 

posse do Conselheiro acima convocado, bem como para eleição dos cargos de direção 

da FEMIB. 

Art. 5º Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

  Publique-se. Dê-se ciência a façam as comunicações e convocações 

necessárias. 

  Ibitinga, 20 de outubro de 2014. 

 

 

Pedro Wagner Ramos 

Presidente Em Exercício do Conselho Curador e da FEMIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrada e publicada na Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de 

Ibitinga, em 20 de outubro de 2014. 


