
 

 

EDITAL Nº 001/2017 – CMDCA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Carandaí MG convoca a Assembléia para eleição dos Membros 
Titulares e Suplentes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente gestão 2017-2019  
 
1. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 
1.1 A Eleição se realizará em: 

 
Data: dia 07 de fevereiro de 2017. 
Horário:  8:30  
Local: Departamento de Assistência Social de Carandaí, no 1º andar da 
Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro  
 
2. DOS OBJETIVOS 
 
2.2  A Eleição tem por objetivo: 
 
Eleger 06 representantes da Sociedade Civil, sendo 03 titulares e 03 suplentes, 
para o biênio 2017–2019, de acordo com o previsto na Lei Municipal 
1875/2008. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições deverão ser feitas no Departamento Municipal de Assistência 
Social de Carandaí, no 1º andar da Prefeitura Municipal – Praça Barão de 
Santa Cecília, 68 – Centro, entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2017, no horário 
de 13:00 às 16:00. Não serão aceitas inscrições fora do horário previsto no 
presente. 
 
3.2  Poderão se inscrever como candidatos (as) representantes de entidades e 
organizações não governamentais, juridicamente constituídas em pleno e 
regular funcionamento, de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente.  
 
4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
 
4.1 Os documentos aqui relacionados são obrigatórios e deverão ser entregues 
no ato da inscrição prevista no item 3 do presente edital. 
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4.2  Ofício endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Carandaí, indicando o nome do representante.  
 
4.3  Cópia de documento de identificação do candidato, com foto. 
 
4.4  Ata da reunião de eleição e posse da atual diretoria devidamente 
registrada em Cartório. 
 
4.5. A documentação de inscrição será avaliada por, mínimo dois conselheiros 
dos direitos da criança e do adolescente e, nos casos de omissão de 
documentos, as entidades serão comunicadas através de ofício, podendo  
apresentar a documentação pendente em 01/02/2017, no período de 13:00 às 
16:00, no mesmo local das inscrições, conforme o item 3 deste edital.  
 
 
 

Carandaí, 06 de janeiro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Aparecida Maria dos Santos 
Presidente do CMDCA Carandaí  


