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SEateTARlA MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL - SANTO
A.N°T6NIO DE LIS80A -PI

ANDOI

C~D~MENTO DE DELEGADOS USUÃIUOS

3· DOS DOCUMBITOS PARA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES:

O Usuário,_ _

_ __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ __

_

_

_

_

_

__,

3.1 OS documentos necessários para a inscrição são:
Por

de

~lo

F6".lm

de

[)(!legack>s

Usu"rtos,

3.2 Fonnulário de inscrição preenchido, anexo I do presente Edital.

oonsoantes d ispõe al;rlbulções legais conf'er1das pela Const1ltulç1!0 Federal,

3.3 As lnKrl~u •rio feitas no conselho Municipal dos Direitos

outubro de 1995, bem como demais d ispositivos atinentes ili matéria, pelo

el Federal no 8.742/93 {LOAS), e a Lei Mun,l cl pal no 278/2001 de 26 de

da Criança. • do Adolesc:enw - CMDCA, na S.'8 da seuetaria
Nu1nicipal de Assistência Social1a partit de 23 de janeiro a 11 de
fev•reiro CM 2019, IOQlizada na Rua :Joio Batista, n° 5/N, cenb'o-

preSldent,e
•I nstrumento,
~encfa
primeiro
(a), _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ _ _

o
{a)
senhor
_ ___,RG

ºº·--- - --Para participar ativamente da E~lç,!io para a escolha

de .12 n:presentantes da socledode, marcada para o dia J.4 de fevereiro de

Santo Antônio de Lisboa • Pl.

2019, às 14h em Primeira convocaç:Jo e 14h30mln em ultima convocaç:Jo,
na sal& de reunii,o Cio eon-lho Municia,.! dos D1.-.ftos da Criança • do

Adof-nte - CMDCA, na Secretaria de Assistência Soelal, IOQlllzada na
R.ua João Batista, S/N, centn>, Santo Antônio de USboa - PI.

4- DAS ELEiç6ES;

Santo Antõnl.o de Lisboa- PJ, _

4.1 O

procesSO

_

_

_

de _

_

_ __

_

_

_

de 2019

eletivo será coordenado pela comissão Eleitoral

designada em reuni~o pelo COnselho Municipal dos Direitos da Criança

Representante legal do Fórum de Usuários

e do Adolescente - CMDCA e registrado em Ata, q~ após o prazo das
inscriC(Ses convocar~ os inSClitos para a plenária eleitoral.
4.2 O processo de escolha das entidades dar-se-á por meio de votação,
onde serão ex:Postas as defesas ,de cada entidade.
4.3 Terão assento no Conselho os que tiverem o maior número de votos.

11.STADO DO PIAul
MUNldPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: • 1 . s ~ - 1 1

PORT AJUA 001/2019-PMSR/GP

5. CALENDÁRIO 'DA SELEÇÃO PÚBUCA:

Santa Ro!il do Piaui,21 de janeiro de 2019.
Di8~ sobre a u o n ~ do Dirdor do
Dq,,,.rla.mmto ~ Cultura d11 Sttntarúl dD
fuwntude do Munidpio de S..nla Rosa do Puzui ~ dá

23/01/2019 a ll/02/2019

Divulpelo

e

IM0riÇlo

dai

Entidades

12/02/2(119

Divulgação

Entidades

das

outras providbu:ias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, no uso da,
abibw('Ões legais que lhes são conferidas pelo ariigo 111, ÍnClliO IX. d11 l..e:i Orgiruca
Munidp,;tl

inxritas

14/02/2019

J,

Eleiçlo

RESOLVE

du · Entidades

que

representarão o CMDCA de santo
Ant6nlode lisboa· PI

19/02/2019

ApresNtaçlo

dos

nomes

•

Azt. 1 • t:XONERAR o senhor Adelto Schineyder Pereino Sousa, do cargo em
comi..ssão de Om:t~ do Departamento de Cultura da Secretaria da Juventude do

Munidpio de Santa Rosa do Piauí.
Art. r Esta. portari entra em vigor na data de sua publicação, com data
retroativa a 1° de janeJro de 2019.
Art. 3". Revogam-se os termos e diaposiçõe.8 em rontrario.

POSH dos COntelheiros
Gabhl t-c do Prclcito MunidpaJ. de Santa Rosa do Piauí, aos vinte e um dias mês

de Janeiro do ano de dois mil e dezenove.

Santo Antônio de Lisboa - PI, 22 de Janelro de 2019.

LMa Rodrigues CIIWlho
,P nllldentil do CMDCA
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