EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas as Organizações Não-Governamentais do Município de
Pacajá, a saber: prestadoras de serviço de atendimento à criança e ao
adolescente, usuários e suas organizações, órgãos de capacitação profissional
na área da criança e do adolescente, representantes do segmento (grupos de
convivência), em conformidade com a lei municipal nº 414/2015, para
participarem da Assembleia Eletiva das Organizações Não-Governamentais,
que elegerá os representantes da Sociedade Civil para comporem o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pacajá, biênio
2018/2020. Serão credenciadas as entidades que preencherem os seguintes
requisitos:
Estarem legalmente constituídas em efetivo e ininterrupto funcionamento no
mínimo há um ano no município; Não possuírem fins lucrativos; Que no âmbito
do Município, comprovadamente, representem e defendam os direitos e
deveres das crianças e adolescentes. Compete a Assembleia Eletiva das
Organizações Não-Governamentais eleger 05 (cinco) Entidades titulares e 02
(duas) Entidades suplentes que comporão o CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PACAJÁ, biênio
2018/2020. As entidades candidatas, ao se inscreverem, deverão apresentar:
documentos legais (fotocópia de seu Estatuto ou Regimento interno ou ata de
eleição da atual diretoria); CNPJ da entidade, indicação dos 02 (dois)
representantes da Entidade (titular e suplente) que, caso a entidade seja eleita,
comporão o CMDCA.
Os documentos acima relacionados e o requerimento (em Anexo) deverão ser
entregues impreterivelmente até o dia 16/07/2018, às 14:00horas, na
Secretaria Municipal de Assistência Social localizada na Rua treze de Abril, s/n,
Bairro centro.
Data da Assembleia: 16/07/2018; Horário: Das 16:00 às 18:00 horas; Local:
Secretaria Municipal de Assistência Social localizada na Rua treze de Abril, s/n,
Bairro centro.
Cada Entidade deverá encaminhar seu representante devidamente
credenciado.

Pacajá-PA, 11de julho de 2018.
________________________________
Polyanna Araújo Loch
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO

REQUERIMENTO

Eu, _________________________________________, representante legal da
Instituição________________________________________________, situada
____________________________________, apresento os documentos
solicitados no Edital e desejo participar da Assembleia de Eleição das
entidades não governamentais para compor o CMDCA no biênio 2018-2020.
Indico os representantes desta instituição, com direito a voto que comporão o
CMDCA:
Conselheiro Titular
Nome
completo

RR

CPF

E-MAIL

TELEFONE
DE
CONTATO

CPF

E-MAIL

TELEFONE
DE
CONTATO

Conselheiro Suplente
Nome
completo

RR

Pacajá-PA, ____/____________/2018

Nome completo e assinatura do representante legal da Instituição

