
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU- PARANÁ 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2018 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU- PR, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ELEIÇÃO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA COMPOR O 

CMDCA- Biênio 2018/2020. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Cruzeiro do 
Iguaçu- PR, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e 
na Lei Municipal 1228/2018, através de sua presidente Angélica Andrade Pessanha 
Gelhen, CONVOCA as Entidades de Atendimento, Promoção, Garantia e Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, com sede neste Município, para o Fórum de 
Eleição das Entidades Não Governamentais para compor o CMDCA- Biênio 
2018/2020, que será realizado no dia 31 de Julho de 2.018. 
 
Art. 1º - A Eleição das Entidades de Atendimento, Promoção, Garantia e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que integrarão o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Cruzeiro do Iguaçu, biênio 

2018/2020, se dará através de Fórum de Eleição, que será realizado no dia 31 de 

Julho de 2.018, as 9h00min em primeira convocação e 9h30min em última 

convocação, no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, localizado na 

Rua das Palmeiras, 538, Centro, CEP 8559800, no município do Cruzeiro do Iguaçu. 

Parágrafo 1º - A publicação do presente edital será feita no DIOEMS e Jornal de 

Beltrão e tem caráter de Convocação Eleitoral. 

Parágrafo 2º- As Entidades de Atendimento, Promoção, Garantia e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente eleitas exercerão mandato de 02 (dois) anos no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro do Iguaçu.  

Dos Eleitores 

Art. 2º- São eleitores aptos a participarem do Fórum de Eleição, todas as Entidades 

de Atendimento, Promoção, Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município do Cruzeiro do Iguaçu. 

Das Vagas 

Art. 3º- Poderão concorrer a eleição para compor o Conselho Municipal dos Diretos 

da Criança e do Adolescente- CMDCA, para o Biênio de 2018/2020, as Entidades 

Atendimento, Promoção, Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Município de Cruzeiro do Iguaçu, distribuídos na seguinte classificação: 

I- Duas vagas para entidades que prestam serviços diretamente com criança e 

adolescente; 



II- Duas vagas para entidades de defesa da melhoria da condições de vida da 

população e/ou movimento de defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente;  

Parágrafo único: entende-se por entidades de atendimento social previstas na alínea 

“I” deste artigo, todas as entidades de atendimentos nas áreas da saúde, educação, 

assistência social, entre outros e obrigatoriamente devem atuar no Município de 

Cruzeiro do Iguaçu e estar com registro regular perante o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente local. 

Dos documentos para inscrição de entidades candidatas 

Art. 5º- Requerimento à Comissão Eleitoral assinado pelo representante legal da 

Entidade solicitando a inscrição como candidata a vaga para compor o CMDCA para 

o biênio 2018/2020. 

Art. 6º- Os documentos deverão ser entregues até o dia 09 de Julho de 2.018, na 

Secretaria do CMDCA sito a Rua das Palmeiras, 538, Centro, CEP 8559800, no 

município do Cruzeiro do Iguaçu.  

Art.7º- O modelo do requerimento acima citado estará disponível na Secretaria do 

CMDCA, sito a Rua das Palmeiras, 538, Centro, CEP 8559800, no município do 

Cruzeiro do Iguaçu e em anexo ao presente Edital. 

Dos documentos para credenciamento de Delegados- Votantes 

Art. 8º- Fotocópia da Carteira de Identidade e Credenciamento de Delegado 

(assinado pelo representante legal da Entidade) do representante que irá votar no 

Fórum de Eleição. 

Parágrafo 1º- Cada entidade somente poderá apresentar para o processo de escolha 

um Delegado que esteja presente no Fórum de Eleição, que ocorrerá no dia 31 de 

Julho as 9h00min em primeira convocação e 9h30min em última convocação, no 

Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, localizado na Rua das Palmeiras, 

538, Centro, CEP 8559800, no município do Cruzeiro do Iguaçu. 

Parágrafo 2º. Cada delegado poderá representar uma única entidade.  

Art. 9º- O modelo de credenciamento acima citado, que devera ser entregue 

juntamente com a fotocopia da carteira de identidade no ato da realização do Fórum 

de Eleição, estará disponível no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, 

localizado na Rua das Palmeiras, 538, Centro, CEP 8559800, no município do 

Cruzeiro do Iguaçu. 

Da análise das entidades Candidatas 

Art. 10- Recebidos os requerimentos de inscrição das entidades a Comissão Eleitoral 

realizará a análise para o deferimento ou indeferimentos das Entidades a concorrer 

no presente Fórum de Eleição, bem como a classificação destas conforme 

estabelecido nos artigos 3º e 4º deste Edital. 

Da realização do Fórum de Eleição 

Art. 11- O Fórum de Eleição das Entidades não governamentais para compor o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será coordenado pela 

Comissão Eleitoral por membros designados em reunião deste Conselho. 



Parágrafo único- Cabe a Comissão Eleitoral e a Secretaria do CMDCS dar ciência 

dos termos deste Edital de Convocação do Fórum de Eleição ao Ministério Público e 

as Entidades não governamentais habilitadas a participarem do presente pleito. 

Art. 12- A mesa receptora formada para o Fórum de Eleição será composta por dois 

representantes da Comissão Eleitoral e ficará responsável por: 

a. Registrar a ata da abertura ao término do Fórum de Eleição, contendo local, data, 

horário bem como eventuais ocorrências. 

b. Registrar o nome dos delegados, de forma legível, na lista de presença; 

c. Colher as assinaturas dos delegados nos espaços correspondentes ao registro 

de seus nomes. 

Art. 13- O Fórum de Eleição ter início com a apresentação pela Comissão Eleitoral do 

procedimento de escolha das entidades não governamentais que comporão o 

CMDCA para o Biênio de 2.018/2020. 

Art. 14- Cada entidade terá 00:03 (três) minutos para apresentar sua entidade e 

expor os motivos pelos quais pretende fazer parte do CMDCA. 

Parágrafo único. A ordem da apresentação das entidades será por meio da 

classificação, conforme estabelecido no artigo 3º deste Edital, desde que a mesma 

esteja presente nesta convocação. 

Art. 15- Após as apresentações das entidades, os delegados votantes irão fazer a 

escolha através da votação aberta e farão o processo de escolha das 04 (quatro) 

entidades não governamentais para comporem o CMDCA no biênio 2018/2020. 

Art. 16- O representante da Comissão responsável pela elaboração da Ata 

apresentará aos presentes os nomes das entidades que irão compor o CMDCA no 

biênio de 2.018/2.020 definidas pelo grupo, sendo que o resultado será registrado em 

ata e assinado por todos os presentes. 

Da proclamação dos eleitos 

Art. 17- Serão proclamadas eleitas as entidades definidas pelo Fórum de Eleição. 

Art. 18- O resultado final do Fórum de Eleição será divulgado no prazo de 30 dias no 

DIOEMS e Jornal de Francisco Beltrão.  

Da posse das entidades eleitas 

Art. 19- A posse dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente dar-se-á pelo Secretário Municipal de Assistência Social ou por 

quem o mesmo designar, até o dia 31 de Agosto de 2.018. 

Das disposições finais 

Art. 20. A função de membro de Conselho é considerada de interesse público 

relevante e não remunerado.  

Art. 21. Os conselheiros que representa as entidades escolhidas pelo CMDCA terão 

as seguintes responsabilidades: 

I. Participar das reuniões mensalmente, segundo cronograma fixado pela 

plenária no inicio de cada exercício; 



II. Participar das reuniões extraordinárias conforme convocação da mesa diretora 

ou por requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros; 

III. Conhecer e cumprir o regimento interno e demais legislações em vigor. 

Art. 22. Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela 

Comissão Eleitoral paritária, assim como, pelos participantes votantes do Fórum de 

Eleição, sem prejuízo de edição de novos editais e resoluções por parte do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro do Iguaçu- PR.  

 

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Junho de 2.018. 

 

Angélica Andrade Pessanha Gelhen  

Presidente do CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

REQUERIMENTO PARA CANDIDATOS 

 ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA 

CMDCA – Cruzeiro do Iguaçu - GESTÃO NOVEMBRO/2018 A NOVEMBRO/2020 

Ilmo(a): 

Presidente da Comissão Eleitoral 

A ________________________________________________________ requer junto a essa 
Comissão o registro de candidatura de sua entidade, e para tal anexa os documentos exigidos 
no presente edital, bem como indicação do titular, suplente e demais indicados habilitados a 
votarem em nome da entidade. 

N. Termos, 

P.Deferimento. 

Cruzeiro do Iguaçu,   julho de 2018. 

Assinatura:_______________________________________________ 

  

Nome:___________________________________________________ 

  

Função do representante 
legal:____________________________________________________ 

  

1.Representante ao CMDCA – titular:_______________________________ 

  

2. Representante ao CMDCA – suplente:____________________________ 

  

3. Autorizado a votar : __________________________________________ 

  

4. Autorizado a votar :___________________________________________ 

  

Anexo: 

  

a) Cópia autenticada dos documentos pessoais dos autorizados acima indicados ( RG e CPF) 



 

 

ANEXO 2 

REQUERIMENTO PARA HABILITAÇÃO 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

CMDCA – Cruzeiro do Iguaçu – GESTÃO agosto /2018 A agosto/2020 

Ilmo(a): 

Presidente da Comissão Eleitoral 

A  ______________________________________________________ requer junto a essa 
Comissão sua habilitação a eleição dos representantes das entidades da sociedade civil 
organizada  para composição do CMDCA de Cruzeiro do Iguaçu e para tanto anexa os 
documentos exigidos no Edital de Chamamento. 

N.Termos, 

P.Deferimento. 

Cruzeiro do Iguaçu, de agosto de 2018. 

Assinatura:_______________________________________________ 

  

Nome:_______________________________________________________ 

  

Função do representante legal:___________________________________ 

Endereço_____________________________________________________ 

  

Fone: _________________________ 

e-mail___________________________________ 

Anexos: 

  

(  )Requerimento de inscrição, conforme modelo, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, 
solicitando o deferimento da inscrição; 

(  )Ata da Eleição da atual Direção da entidade, devidamente registrada em cartório; 

(  )Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itararé e/ou 
declaração que encontra-se registrada em pleno e regular funcionamento durante nos últimos 
24( vinte e quatro) meses. 

(  )CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 



 

 


