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EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMDCA 

Nº. 32/2015 

Convoca Fórum de Eleição dos representantes da sociedade Civil 

para compor e reestruturar o Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e adolescente de Embu Guaçu- SP conforme a Lei 

Municipal  Complementar 127/2015 . 

O Conselho Municipal de Criança e Adolescentes através de sua 

Presidente  Maria Vani Pedroso de Oliveira por meio de suas atribuições 

legais conferidas em lei complementar 127/2015  Art 44.  Convoca 

Representantes da sociedade Civil para compor o mandato em andamento 

– Gestão 31/03/2015 á 30/03/2017.  

A eleição será realizada no dia 03 de dezembro de 2015 ás 8:30 hrs  na 

sede do Conselho Municipal da Criança e Adolescente . 

Considerando o Art 12 da lei Municipal Complementar Lei 127/2015.Fica 

reestruturado o CMDCA composto por 14 membros á saber: 
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I . DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL  

a) 01(um) representante da Secretaria de Cultura e; 

b) 01(um) representante da secretaria de Negócios Jurídicos. 

 

II. DA SOCIEDADE CIVIL 

A.02(dois) representante de Organizações da Sociedade Civil de defesa e 

garantia de direitos e de apoio às entidades e/ou organizações de 

atendimento da criança e adolescente. 

§1º - Para cada membro titular haverá um suplente. 

§2º - Os representantes referidos no inciso I, deste artigo, serão indicados e 

nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre servidores com poder de 

participação e de decisão no âmbito das respectivas Secretarias, assim 

como seus respectivos suplentes, a contar de 30 (trinta) dias da publicação 

desta Lei.  

§3º - Os Conselheiros e seus suplentes referidos no inciso II serão 

escolhidos pelo voto direto das entidades e/ou Organizações da Sociedade 

Civil devidamente credenciada, regularizadas e aptas cujo sufrágio se dará 

em assembléia convocada, exclusiva e especialmente para esse fim, pelo 

CMDCA, mediante edital publicado. 

§4º - As entidades e organizações citadas no inciso II, assim como seus 

programas, projetos e serviços deverão estar inscritos no CMDCA de Embu 

Guaçu, ter sede/unidade no município e situação regular de funcionamento 

sem interrupção de no mínimo 02 (dois) anos. 
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§5º - Cada entidade e/ou organização da sociedade civil não poderá ter 

mais de um representante titular no Conselho. 

Art. 9 -   

Art. 13 -  Serão, ainda, participantes efetivos do CMDCA, 04(quatro) 

representantes de crianças e adolescentes, com idade entre 16  e 

18 anos , que tenham como objetivo a luta por seus direitos, 

escolhidos na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Embu Guaçu. 

 

Dos Eleitores  

 

Art 1- São eleitores aptos a participarem do fórum de eleição, os 

representantes da todas as entidades e organizações da sociedade civil, 

cadastradas na CMDCA  do Município de Embu Guaçu. 

Das Vagas  

Art 2° - Poderão concorrer á eleição para compor o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA para o biênio 2015/2017, 

os representantes das entidades e organizações de atendimento, promoção e 

de defesa dos direitos da criança e do adolescente, não governamentais, do 

município de Embu Guaçu, devidamente inscrita no CMDCA sendo para 

compor as entidades já eleitas sendo 02 vagas titular e suplente.  

A) .02(dois)representante de Organizações da Sociedade Civil de 

defesa e garantia de direitos e de apoio às entidades e/ou 

organizações de atendimento da criança e  adolescente. 

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES Á ELEIÇÃO. 
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Art3°- A partir da data de publicação do presente Edital as entidades 

deverão comparecer até o dia 20 de Novembro de 2015 até as 17:00 hrs na 

sede do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, situada 

na Rua Independência 357 Centro de Embu Guaçu SP 06900-000 para 

efetuar o preenchimento da Ficha de inscrição, portando os documentos; 

I- Documentos pessoais; Copia do RG e CPF  

II- Ata de eleição da atual diretoria; 

III- Documento que comprava sua atuação na entidade. 

 

DOS VOTANTES  

 

Art: 4° Terão direito de votar e ser votado: 

I- Representante de cada entidade habilitada, que esteja presente no 

fórum de Eleição e devidamente credenciado para eleição; 

PARAGRAFO ÚNICO: Cada membro poderá representar uma 

única entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA REALIZAÇÃO DO FÓRUM 
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Art 5° O fórum de eleição dos representantes da sociedade civil para 

compor o conselho Municipal dos Direitos da  Criança e Adolescente – 

CMDCA será coordenada pelo membros do conselho CMDCA  e 

fiscalizada pelo ministério público. 

 

PAGRAFO ÚNICO: Cabe á secretaria executiva do CMDCA, 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 6° A secretaria executiva do CMDCA deverá registrar em ata todos os 

procedimentos do fórum de eleição. 

   

 PROCEDIMENTOS DO FÓRUM DE ELEIÇÃO. 

 

Art 7° O fórum de eleição terá inicio com a apresentação de palestra sobre 

o papel do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente – 

CMDCA. Em seguida serão expostos os procedimentos de escolha para 

compor a vacância dos representantes da sociedade civil que vão  a compor 

o  CMDCA para o biênio 2015 á 2017. 

 Art 8° O Fórum de eleição terá inicio com apresentação de palestra sobre o 

papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA. Em seguida serão expostos os procedimentos de escolha dos 

representantes da sociedade civil que comporão a vacância o CMDCA para 

biênio 2015 á 2017. 
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Art 9°- Cada entidade candidata terá 3( três) minutos para apresentar sua 

entidade e expor os motivos pelas quais pretende fazer parte do CMDCA. 

§1° A ordem da apresentação das entidades será por sorteio; 

§2° As entidades podem abrir mão deste tempo se assim lhes convier. 

Art10° Após as apresentações das entidades, os votantes se reunirão pelo 

prezo máximo de dez minutos, definirão um coordenador (a) para elaborar 

o trabalho e farão o processo de escolha dos representantes da sociedade 

civil por categoria para comporem a vacância   do  CMDCA no biênio 

2015 á 2017. 

Art 11° Quando ao segmento da sociedade civil tiver um candidato, será 

eleito por simples aclamação. 

Art 12° O coordenado escolhido apresentará aos nomes dos representantes 

da sociedade civil que irão compor o CMDCA no biênio 2015 á 2017 pelo 

grupo , sendo o resultado registrado em ata e assinado pelos presentes da 

proclamação dos eleitos. 

Art 13° O resultado final do fórum de eleição será divulgado em edital e 

site www.cmdcaembuguacu.sp.gov.br  no prazo de 02 (dois dias ). 

 

 

 

 

DA POSSE  
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Art° 14 A posse dos novos membros do conselho Municipal dos Direitos 

da criança e do Adolescente – CMDCA dar-se  pelo  presidente do 

CMDCA , após a divulgação dos nomes dos representantes eleitos ; 

Art ° 15 As entidades que não se fizerem presentes na posse através de seus 

representantes e não apresentarem justificativa por escrita endereçada ao 

CMDCA perderá o direito a participar do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente CMDCA do Município de Embu Guaçu 

biênio 2015 á 2017.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 16 ° A função de membros de Conselho é considerada de interesse 

público relevante e não remunerado. 

 

Embu Guaçu 03 de Novembro de 2015. 

 
 
 
 

Edital 037/2015 
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Maria Vani Pedroso de Oliveira no uso de suas atribuições legais 
conferidas em Lei complementar127/2015, CONVOCA os conselheiros da 
sociedade civil e poder municipal para eleição de composição dos 
conselheiros da sociedade civil que será realizada no dia 03 de Dezembro 
de 2015 ás 8:30 hrs  na sede do Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente conforme edital em anexo já publicado no site do CMDCA. 

 
 
 
 
Atenciosamente  
 

Embu Guaçu 23 de Novembro 2015 
 
 
 

 
 

mailto:cmdca@embuguacu.sp.gov.br

