Conselho Municipal dos Direitos da Pessoacom
Deficiência de Araquari - COMDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018
A Secretária de Assistência Social no uso de suas atribuições legais conferidas, com base na Lei Municipal n°
181/2014, convoca os representantes das organizações representativas da sociedade civil de Araquari/SC, a
participarem do Fórum Municipal onde serão eleitos os representantes das organizações da sociedade civil
para compor o Conselho Municipal dos Direito da Pessoa com Deficiência de Araquari - COMDE –Gestão
2018/2020.
1. DO FORUM DA SOCIEDADE CIVIL
Art. 1º – A eleição dos representantes das organizações da sociedade civil que integrarão o Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Araquari - COMDE, biênio 2018/2020, se dará através
de Fórum de Eleição, que será realizado no dia 24 de agosto de 2018, das 09h00 às 12h00, no Auditório
Marli Maria de Souza, anexo à Prefeitura Municipal de Araquari.
2. DOS ELEITORES
Art. 2º – São eleitores aptos a participarem do Fórum de Eleição, os delegados representantes das
organizações representativas da sociedade civil de Araquari inscritosaté o dia 20de agosto de 2018.
3. DAS VAGAS
Art. 3º – Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Araquari – COMDE para à gestão 2018/2020, nos termos da Lei Municipal n° 181/2014, os
representantes das organizações da sociedade civil do município de Araquari, sendo 05 vagas para titular e
cinco para suplentes, extraída dos segmentos representativos das organizações da sociedade civil, com
atuação nas diversas áreas de atendimento às pessoas com deficiência, eleitos de forma proporcional entre
os presentes.
§ 1º – Haverá cinco cadeiras titulares no COMDE para as organizações da sociedade civil (art. 6, item II da
Lei Municipal 181/2014), que serão ocupadas da primeira a quinta colocada pela ordem de votação.
§ 2º - As candidatas classificadas do sexto lugar em diante e que tenham obtido pelo menos um voto, serão
consideradas suplentes em ordem de votação.
4. DA INSCRIÇÃO, DOS REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTES E DOS DELEGADOS.
Art. 4º – A entidade ou organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos no ato
da inscrição:
I - Ficha de inscrição devidamente preenchida. (ANEXO 01)
II - Ficha de indicação do Delegado devidamente preenchida. (ANEXO 02)
III - Cópia do CNPJ da Entidade;
IV - Cópia do Estatuto Social;
V - Cópias do CPF e RG do presidente e
VI - Cópia da Ata da composição da atual Diretoria.

Av: Nereu Ramos, 61 - Centro
89.245-000 – Araquari SC
comde@araquari.sc.gov.br
Telefone: 3305-0092

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoacom
Deficiência de Araquari - COMDE

§ 1º - Caberá aos delegados às atribuições de assinar a lista de presença, discutir e aprovar o regimento
interno, votar e ser votado.
§ 2º - A não entrega ou não comprovação da legalidade de quaisquer dos documentos obrigatórios citados
nos incisos do art. 4º, ensejará em impedimento da entidade ou organização de participar da fase do
processo eleitoral.
5. DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 5º – São membros da Comissão Eleitoral:
Salete Cristina de Almeida
Marlene Leier
Evelise Buzzi
6. DO REGIMENTO INTERNO DO FÓRUM
Art. 6º - O Regimento do Fórum será o documento norteador da dinâmica de trabalho do Fórum e será
apresentado, lido, discutido e aprovado pela Plenária do Fórum das organizações da sociedade civil.
7. DA PLENÁRIA
Art. 7º - A Plenária é o órgão máximo do Fórum e todas as questões não previstas ou que causem
desacordo entre os participantes, serão a ela submetidas para referendo e aprovação, tornando-se decisão
final sem recurso.
8. DOS CASOS OMISSOS
Art. 8º – Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Comissão Eleitoral sem
prejuízo da edição de novos editais e resoluções por parte do COMDE.
9. DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS
Art. 9º – O resultado final do Fórum de Eleição será divulgado em edital no Diário Oficial do Município de
Araquari no prazo de até 02 (dois) dias.
10. DA PERDA DA VAGA
Art. 10 – Perderá a vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Araquari COMDE, biênio 2018/2020, a Entidade que não se fizer presente na posse através de seus representantes e
não apresentarem justificativa por escrito endereçado ao COMDE.
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