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Secretário-geral do Fumefi visita Ferraz
O prefeito de Fer-

raz de Vasconcelos, 
José Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, 
recebeu hoje, 1� de agos-
to, em seu gabinete, 
na Vila Romanópolis, 
o secretário-geral do 
Fundo Metropolitano 
de Financiamento e 
Investimento (Fumefi), 
Widerson Anzelotti. Na 
oportunidade, foi discu-
tido o andamento das 
obras de recapeamento 
na cidade, onde está 
sendo empregado R$ 
4,2 milhões do Fumefi 
referente a 2017. 

nador Márcio França 
liberou para Ferraz 
uma verba de R$ 4,2 
milhões para serem 
investidos nas obras 
do Fumefi. Depois 
de uma análise, foi 
decidido que esta 
verba será aplica-
da na revitalização 
das ruas Firmino de 
Moraes Pinto, Sho-
saburo Kawamura, 
Vereador Delafor-
te, Leonor Carvalho, 
José Moraes Bueno, 
Itaprata, Manoel de 
Abreu e Jacira Tei-
xeira de Camargo.

Aurélio Alves

OBRAS 

Depois de visitar os 
locais onde os reparos 
estão sendo realizados, 
junto do secretário de  
Obras, Planejamento 
Urbano, Saneamento, 
Verde, Meio Ambiente 
e Habitação, Antônio 
Carlos dos Santos 
Ferreira, e com o di-
retor da pasta, Neudir 
Ferreira da Rocha, o 
secretário do Fumefi 
elogiou as obras na 
cidade. “Nós estamos 
muito satisfeitos com 
as obras retomadas 
em Ferraz. Podemos 
ver que é um trabalho 

de qualidade que está 
sendo realizado, e que 
com certeza, no final 
nos dará muito orgu-
lho”, afirmou Widerson 
Anzelotti. 

O prefeito Zé Biru-
ta agradeceu a visita 
do secretário-geral do 
Fumefi e afirmou que 
tanto as obras, como 
a fiscalização em cima 
delas não cessaram. 
“Conseguir executar 
estes serviços em Fer-
raz é uma viotória, e o 
Fumefi é um grande 
parceiro nisso. Quero 
agradecer o Winderson 

por ter vindo verificar o 
andamento das obras, 
e ainda assegurar que, 
enquanto estas ruas 
não estiverem em per-
feito estado para uso, 
não descansaremos”, 
afirmou o chefe de 
Executivo ferrazense. 

Também na opor-
tunidade esteve pre-
sente o assessor do 
deputado federal, 
Samuel Moreira da 
Silva Junior, Mário 
Sérgio Matsumoto. 

Obras do Fumefi
Neste ano, o gover-
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Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Santa Catarina, 206 – Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos

Fone: (11)4679-5586 / (11)4674-1393

NOTA DE PRORROGAÇÃO

EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E

MOBILIDADE REDUZIDA

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP, por intermédio da Secretaria Municipal de

Assistência Social torna pública, a PRORROGAÇÃO do edital para eleição das Organizações da
Sociedade Civil que farão parte da nova composição do Conselho Municipal da Pessoa com

Deficiência e Mobilidade Reduzida, de que trata a Lei Municipal nº Lei n° 2.616/2005, alterada pela
Lei nº 3.310/2017. O Edital na íntegra, bem como seu regramento encontra-se dispon ível no sitio

eletrônico da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos,
http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/?page_id=11824, em conformidade com o cronograma

abaixo:

CRONOGRAMA

Processo Data e Horário

Publicação do Edital 02/08/2018

Período de Inscriçõ es 02/08/2018 a 10/08/2018

Análise das Inscrições 13/08/2018

Publicação Preliminar das inscriçõ es deferidas e

indeferidas

14/08/2018

Interposição de Recursos das Inscrições 15/08/2018 a 17/08/2018

Análises dos recursos 20/08/2018

Publicação final dos candidatos(as) habilitados 23/08/2018

Assembleia 27/08/2018

Publicação Final dos Membros Eleitos 29/08/2018

Posse dos Conselheiros eleitos 10/09/2018

A Comissão de Eleição
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representação dos trabalhadores deve ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem os Conselhos de Assistência Social e no processo de conferências,
por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gest ão do SUAS, que pela
própria natureza da função representa os gestores públicos, e organizações ou entidades de
assistência social, não pode ser representante dos trabalhadores. Para fins de inscrição,
deverão ser apresentados os seguintes documentos:
b-1 Cópia de documento oficial com foto do (a) trabalhador (a) a ser inscrito (a);
b-2 Cópia de documento comprobatório de vinculação de trabalho a um equipamento de
assistência social de Ferraz de Vasconcelos;
b-3 No caso de profissões regulamentadas, o trabalhador(a) deverá apresentar cópia do
documento do órgão de classe, juntamente com comprovante de regularidade.
b-4 Ficha de Inscrição (Anexo 2) disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos.
c) Representantes de usuários da assistência social, em consonância com a Resolução
CNAS nº 11, de 23 de setembro de 2015, a saber:
Usuários são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos social e pessoal, que acessam os serviços, programas, projetos, benefícios
e transferência de renda no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Para fins de inscrição, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
c-1 Cópia de documento oficial com foto do (a) usuário (a) a ser inscrito (a)comprovando
assim sua maioridade;
c-2 Cópia de documento comprobatório de vincula ção a um equipamento de assistência social
de Ferraz de Vasconcelos;
c-3 Ficha de Inscrição (Anexo 3) disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos.

II – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO PRELIMINAR, RECURSOS E
PUBLICAÇÃO FINAL.
II.I A comissão eleitoral, analisará e julgará as inscrições com base no disposto nos incisos I.I,
e I.II deste edital nos dias 28 e 29/08/2018 .
II.II A comissão fará a publicação preliminar dos candidatos deferidos e indeferidos após
análises e julgamentos no dia 31/08/2018.
II.III Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, poderão interpor recurso no dia
03/09/2018 a 06/09/2018 protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini, 204
- Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral, das
08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
II.IV A comissão eleitoral, analisará e julgará os recursos eventualmente interpostos no dia
10/09/2018.
II.V A Comissão eleitoral fará a publica ção final dos candidatos habilitados á participarem da
Assembleia de Eleição para Composição dos Membros representantes da Sociedade civil, no
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS biênio (2018-2020) dia 12/09/2018.
II.VI Havendo número de cadidatos habilitados igual ao número de vagas disponíveis, a
comissão eleitoral poderá declarará-los eleitos.
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Edital nº 001/Comissão Eleitoral/CMAS/2018

(Convocação para Assembleia de Eleição para Composição dos
Membros representantes da Sociedade civil, no Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS biênio 2018-2020.)

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria Nº 33.195 de 05 de julho de 2018 e em
conformidade com o Art.16 da Lei 8.742/1993, Art. 1° §3° da Resolução CNAS nº 06/2015,
Art. 7° da Resolução CNAS nº 237/2006 e Resolução CNAS nº 11 de 23/09/2015.

Resolve:

Convocar a todas as Entidades / Organizações Sociais, Trabalhadores(as) e Usuários(as)
interessados(as) em participar da Assembleia do processo de escolha dos representantes da
sociedade civil que terão assento no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para
o biênio 2018-2020, conforme regras dispostas, à saber:

I - Das inscrições:
I.I As inscrições deverão ser protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini,
204 - Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral de
06/08/2018 a 27/08/2018 das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
I.II – O requerimento de inscrição anexo ao edital estará disponível no site:
http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/?page_id=11824
I.III – Poderão inscrever-se para somente votarem ou, votarem e serem votadas:

aa)) Representantes de Entidades e Organizações Sociais a saber:
Entidades e Organizações Sociais e inscritas no CMAS. Entidades e Organizações Sociais,
são aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. Para
fins de inscrição, os representantes deverão apresentar:
a-1 Cópia atualizada do estatuto registrado;
a-2 Cópia atualizada da ata de eleição da diretoria registrada;
a-3 Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
a-4 Cópia do certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
de Ferraz de Vasconcelos.
a-5 Ficha de Inscri ção (Anexo 1) disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos.
a-6 Cópia de documento oficial com foto do(a) representante indicado pela Entidade ou
Organização Social.
b) Representantes de trabalhadores da assistência social, em consonância com as
Resoluções CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011, e, CNAS nº 09, de 15 de abril de 2014, e
Resolução CNAS Nº 06 de 21 de março de 2015 a saber:
São considerados como trabalhadores, todos aqueles que exercem funções em cargos de nível
fundamental, médio ou superior na oferta de servi ços, programas, projetos, benefícios e
transferências de renda da assistência social e na gest ão da assistência social do município. A
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III – DA ASSEMBLEIA
III.I A assembleia de Elei ção para Composição dos Membros representantes da Sociedade
civil, no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS biênio 2018-2020 realizar-se a
no dia 13 de Setembro de 2018, das 08h30 as 12h00 horas, no Auditório da Prefeitura
Municipal, sito a Rua Pedro Foschini, 204 - Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos -
SP, 2 andar. Serão eleitos neste dia ao todo, 09 (nove) membros titulares e 09 (nove)
membros suplentes respeitando a seguinte proporcionalidade: 03 (três) representantes titulares
de entidades e organizações sociais bem como seus suplentes; 03 (três) representantes
titulares de trabalhadores(as) bem como seus suplentes; 03 (três) representantes titulares de
usuários(as) bem como seus suplentes conforme ordem classificatória estabelecida pelo
resultado final segmentado do processo eleitoral;
III.II O credenciamento dos candidatos ocorrerá na Assembleia, no horário das 8h30 às
09h30 horas;
III.III O processo de votação será das 10h00 às 11h30 horas;
III.IV Cada segmento (Entidades ou Organizações Sociais, Representantes de Trabalhadores
e Representantes de Usuários) com a supervisão de pelo menos 1 (um) membro da comissão
eleitoral deverá reunir-se e entre seus pares, e eleger seus representantes titulares e suplentes
levando em consideração a quantidade de votos obtidas;
III.V O voto será aberto em todos os segmentos;
III.VI - O resultado do processo de votação e a leitura da ata da assembleia será às 12h00.

IV – DOS RECURSOS DA ASSEMBLEIA
IV.I – Os representantes de entidades e organiza ções sociais, trabalhadores e usuários
poderão apresentar recurso ao final da Assembleia a Comissão Eleitoral, que analisará e
emitirá parecer na mesma data.

V – DO CRONOGRAMA:

Processo Data e Horário

Publicação do Edital 02/08/2018

Período de Inscrições 06/08/2018 a 27/08/2018

Análise das Inscrições 28 e 29/08/2018

Publicação Preliminar das inscrições deferidas
e indeferidas

31/08/2018

Interposição de Recursos das Inscrições 03/09/2018 a 06/09/2018

Análises dos recursos 10/09/2018

Publicação final dos candidatos(as)
habilitados

12/09/2018

Assembleia 13/09/2018
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Edital nº 001/Comissão Eleitoral/CMDCA/2018

(Convocação para Assembleia de Eleição para Composição dos
Membros representantes da Sociedade civil, no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
biênio 2018-2020.)

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria Nº 33.195 de 05 de julho de 2018 da SMAS e
em conformidade com o Art.16 da Lei 8.742/1993, Lei Municipal n 1.904/1991.

Resolve:
Convocar a todas as Entidades / Organizações Sociais, interessados(as) em participar da
Assembleia do processo de escolha dos representantes da sociedade civil que terão assento no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para o biênio
2018-2020, conforme regras dispostas, à saber:

I - Das inscrições:
I.I As inscrições deverão ser protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini,
204 - Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral de
06/08/2018 a 27/08/2018 das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
I.II – O requerimento de inscrição anexo ao edital estará disponível no site:
http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/?page_id=11824
I.III – Poderão inscrever-se para somente votarem ou, votarem e serem votadas:
a) Representantes de Entidades e Organizações Sociais a saber:
Poderão inscrever-se para somente votarem ou, votarem e serem votadas: as entidades da
sociedade civil organizada, de âmbito municipal e com desenvolvimento de ações em pelo
menos um dos eixos de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos da criança e
do adolescente, conforme disposto no Sistema de Garantia de Direitos - Resolução nº 113 do
CONANDA e no Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.
Para fins de inscrição, os representantes deverão apresentar:
a-1 Cópia atualizada do estatuto registrado;
a-2 Cópia atualizada da ata de eleição da diretoria registrada;
a-3 Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
a-4 Cópia do certificado de registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA de Ferraz de Vasconcelos.
a-5 Ficha de Inscri ção (Anexo 1) disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos.
a-6 Cópia de documento oficial com foto do(a) representante indicado pela Entidade ou
Organização Social.

II – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO PRELIMINAR, RECURSOS E
PUBLICAÇÃO FINAL.
II.I A comissão eleitoral, analisará e julgará as inscrições com base no disposto nos incisos I.I,
e I.II deste edital nos dias 28 e 29/08/2018.
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Publicação Final dos Membros Eleitos 17/09/2018

Posse dos Conselheiros eleitos 09/11/2018

Parágrafo Único: A posse dos conselheiros(as) eleitos(as) será dia 09 de Novembro de 2018
e a data da cerimônia será publicada, com antecedência de 10 (dez) dias, no sitio eletrônico da
prefeitura www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

VI. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
A comissão eleitoral será soberana para dirimir quaisquer casos omissos a este edital.

Ferraz de Vasconcelos, 01 de Agosto de 2018

Presidente da Comissão Eleitoral

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Estado São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Santa Catarina, 206 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos– SP
Telefone: (11) 46741393

e-mail: assistenciasocial@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

II.II A comissão fará a publicação preliminar dos candidatos deferidos e indeferidos após
análises e julgamentos no dia 31/08/2018.
II.III Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, poderão interpor recurso no dia
03/09/2018 a 06/09/2018 protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini, 204
- Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral, das
08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
II.IV A comissão eleitoral, analisará e julgará os recursos eventualmente interpostos no dia
10/09/2018.
II.V A Comissão eleitoral fará a publica ção final dos candidatos habilitados á participarem da
Assembleia de Eleição para Composição dos Membros representantes da Sociedade civil, no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA biênio (2018-2020)
dia 12/09/2018.
II.VI Havendo número de cadidatos habilitados igual ao número de vagas disponíveis, a
comissão eleitoral poderá declarará-los eleitos.

III – DA ASSEMBLEIA
III.I A assembleia de Elei ção para Composição dos Membros representantes da Sociedade
civil, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente - CMDCA biênio 2018-
2020 realizar-se a no dia 13 de Setembro de 2018, das 13h30 as 16h00 horas, no
Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Rua Pedro Foschini, 204 - Vila Romanópolis,
Ferraz de Vasconcelos - SP, 2 andar. Serão eleitos neste dia ao todo, 05 (cinco) membros
titulares sendo que as demais inscritas ficarão na suplência respeitando a ordem de
classificatória estabelecida pelo resultado final do processo eleitoral;
III.II O credenciamento dos candidatos ocorrerá na Assembleia, no horário das 13h30 às
14h30 horas;
III.III O processo de votação será das 15h00 às 16h30 horas;
III.IV - O resultado do processo de votação e a leitura da ata da assembleia será ao término do
processo de votação.

IV – DOS RECURSOS DA ASSEMBLEIA
IV.I – As organiza ções sociais poderão apresentar recurso ao final da Assembleia a Comissão
Eleitoral, que analisará e emitirá parecer na mesma data.

V – DO CRONOGRAMA:

Processo Data e Horário

Publicação do Edital 02/08/2018

Período de Inscrições 06/08/2018 a 27/08/2018

Análise das Inscrições 28 e 29/08/2018

Publicação Preliminar das inscrições deferidas
e indeferidas

31/08/2018

Interposição de Recursos das Inscrições 03/09/2018 a 06/09/2018

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Estado São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Santa Catarina, 206 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos– SP
Telefone: (11) 46741393

e-mail: assistenciasocial@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Análises dos recursos 10/09/2018

Publicação final dos candidatos(as)
habilitados

12/09/2018

Assembleia 13/09/2018

Publicação Final dos Membros Eleitos 17/09/2018

Posse dos Conselheiros eleitos 09/11/2018

Parágrafo Único: A posse dos conselheiros(as) eleitos(as) será dia 09 de Novembro de 2018
e a data da cerimônia será publicada, com antecedência de 10 (dez) dias, no sitio eletrônico da
prefeitura www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

VI. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
A comissão eleitoral será soberana para dirimir quaisquer casos omissos a este edital.

Ferraz de Vasconcelos, 01 de Agosto de 2018

Presidente da Comissão Eleitoral
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Edital nº 001/Comissão Eleitoral/CMDM/2018

(Convocação para Assembleia de Eleição para Composição dos
Membros representantes da Sociedade civil, no Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM biênio 2018-2020.)

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria Nº 32.010 de 27 de Setembro de 2017 da
SMAS e em conformidade com a Lei Municipal n 2.862, d3e 15 de Setembro de 2008.
Resolve:
Convocar a todas as Entidades / Organizações Sociais, interessados(as) em participar da
Assembleia do processo de escolha dos representantes da sociedade civil que terão assento no
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, para o biênio 2018-2020, conforme
regras dispostas, à saber:

I - Das inscrições:
I.I As inscrições deverão ser protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini,
204 - Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral de
02/08/2018 a 10/08/2018 das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30.
I.II – O requerimento de inscrição anexo ao edital estará disponível no site:
http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/?page_id=11824
I.III – Poderão inscrever-se para somente votarem ou, votarem e serem votadas:
a) Representantes de Entidades e Organizações Sociais a saber:
Poderão inscrever-se para somente votarem ou, votarem e serem votadas: as entidades da
sociedade civil organizada, de âmbito municipal e cuja finalidade estatutária seja o
atendimento ou a defesa de direitos, em acordo com as políticas públicas as mulheres.
Para fins de inscrição, os representantes deverão apresentar:
a-1 Cópia atualizada do estatuto registrado;
a-2 Cópia atualizada da ata de eleição da diretoria registrada;
a-3 Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
a-4 Ficha de Inscri ção (Anexo 1) disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos.
a-6 Cópia de documento oficial com foto do(a) representante indicado pela Entidade ou
Organização Social.

II – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO PRELIMINAR, RECURSOS E
PUBLICAÇÃO FINAL.
II.I A comissão eleitoral, analisará e julgará as inscrições com base no disposto nos incisos I.I,
e I.II deste edital nos dias 13/08/2018.
II.II A comissão fará a publicação preliminar dos candidatos deferidos e indeferidos após
análises e julgamentos no dia 14/08/2018.
II.III Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, poderão interpor recurso no dia
15 a 17/08/2018 protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini, 204 - Vila
Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral, das 08h30 as
11h30 e das 13h30 as 16h30.
II.IV A comissão eleitoral, analisará e julgará os recursos eventualmente interpostos no dia
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VI. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
A comissão eleitoral será soberana para dirimir quaisquer casos omissos a este edital.

Ferraz de Vasconcelos, 01 de Agosto de 2018

Presidente da Comissão Eleitoral
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Edital nº 001/Comissão Eleitoral/COMSEA/2018

(Convocação para Assembleia de Elei ção para

Composição dos Membros representantes da

Sociedade civil, no Conselho Municipal de

Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA
biênio 2018-2020.)

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria Nº 33.195 de 05 de julho de 2018 e em

conformidade com a Lei Municipal nº 2.544/2004.

Resolve:
Convocar a todas as Entidades/Organizações Sociais, interessados(as) em participar da

Assembleia do processo de escolha dos representantes da sociedade civil que terão assento no

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA, para o biênio 2018-

2020, conforme regras dispostas, à saber:

I - Das inscrições:

I.I As inscrições deverão ser protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini,

204 - Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral de
06/08/2018 a 27/08/2018 das 08:30 as 11h30 e das 13h30 as 16:30.

I.II – O requerimento de inscrição anexo ao edital estará disponível no site:

http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/?page_id=11824

I.III – Poderão inscrever-se para somente votarem ou, votarem e serem votadas:

Representantes de Entidades e Organizações Sociais a saber:
Poderão participar da eleição as entidades de movimentos populares organizados e não

governamentais, associações de classes profissionais e empresariais, instituições religiosas e

diferentes expressões de fé, existentes no município e movimentos sindicais, de empregados e

patronal, urbano e rural, com efetiva atuação em Ferraz de Vasconcelos.

Para fins de inscrição, os representantes deverão apresentar:

a-1 Cópia atualizada do estatuto registrado;

a-2 Cópia atualizada da ata de eleição da diretoria registrada;

a-3 Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

a-4 Ficha de Inscrição (Anexo 1)

a-5 Cópia de documento oficial com foto do(a) representante indicado pela Entidade ou
Organização Social.

II – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO PRELIMINAR, RECURSOS E
PUBLICAÇÃO FINAL.

II.I A comissão eleitoral, analisará e julgará as inscrições com base no disposto nos incisos I.I,

e I.II deste edital nos dias 28 e 29/08/2018 .

II.II A comissão fará a publicação preliminar dos candidatos deferidos e indeferidos após

análises e julgamentos no dia 31/08/2018.
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20/08/2018.
II.V A Comissão eleitoral fará a publica ção final dos candidatos habilitados á participarem da
Assembleia de Eleição para Composição dos Membros representantes da Sociedade civil, no
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM biênio (2018-2020) dia 23/08/2018.
II.VI Havendo número de cadidatos habilitados igual ao número de vagas disponíveis, a
comissão eleitoral poderá declarará-los eleitos, antecipando-se a data da posse dos novos
membros

III – DA ASSEMBLEIA
III.I A assembleia de Elei ção para Composição dos Membros representantes da Sociedade
civil, no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM biênio 2018-2020 realizar-se
a no dia 27 de Agosto de 2018, das 13h30 as 16h00 horas, no Auditório da Prefeitura
Municipal, sito a Rua Pedro Foschini, 204 - Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos -
SP, 2 andar. Serão eleitos neste dia ao todo, 05 (cinco) membros titulares sendo que as
demais inscritas ficarão na suplência respeitando a ordem de classificatória estabelecida pelo
resultado final do processo eleitoral;
III.II O credenciamento dos candidatos ocorrerá na Assembleia, no horário das 13h30 às
14h30 horas;
III.III O processo de votação será das 15h00 às 16h30 horas;
III.IV - O resultado do processo de votação e a leitura da ata da assembleia será ao término do
processo de votação.

IV – DOS RECURSOS DA ASSEMBLEIA
IV.I – As organiza ções sociais poderão apresentar recurso ao final da Assembleia a Comissão
Eleitoral, que analisará e emitirá parecer na mesma data.
V – DO CRONOGRAMA:

Processo Data e Horário

Publicação do Edital 02/08/2018

Período de Inscrições 02/08/2018 a 10/08/2018

Análise das Inscrições 13/08/2018

Publicação Preliminar das inscrições deferidas
e indeferidas

14/08/2018

Interposição de Recursos das Inscrições 15/08/2018 a 17/08/2018

Análises dos recursos 20/08/2018

Publicação final dos candidatos(as)
habilitados

23/08/2018

Assembleia 27/08/2018

Publicação Final dos Membros Eleitos 29/08/2018

Posse dos Conselheiros eleitos 29/08/2018
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II.III Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, poderão interpor recurso no dia
03/09/2018 a 06/09/2018 protocoladas na sala dos Conselhos, sito a Rua Pedro Foschini, 204

- Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP, endereçadas a Comissão Eleitoral, das

08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16:30.

II.IV A comissão eleitoral, analisará e julgará os recursos eventualmente interpostos no dia

10/09/2018.
II.V A Comissão eleitoral fará a publica ção final dos candidatos habilitados á participarem da

Assembleia de Eleição para Composição dos Membros representantes da Sociedade civil, no

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA biênio (2018-2020)

dia 12/09/2018.
II.VI Havendo número de cadidatos habilitados igual ao número de vagas disponíveis, a
comissão eleitoral poderá declarará-los eleitos.

III – DA ASSEMBLEIA

III.I A assembleia de Elei ção para Composição dos Membros representantes da Sociedade
civil, no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA biênio 2018-

2020 realizar-se a no dia 13 de Setembro de 2018, das 13h30 as 16h30 horas, no
Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Rua Pedro Foschini, 204 - Vila Romanópolis,
Ferraz de Vasconcelos - SP, 2 andar. Serão eleitos neste dia ao todo, 08 (oito) membros da

sociedade civil organizada conforme ordem classificatória estabelecida pelo resultado final
segmentado do processo eleitoral;

III.II O credenciamento dos candidatos ocorrerá na Assembleia, no horário das 13h30 às

14h30 horas;

III.III O processo de votação será das 14h30 às 15h30 horas;

III.IV O voto será aberto em todos os segmentos;

III.V - O resultado do processo de votação e a leitura da ata da assembleia será ao término da

votação.

IV – DOS RECURSOS DA ASSEMBLEIA

IV.I – Os representantes de entidades e organizações sociais, poderão apresentar recurso ao

final da Assembleia a Comissão Eleitoral, que analisará e emitirá parecer na mesma data.

V – Do Cronograma:

Processo Data e Horário

Publicação do Edital 02/08/2018

Período de Inscrições 06/08/2018 a 27/08/2018

Análise das Inscrições 28 e 29/08/2018

Publicação Preliminar das inscrições deferidas e

indeferidas

31/08/2018

Interposição de Recursos das Inscrições 03/09/2018 a 06/09/2018
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Análises dos recursos 10/09/2018

Publicação final dos candidatos(as) habilitados 12/09/2018

Assembleia 13/09/2018

Publicação Final dos Membros Eleitos 17/09/2018

Posse dos Conselheiros eleitos 03/10/2018

A posse dos conselheiros(as) eleitos(as) será dia 03 de Outubro de 2018 e a data da cerimônia

será publicada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, no sitio eletrônico da prefeitura

www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.

VI. - Das Disposições Gerais e Finais
A comissão eleitoral será soberana para dirimir quaisquer casos omissos a este edital.

Ferraz de Vasconcelos, 01 de Agosto de 2018

Presidente da Comissão Eleitoral


