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RESOLUÇÃO N" 02/20?2

Dispõe sobre o Processo Eleitoral do
Conselho Mr"rnicipai cios Direitos cla Pessoa

Iclosa cle São MigLrel do GLramá. Biênio
2022t2024.

CONSIDERANDO o disposto da Lei Municrpal 178 de 18/12i2009. clue dispõe sobre a criaçis
do Conselho Municipal do Icloso COMID, e dá oLrtras providências; e

CONSIDERANDO os Clapítulo l, Seção II c1o Regirnento Intcmo do Conselho N{r.rnicipal clo
Idoso, e clá outras proviclências.

A Corrissão Provisória de Escolha. no Llso de suas atlibuições" ile acorclo corr a clecisào cla

Reunião Ampliada realizada ern 23109/2022, CONVOCA a Sociedade Civil Organlzacla a

conconer no Processo llleitoral dos rept'esentantes cias Organizações cla Sociedade Civil clLre

integrarão o COMID na gestão 202212024, na Íirn.na cla presente ResoJuçào.

CAPiTULO I

DAS DISPOSTÇÕES PRELIMTNARES

AI't. Io-OCOMID.órgãodecaráterdeliberativo.cornbasenoartigo6"cla[,ei no I78.cle |8de
dezeurbro de 2009, veln por meio deste, co11\'ocar o proÇesso eleitoral de escolha c1e 08 (oito)
Conselheiros. sendo 4 (quatro) titulares e os 4 (quatro) respectivos Suplentes, representantes das
organizações cla sociedade civil. paraexerçício no biênio de2022t2021 .

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO ELBITORAL

At1. 2" - A Cornissão Eleitoral constituída por rnerrbros da Cornissão prol'isória cle Escolha.
eleitos em reunião arnpliada realizada eu-r 23 de setembro de 2022, cornpõe-se dos seguintes
mernbros:



CON§§LHO IV.IUNICIPAL NO§ *IRTITOS AA PHS§O,S IDO$A NM SÀG MIGUEL DO GUAI\,IA
Lei no 17Bl2A*g

Hnd.: Rura Fernando Cruz. no 763 - Perpetuo socorro
CEP. 68.6S0-000 - São ll4iguel do Guamá -. Pará

Tel: (S1)982588993 - (91 )992947i S7

[-mail: cmdpisâomiquel@qmail. çnm

1- Sandro Rennan Ciuen'eiro Lopes - Presidente

2- Arlinda Moura Ataíde - Vice-Presidente

3- Márcia Cristina Martins Dos Santos -. l" Secretário

4- Verners Cerpe Júnior ,2" Secretário

5- Nelson de Lima Farias - Memblo cla Comissào

6- Jonilson Teixeira de Lirna - Membro cla Comissão

Aft. 3" - Cabe à Cornissão Eleitoral:

I * Preparar e dilulgar o Regintento lnterno, base do processo cleitoral;

II - Cun-rprir e fazer cutnprir esta Resoluçâo e os dernais atos normativos cla Cornissão Provisória
de Escolha;

III ^. orgarrizar a pauta clos trabalhos do Pt'ocesso Eleitoral;

IV - Decidir sobre casos ornissos no decon'er do Processo llleitoral e não constantes na
Resolução.

CAPÍTULO III

DAS TNSCRTÇOES DAS CANDIDATURAS

Art. 4o - Poderão candidatar-se ao pleito eleitoral os candidatos irrdicaclos por organizaçôes da
sociedade civil que tenharr atuaÇão no calnpo da del'esa ou da prornoção dos direitos cla pessoa

idosa uo ntunicípio de São Miguel do Cuarná. Os candidatos cleverào insc-rever-se rr,ecliante
apresentação dos seguintes docurnentos:

1 - Cópias rlo cstntrrlo cla eutidude :

ll - [,'opia r-l;r ata clç clciçiio cia atrrai dir'ç1cria:

IÍI - CNP.I;

lV - Ila,.ios do elirigcnlc cl;r cntrr.ladç': (r'io,11§" çndclcç'o. ItG. CPi:" lclcliln*. WlratsApy: c l:-rriaii):

V - ll.elatório sinteiiçtt das ativiciaclr-s ou olrtros iioçuurr-rrtos LlriL'Çontf)ro\ienr o lirrrcionarleuto da

eniid;rde:



COId§ELHO fVIUNICIPAL DOS N}R§ITOS NA PESSOA IDOSA AE §ÃCI MIGUEL mO GUAIUÂ
Lei no 178n}üg

EnçJ.: Rua Fer-nandcr Cruz. no 763 - Ferpétuo Soco,;ro
CEP. 68.66ü:ü00 - §ao Miguel do Guamá * Pará

Tel (S1)ss25B8§s3 - (ü1)902Ê471 s7
§-mail cmdpisaomrquelffi q n'lail. cnm

V[ - Ofício Çoltt os nr]lles dc,'dois lcileseirt.rnles,-la enticlacle (riiular c suplr-rllrr) que. casr] a

L:.ntidarje:.e.ja i:ieita. cotnpt-rrào r: üon-<elhr-r \lunicipal rios L)irçirrts cla Pessoa Írjcsa:

lrlccnclrido ( i\ncxo i)

Pal'irgraÍo úníctl -.- (. ont o t'cr1u*rintcrtlo d* insr,r'i!:rl:. () reil^escl'rl.ait1e dlt l:ntidarir: iler,crá

ilprcsç11|íir tiocrrrr.lcntrits corlpt'cirakirios dur lcrlrrisirit,s rlo ar"t. 4,,.

CAPÍTULO Iv

DAS VAGAS

4ft. 5o - Poderão concorrer à eleição para conrpor o Conselho Municipal clos Direitos da Pessclzi
Idosa-CMDPI. os reprcsentantes clas E.ntidades c Oreanizaçôes Não-gor.,ernar.nentais deviciarnente
insct'itas. considet'ando a t'espectiva Resolução. Serâo proclamados eleitos pelo Processo Eleitorai
os (08) candiclatos titulares e supientes.

Parágrafo Único: A enticlaclc eleita indicará respectiralnente url nrerrbro titular e urn rnernbro
suplente.

CAPÍTULO V

DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇOES

Aft. 6" - Publicado a resolr-rção, o encarninhamento dos docur.nentos leÍ'ererrtes à eleição clo

conselho rnunicipal da Pessoa ldosa CMDPI. deverá ser elrtÍeslre até o dia 1;l de outLrbro cle

2022, diretatnente. no período das 8h00 às 12h00 ncl endereço: RLra Fsrnanclo Clnrz. no 763,
Perpétr-ro Socort'o, São MigLrel do Cuarná-Pa ou por meio de corresponclência eletrônica no e-
maii:,c,r$p_i.s;1o_111-qL1e_1g1,;gl.u-í]il,!:e!.r

Art. 7'- Encerrado o ptazo para inscrição. a Conrissão Prol isória cle Escolha pLrblicará a norninata
das Enticlades qLte reqLlereram inscriçào.

Aft.8" - Decorridos os prazos acinla. a Clornissào cle Escolha reunir-se-á para avaliar os
requerimenios e clocurnentos.



CON§MLHO MUNIC!FAL NOS üIRãITOS DA PESSOA IDOSA NE §ÃC tvIIGUEL mCI GUAII,IA
Lei n" '178/2009

End.: Rr"ia Fernando Cruz n',7S3 - Perpetuo Socorr*
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Aft" 9" - A Comissão cle Escolha fará publicar r-ro dia 18 1012022, r'esolr-rçào contendo a norninata
das Entidades da socieclade civil organizacla que estão aptas a concorrerern ao pleito 2022.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO ELEITORAL

Ar1. l0" - A eleiçào se clará no dia 20 de oututrro de 2022 ua Sala cle Reuniões da Casa dos
Conselhos (RuaFernando Cruz. r'ro 163. PerpétLro Socolro. Silo Migr-rel do Guamá-Pa), das 8h30
às 10h30.

Art. 11" - As Entidades inscritas e aptas por rneio desta Resolução. se escolherão entre si, corn
clireito a 4 (quatro) r,otos.

Parágralo Único - Cacla Entidacle poclerá votar errr si. r-rrna única vez.

41. 12" - A classiÍlcação ocorrerá por meio de ponderaç:ão clos votos. ou se.ja. clo per.centLral clos

votos de cada candidato.

AI1. 13"-Ser'àoconsideradostitularesas04(qr"ratrcl)prirneirasEntidadesproporcionahnenternais
bern votadas e consiclerados suplerlles as ciassilicadas a partir da 5" posiçào ern diante,
proporcionahrente mais votados.

§lo - Errr casos de etrpate, serão eleitos as Enticlades cot.l1 os canclidatos ntais idosos.

§2o - Ocorrendo clesistência clo Conselheiro, titular oi"r suplentc, no período de vigência clo biênio
202212024, deverá ocorrer substitr-riçào autonrática. obedecida. rigoi'osarnentt--. a older.n
decrescente da classiÍrcaçào prevista.

Art. 14o - Os conselheiros titulares e suplentes serão nonreados pelo Prefeito, pol rreio cle deçreto,
e empossados no dia 26 de outubro de 2022.

CAPÍTULO VII

DA HOMOLOGAÇÃO DOS ELETTOS

Aft. 1-5". O resultado final de eleição das Entidades Civil Organizadas será divulgado por nreio
de Resolução afixado no hall c1a Casa clos Conselhos São Migirel do Guarná-Pa, no prazo c1e ate
03 (três) dias.



CON§HLHO IV]UNICIPAL DO§ MIR§ITCIS NA PESSOÂ IDOSÂ NA SÃO ru]'GIJEL nCI GUAíVIA
Lei no 178120ü9

Hnd.: Rua Ferrrandc Cruz. no 703 - Í)erfiétuo Snccl-ro
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CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 o - A Cornissào Provisót'ia de E,scolha poderá baixar atos regularnentaclores para o
curnpri ntento deste Resol ução.

Aft. 17" - Discuticla e aprovada, esta llesolução entra ern vigor na data de sr-ra publicação.
revogando-se as disposições ent contriirio.

São MigLrel clo Gr-rarrá. 0,1 cle outLrbro de2022

.,l\-*À* {,r-1-,^* Ux,
Sandro Rennan

Presidente da Comissão Provisória de Escolha

I,ry*



CONSEL}{O IKIUNICIFAL DO§ MIRHITOS MA PE§SüÂ IilCI§Â AÊ §ÃCI 
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NO GUÂMÁ
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ANEXO I

FOI{N,{t rl-r(t{tO D[] I TABII-11'A('Ào

Nonrc da Instituição:
Atuaçào: MLuricipal ( ) I{egional ( ) Lstaclual ( ) Nacional ( ) Internacional ( )
Tctltp,' ds \tt*tçio: __.
lnscriçiirr tto ( \l)l \ '

l :rrJcreçr-r coIttp Içt( r"

Categoria dc Atuaciio/Ativicladc Pri ncipal :

( ) l']oder l'}úblico
( ) Sociedade civil
( ) Empreencledor
Des cri çiio resunrid a clas açires descnvo h' iclas :

I{esporrsár,cl l-egal da lnstituiçào:
Telelone:
e- rnail:
Indioaçâo nontinal dos reprcscntatttes para o Conselho Mulicipal dos Direitos da Pessoa Idosa:
Titular
Telefone:
E-nrail:
Sr.rplente:
-lelefone:

E-mail:

Local e data

Assinalura clo Í{csponsiil cl lcual cla lnstitr.riçiio

coMPI{OVAN'IL DL INS('ttlÇÀO P^R^ Ill.l,ilÇÀo Dos MI-.\4t}ttos DO CONStr.t,ilo MtrNI('il)Al. I)os
DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Certjficanros que o(a) Sr.(a)/Entidade. inscrito (a) no ['PIriCN['.1 sob o n"
rcgistrott srta inscriçào cctttto candiclato(a) ri eleiÇão rla nova conrposiçiio clos nrcrrtrros clo Consellto \1r-rnicipal ckrs
Direitos cla Pessoa lclosa. para gestào202212024.

São M igrrel clo (luarrh/l'A de de 2022.

Recebedor


