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COMU�ICADO CMAS �º 01/2009 
 
 
 
 
 
 
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Paranaíta, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com deliberação em reunião realizada no dia 20 de Janeiro, comunica a 
realização de Eleição para a renovação dos membros deste Conselho para a gestão 2010/2012 – 
conforme Edital anexo. 
 
Para tanto, solicita que V.Sas. designem um ou dois representantes de sua instituição como 
eleitores e/ou candidatos, os quais deverão se apresentar com a Declaração anexa, em papel 
timbrado, assinada pelo representante legal da entidade. 
 
Data da eleição: 11 de Março de 2010, das 8h às 10 horas. 
Local: Centro de Referência de Assistência Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paranaíta-MT, 26 de Fevereiro de 2010 
 
 
 
 
 

Clarinda Maximino da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Paranaíta 
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EDITAL DE CO�VOCAÇÃO 
 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Paranaíta – CMAS, criado pela Lei Municipal nº 
545/2009 de 18 de dezembro de 2009, convoca os representantes da sociedade civil para a 
realização do Pleito Eleitoral , no dia 11 de março de 2010, para compor o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS 
 
 
1- Do Objetivo da Eleição 
Conforme prevê a Lei Municipal nº 545/09, a presente convocação visa proceder à renovação 
bienal de seus membros, elegendo 12 (doze) representantes da sociedade civil, titulares e 
suplentes, para o biênio 2010/2012, com mandato para o período de 30/03/2010 a 29/03/2012, 
representando os seguintes segmentos: 
 
A) 02 (um) representante de Proteção a criança e adolescente; 
B) 02 (dois) representantes dos Portadores de Deficiência; 
C) 02(dois) representantes dos Idosos; 
D) 02 (dois) representantes de moradores de bairros; 
E) 02 (dois) representantes de entidade feminina; 
F) 02 (dois) representantes de Entidades Prestadoras de Serviço; 
02  (dois) representantes beneficiários da Assistência Social; 

 
 
1. Dos Trabalhos no dia da Eleição 

 
1.1. Credenciamento dos representantes dos segmentos  

 
1.2. Abertura dos trabalhos pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social    
       de Paranaíta 

 
1.3. Organização em grupos por segmento para eleição dos seus representantes 

1.3.1.  A apuração será realizada no próprio local de votação dos respectivos segmentos 
1.3.2.  No caso de empate quando da apuração dos votos, em cada segmento, o desempate 

será pelo candidato com maior idade, situação a ser comprovada no tal com a 
apresentação do documento de identidade. 
 

1.4. A Secretaria Representante levará a ata da eleição indicando o número de candidatos 
participantes por segmento e os resultados da eleição dos membros titulares e suplentes. 
 

1.5. A presidente do CMAS apresentará os candidatos eleitos a conselheiros titulares e   
respectivos suplentes para compor o Conselho 
 

1.6. O resultado da eleição será divulgado pela imprensa escrita e falada e afixado no painel da 
Secretaria Geral da Prefeitura Municipal. 
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2. Do Ato Governamental 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, encaminhará o resultado da eleição ao 
Prefeito Municipal para as providências de nomeação dos Conselheiros titulares e suplentes 
eleitos pela Sociedade Civil bem como a designação dos representantes públicos das seguintes 
Secretarias/Departamentos: Assistência Social – Educação/Cultura – Saúde – Finanças e 
Jurídico. 
 

3. Da nova composição do Conselho  
Conforme deliberação fica convocada para o dia 30 de Março de 2010 a última reunião do 
atual mandato com a apresentação e participação dos novos Conselheiros titulares e 
respectivos suplentes indicados pelo Poder Público, bem como os eleitos da Sociedade Civil, 
junto ao CMAS. 
 
 

Paranaíta/MT, 26 de Fevereiro de 2010 
 
 
 
 
 

Clarinda Maximino da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Paranaíta 
 
 
 
 
 


