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RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 009/2016. 
 

Estabelece as regras para assembleia de eleição das 

entidades representantes da sociedade civil 

organizada, biênio 2017-2018. 

 

  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, considerando 

as disposições da Lei Municipal Nº 583 de 27 de outubro de 2010 e seu 

Regimento Interno (Decreto Nº 5.383, de 28 de dezembro de 2006), 

informa:  

 

Considerando o Edital CMDCA 001/2016 que convoca as entidades não 

governamentais de atendimento à crianças e adolescentes para o 

processo que definirá a composição do colegiado para o biênio 2017-

2018. 

 

Considerando a comissão eleitoral designada para acompanhar os 

trabalhos do processo de escolha: 

 

Este Conselho Informa: 
 

Art. 1º - a assembleia para eleição das entidades que representarão a 

sociedade civil organizada durante os anos de 2017 e 2018, terá início às 

9:00 horas, do dia 15 de dezembro de 2016 e será realizada na Casa dos 

Conselhos Municipais. 

 

Art. 2º - Poderão exercer o direito à voto somente os delegados indicados 

previamente  pelas entidades, conforme apresentação constante da 

Resolução CMDCA 008/2016. 
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Art. 3º - Cada delegado poderá votar em duas entidades distintas, 

recebendo para tanto uma cédula de votação com a listagem das 

entidades candidatas. 

 

 

 

Art. 4º - A apuração dos votos se dará imediatamente após o 

encerramento da votação, quando através do controle em lista de 

presença, verificar-se que todos os delegados já votaram. 

 

Art. 5º - Em caso de empate, haverá na sequência, nova eleição somente 

entre as entidades com menor número de votos. 

Paragrafo único: na eleição de desempate o colégio eleitoral deverá 

votar em apenas uma entidade. 

 

Art. 6º - Do resultado da eleição, caberá recurso à Comissão Eleitoral, no  

prazo de 24 horas da publicação, que se dará por via eletrônica (e-mail 

com comprovação de recebimento), Imprensa Oficial do Município ou por 

publicação no site do CMDCA.  

Parágrafo Único: o recurso deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral 

e apreciado no prazo de 24 horas. 

  

Art.7º - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral e, se 

necessário, submetidos à Plenária do CMDCA. 

 

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Leme, 09 de dezembro de 2016. 

 

Daniela de Mello Vicentini Silva 
Presidente CMDCA 


