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EDITAL Nº 003/2015 – COMDICAI 

 

DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA COMPOR 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE ITAPEMA- gestão 2015/2017 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDICAI, em 

cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.o 1295/1997, com as alterações da lei 2537, 

de 2007 e Resolução do dia 01/04/2015,  

 

CONVOCA 

 

através do presente EDITAL, todas os atuais Conselheiros e representantes da sociedade 

civil e demais interessados, para reunião extraordinária, que será realizada na Sala dos 

Conselhos da Assistência Social, Cidadania e Habitação no dia 29 de abril, às 08h30min, 

com a seguinte ordem do dia: 

 

1- Eleição de seis (06) membros titulares e respectivos suplentes representantes de 

entidades da sociedade civil que tenham como objetivo social a garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, indicados por estas através de ofício endereçado ao COMDICAI, 

além dos seguintes documentos; 

 

1.1-  Cópia do documento de identificação do candidato, com foto;  

1.2- Ata da Eleição e posse da atual diretoria devidamente registrada em Cartório;  

1.3- Cópia autenticada do Estatuto da Entidade ou cópia simples, com apresentação do 

Estatuto original, comprovando sua atuação no Município de Itapema. 

 

São organizações não-governamentais aquelas representativas da sociedade, regularmente 

constituída, com a finalidade de realizar ações de caráter educacional, político, assessoria 

técnica, prestação de serviços e apoio assistencial e logístico para segmento da sociedade 

civil. 
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2 – Indicação dos conselheiros representantes governamentais, com a seguinte 

composição: 

 

 2.1 seis (06) titulares e respectivos suplentes, indicadas pelos titulares das Secretarias 

Municipais e com a seguinte representação: 

 

a) 01 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação; 

 b) 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde; 

 c) 01 (um) da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

 d) 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação; 

 e) 01 (um) da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico; 

 f) 01 (um) da Secretaria de Finanças; 

 

 3 – Composição da nova Diretoria Executiva para a gestão 2015/2017 

 

Após a realização da eleição dos representantes da Sociedade Civil, os membros que 

comporão o COMDICAI, biênio 2015/2017, serão nomeados pelo Chefe do Poder 

Executivo por meio de portaria, até 30 dias após a eleição. 

A posse da nova Diretoria Executiva dar-se-á, em ato continuo, nessa mesma reunião. 

 

 

Itapema, 10 de abril de 2015.  

 

 

 

Gabriela Dal Pizzol 

Presidente do COMDICAI  


