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CONVOCAÇÃO DOS MOVIMENTOS POPULARES ORGANIZADOS, ASSOCIAÇÕES 

COMUNITARIAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E ASSOCIACÕES 

DECLASSES  PROFISSIONAIS E EMPRESARIAIS  PARA O BIÊNIO 2016– 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Em cumprimento a Lei 1.214/2004 e lei n° 1.642/2012, este conselho convoca movimentos populares 

organizados, associações comunitárias, organizações não governamentais e associações de classes 

profissionais e empresariais para biênio 2016 – 2018. 

 

1)  Para participar do processo eleitoral o COMSEA estabelece como critério para movimentos 

populares organizados, associações comunitárias, organizações  não  governamentais e  associações 

de classes profissionais e empresariais de âmbito municipal comprovar representação no município de 

Biritiba Mirim: sendo 03 (três) representantes dos usuários. 

2) Destaca – se que esta atuação e ou representação se caracteriza por atuação direta no CONSEAS 

conforme preconiza a Lei 1.642 de 05 de Março de 2012. 

3) A eleição será para titulares e suplentes sendo que as 03 (três) representantes mais votadas 

ocuparão titulares com seus respectivos suplentes. 

4) Havendo necessidade de substituição de uma das entidades mais votadas será observada a ordem 

de votação no COMSEA. 

5) A Assembleia será realizada dia 22 de Novembro de 2016, nas dependências da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico de Biritiba Mirim, sito á Rua Sebastião Silva, nº 94 Centro 

Biritiba Mirim – SP (Casa da Agricultura). 

6) O processo de escolha e eleição terá inicio as 15h00 e término ás 17h00, devendo ser lavrada ata e 

ser encaminhada num prazo Maximo de 7 (sete)  dias, a Comissão Eleitoral do COMSEA a qual dará 

posse aos eleitos. 

7) A comissão escolhida pelo COMSEA abrirá os trabalhos da Assembleia ás 15h00 do dia 

22/11/2016, conduzindo a eleição e aprovação dos candidatos. 

8) A eleição se encerrará a qualquer momento antes do horário estipulado, se todas as entidades 

inscritas aptas a votar tiverem exercido seu direito de voto. 



9) As entidades deverão proceder à inscrição para participar da Assembleia até no máximo dia 

11/11/2016, protocolado na Secretaria de Municipal  de Assistência e Desenvolvimento Social Biritiba 

Mirim, sito a Rua Gildo Sevali s/n Centro Biritiba Mirim – SP telefone (011) 4692-7032. 

10) No ato da inscrição deverão ser apresentados ou enviados os seguintes documentos : 

       

a) CND – Certidão Negativa de Débitos; 

b) CNPJ; 

c) Oficio do movimento popular organizado, associação comunitária, organização não 

governamental e associação de classe profissional e empresarial credenciando o representante 

que participará desta Assembleia de eleição: 

d) Não será permitido, que uma pessoa represente mais de uma entidade durante a assembleia 

de eleição: 

e) Do representante credenciado pela entidade serão exigidos os seguintes requisitos: 

 

I. Documentos pessoais e comprovante de residência; 

II. Idade superior a vinte e um anos; 

III. Residir no município há mais de dois anos; 

IV. Estar em gozo de seus direitos políticos (copia do comprovante da ultima votação ou Certidão 

de Quitação Eleitoral); 

 

f) A entidade não poderá estar impedida de receber recursos por decisão da União, Secretaria 

Estadual e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

e) A comissão eleitoral publicará em 16/11/2016 a lista dos candidatos inscritos destacando os que 

foram habilitados e não habilitados. A partir da data de publicação da lista, fica aberto prazo até 

17/11/2016 para recursos, sendo que a lista final das entidades credenciadas será publicada no 

Quadro de Editais da Prefeitura no dia 21/11/2016. Maiores informações no telefone: 4692-7032 

g) Este conselho faz saber que a assembleia geral se regerá pela lei complementar nº 1.642/2012 e 

por seu regimento interno.   

 

 

Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 


