
 
 

  
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Presidência da Comissão Eleitoral de Juarina/TO, no uso de suas atribuições que 

lhe conferem o Parágrafo 10º do Artigo 7º do Regimento Interno do 

COMSEA/JUARINA, que dispõe sobre o processo eleitoral de escolha dos 

conselheiros representantes da sociedade civil do município de Juarina-TO, mediante 

condições estabelecidas por este Edital, executado pela Comissão Eleitoral designada 

pela Resolução nº 007/2019, de 25 de novembro de 2019, observando as seguintes 

orientações: 

 

Art. 1º - Estão abertas as inscrições de entidades não governamentais para eleição de 

representação no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 

COMSEA/JUARINA, para ocuparem 06 vagas de membros titulares e respectivos 

suplentes para o Biênio 2020-2022. 

 

Art. 2º - Poderão se inscrever entidades não governamentais de âmbito municipal com 

atuação relevante na área de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN que 

comprovem dois anos de funcionamento e atuação no município, em um dos 

seguimentos abaixo discriminados: 

I – Organização não governamental ou entidade com atuação em reforma agrária, 

agricultura familiar, pescadores artesanais e/ou piscicultores, extrativistas, 

assalariados rurais, agricultura urbana e/ou agroecológica, meio ambiente; 

II – Movimentos sociais, sindicatos, associações comunitárias; 

III – Entidades que prestam serviços às pessoas com necessidades alimentares 

especiais, pessoas com deficiência, gestantes, crianças e idosos, entidades 

socioassistenciais beneficiárias dos programas de SAN; 

IV – Representações religiosas; 

V – Entidades municipais de Direitos Humanos a Alimentação Adequada – DHAA; 

VI – Entidades que integram outros conselhos de controle social e políticas públicas 

afins. 

 

Art. 3º - Para se inscreverem as entidades não governamentais deverão entregar no 

prédio da secretaria de assistência social (Avenida JK, s/nº, Centro) no período das 

07h00min as 11h00min e de 13h00min as 17h00min, aos cuidados da Comissão 

Eleitoral do COMSEA/JUARINA, no período determinado no cronograma deste edital 

cópia dos documentos levarem originais para conferencia; 



 
 

  
 
 

a) Requerimento de inscrição (anexo I); 

b) Ata da Fundação; 

c) Estatuto; 

d) Alterações do estatuto ocorrida nos últimos 24 meses; 

e) Ata de eleição da atual diretoria; 

f) Cópia CNPJ; 

g) Relatório de atividades desenvolvidas na área de SAN (se houver); 

h) Autorização do representante legal para o credenciamento (anexo II). 

 

Paragrafo Único – As entidades não governamentais deverão apresentar os 

documentos solicitados acima ou documentação existente. 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL COMSEA/JUARINA – BIÊNIO 2020-2022 

Data Atividade 

26/11 a 

06/12/2019 

Prazo para entidades não governamentais apresentarem pedido 

de habilitação e documentação perante a Comissão Eleitoral 

 

09 e 10/12/2019 

Publicação e comunicação da relação das entidades não 

governamentais habilitadas 

 

11/12/2019 

Prazo para entidades habilitadas enviarem ofício designando 

seus representantes à Comissão Eleitoral 

13/12/2019 Prazo para envio dos nomes (novos membros) a compor o 

COMSEA/JUARINA BIÊNIO 2020-2022 

20/12/2019 Publicação do Decreto de composição do COMSEA/JUARINA 

BIÊNIO 2020-2022 

15/01/2019 Posse dos conselheiros e Eleição e Posse da Diretória.  

 

Art. 4º - A designação dos representantes governamental se dará por ato do chefe do 

poder executivo. 

Art. 5 º - A eleição e posse da Diretoria do COMSEA/JUARINA ocorrerão até 30 dias 

após a publicação do Ato declaratório. 

 

Juarina/TO, 25 de novembro de 2019. 

 

            _______________________________________ 

PRESIDENTE COMISSÃO ELEITORAL  

COMSEA/JUARINA 

 



 
 

  
 
 

 

REQUERIMENTO – ANEXO I 

 

 

À Comissão eleitoral do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional – COMSEA/JUARINA 

 

Eu, _________________________________________________________________ 

representante legal da instituição 

__________________________________________________, portador (a) do CPF nº 

___,___,____- ___, venho requerer habilitação para concorrer à vaga junto ao 

COMSEA/JUARINA, representante o seguinte segmento: 

 

(   )  Organização não governamental ou entidade com atuação em reforma 

agrária, agricultura familiar, pescadores artesanais e/ou piscicultores, 

extrativistas, assalariados rurais, agricultura urbana, agroecológica e meio 

ambiente; 

 

(  ) Fóruns e redes estaduais, movimentos sociais, sindicatos, associações 

comunitárias; 

 

(   ) Entidades que prestam serviços às pessoas com necessidades alimentares 

especiais, pessoas com deficiência, gestantes, crianças e idosos, entidades 

socioassistenciais beneficiárias dos programas de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SAN;  

 

(    ) Representações religiosas; 

 

(    ) Entidades municipais de DHAA; 

 

(    ) Entidades que integram outros conselhos de controle social e políticas públicas 

afins _______________________________________________________________ 

 

 

Cópias de documentação apresentada: 

 

(  ) Requerimento de inscrição (Anexo II) 

(  ) Ata da Fundação 

(  ) Estatuto re alterações dos últimos 24 meses 

(  ) Ata de eleição da atual diretoria 

(  ) CNPJ 

(  ) Relatório de atividades desenvolvidas na área de SAN no ano 2018 

(  ) Autorização de credenciamento original do representante legal da instituição 

 

 

Juarina/TO, ___ de ____________de ______ 

 

________________________________________ 

REPRESENTANTE 

INSTITUIÇÃO 


