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EDITAL N°008/2020 

 

 

CONVOCA ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL PERANTE O 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA 
DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, ESTADO 
DO PARANÁ. 

 

 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA 

do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, convoca as entidades não 

governamentais de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com sede e atividades 

no município de Guarapuava, Estado do Paraná, para a assembleia de eleição dos conselheiros de direitos 

- titulares e suplentes - que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

COMDICA para o biênio 2020/2022, observando-se os requisitos e critérios abaixo descritos, os quais 

foram discutidos e aprovados em reunião ordinária deste Conselho ocorrida no dia 02 de setembro de 

2020. 

 

DAS VAGAS 

Art. 1º - Serão disponibilizadas 08 (oito) vagas para conselheiros titulares das entidades não-

governamentais, de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como 08 (oito) 

vagas para conselheiros suplentes das entidades não-governamentais, de defesa ou atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Art. 2º - Poderão concorrer à eleição representantes de entidades constituídas há pelo menos 02 

(dois) anos, inscritas perante esse Conselho, que prestem atendimento direto a crianças e adolescentes, 

ou que tenham por finalidade a defesa dos interesses e direitos de crianças e adolescentes, conforme 

preconizado nos arts. 87, V, 90 e 210, inciso III, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 
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Parágrafo único - É proibido às organizações interessadas apresentarem como candidato – 

titular ou suplente - representante que ocupe função gratificada, função de confiança e cargo 

comissionado junto ao Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 

Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal tanto na administração direta quanto na indireta. 

 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 3º - O processo de eleição será Coordenado pela Comissão Eleitoral do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava e seguirá a programação e 

calendário oficial (anexos I e II) deste edital, o qual será publicado no Boletim Oficial do Município e 

estará disponível para consulta no site oficial da Prefeitura de Guarapuava: www.guarapuava.pr.gov.br. 

 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 4º - As Organizações da Sociedade Civil interessadas em participar do processo de eleição, 

deverão se credenciar para concorrer a uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente COMDICA – Guarapuava, no período do dia 10  a 18 de setembro  de 2020, em formulário 

próprio disponível no site da prefeitura : www.guarapuava.pr.gov.br . 

Art. 5º - Deverão ser enviados (digitalizados) no ato do credenciamento os seguintes 

documentos:  

• ficha de credenciamento da entidade (Anexo II); 

• cópia de um documento oficial com foto do respectivo delegado representante da 

entidade; 

• cópia da ata da eleição da atual diretoria; 

• cópia da inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Guarapuava. 

Parágrafo único – A documentação deverá ser enviada para os seguintes endereços eletrônicos: 

conselhosguarapuava@outlook.com ou conselhos@guarapuava.pr.gov.br.  

Art. 6º - A documentação de credenciamento das entidades será analisada pela Comissão 

Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava e 
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o resultado será publicado no dia 23 de setembro de 2020 no Boletim Oficial do Município e estará 

disponível para consulta no site oficial da Prefeitura de Guarapuava: www.guarapuava.pr.gov.br. 

Art. 7º - Em casos de indeferimento do credenciamento das entidades, caberá recurso ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava, a ser 

interposto até 25 de setembro de 2020, das 08h às 13h, junto a Secretaria Executiva dos Conselhos, na 

SEMADS.  

§ 1° - Os recursos serão julgados por 2/3 dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, em reunião extraordinária virtual a ser realizada no dia 28 de setembro de 2020 

e seus resultados serão publicados Boletim Oficial do Município e estarão disponíveis para consulta no 

site oficial da Prefeitura de Guarapuava: www.guarapuava.pr.gov.br. 

§ 2° - Da decisão proferida, quando do julgamento do recurso, não caberá recurso, sendo 

considerada terminativa em âmbito administrativo. 

 

DOS CANDIDATOS 

Art. 8º - O cargo de conselheiro titular ou suplente junto ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente é de titularidade da entidade a qual os representantes estão vinculados, não 

tendo caráter pessoal. 

Art. 9º - Todas as entidades inscritas serão candidatas às vagas e deverão designar 01 (um) 

delegado, com direito a voz e voto, informado no formulário próprio no ato do credenciamento os dados 

pessoa do delegado, sem possibilidade de substituição.  

 

DA ASSEMBLEIA 

Art. 10º - A Assembleia para eleição dos conselheiros de direitos - titulares e suplentes - que 

comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA para o biênio 

2020/2022 ocorrerá no dia 30 de setembro de 2020, às 10 horas, por meio de vídeo chamada, com 

gravação de áudio e vídeo, através do aplicativo “Google Meet” e será coordenada pela mesa diretora, 

composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 01 (um) vogal, escolhidos entre os membros da 

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – 

Guarapuava. 
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Parágrafo único - Será assegurada, a cada entidade inscrita para concorrer ao pleito, o tempo de 

02 (dois) minutos para exposição de propostas e defesa de sua candidatura. 

 

Art. 11 - Compete à Mesa Diretora: 

• proceder à abertura da assembleia; 

• prestar os esclarecimentos necessários sobre as normas do processo; 

• deliberar sobre as dificuldades e dúvidas que ocorrerem durante o processo, convocando, 

se necessário, o auxílio dos demais membros Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava; 

• manter a ordem durante o processo; 

• coordenar e cronometrar as apresentações das entidades, respeitando-se a ordem 

alfabética; 

• proceder à conferência da ficha de credenciamento da entidade e do documento de 

identidade do delegado; 

•  proclamar o resultado da eleição; 

• lavrar a ata da assembleia onde deverá constar o número de entidades participantes e 

delegados, resultado da eleição e registro de ocorrências diversas; 

• encaminhar o resultado da assembleia para publicação; 

• encerrar a assembleia.  

 

DA ELEIÇÃO 

Art. 12 - A votação se dará por votação nominal, sempre que possível por escrutínio secreto, 

sendo considerada eleita a entidade que obtiver maioria simples dos votos, cabendo ao Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava o voto de 

minerva em caso de empate. 

Art. 13 - Concluída a eleição, a mesa diretora da assembleia procederá o anúncio das entidades 

eleitas, com a respectiva confecção da ata da assembleia. 

Art. 14 - A mesa diretora encaminhará o resultado para publicação em Boletim Oficial do 

Município. 
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Art. 15 - Em caso de persistência do empate, a entidade que tiver data de Fundação mais antiga, 

assumirá a respectiva vaga. 

 

DA COMPETÊNCIA E MANDATO DOS CONSELHEIROS ELEITOS 

Art. 16 – É de competência dos conselheiros municipais do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava as ações previstas no art. 13 do Regimento 

Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – Guarapuava. 

Art. 17 - O mandato dos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente COMDICA – Guarapuava será de 02 (dois) anos, facultada a sua recondução ou reeleição. 

Art. 18 - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

COMDICA – Guarapuava é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 19 - É de inteira responsabilidade da entidade e seus representantes o acompanhamento 

das publicações e editais no Boletim Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura de Guarapuava. 

Art. 20 - O representante que prestar declaração falsa ou inexata, ou apresentar documentos 

adulterados ou falsos, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes no presente 

edital, e responderá civil e criminalmente por seus atos e omissões. 

Art. 21 - A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

COMDICA – Guarapuava apreciará e decidirá sobre os casos omissos, pautando-se na legislação vigente 

e no presente Edital. 

Art. 22 – Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim Oficial do 

Município. 

Guarapuava, 02 de setembro de 2020 

 

 

 

ORIDES NEGRELLO NETO 
Presidente do COMDICA 
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ANEXO I 

 

CALENDÁRIO OFICIAL 

DATA EVENTO 

09/09/2020 Publicação do Edital 

10 à 18/09/2020 Credenciamento das entidades e delegados 

21/09/2020 
Análise das inscrições pela Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA 

23/09/2020 
Publicação da relação de entidades inscritas e habilitadas, bem como das 

entidades que tiveram o credenciamento indeferido 

25/09/2020 

Prazo para interposição de recurso pelas entidades que tiveram o 

credenciamento indeferido pela Comissão Eleitoral do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA 

28/09/2020 Análise e deliberação dos recursos interpostos 

29/09/2020 Publicação do resultado final das entidades habilitadas  

30/09/2020 Assembleia para eleição das entidades 

01/10/2020 Publicação do resultado final da eleição 

07/10/2020 

Posse dos novos Conselheiros, titulares e suplentes, do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA – 

Guarapuava 
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ANEXO II 

 

FICHA DE CREDENCIAMENTO 

Entidade:  

Endereço:  

Bairro:  CEP  

CNPJ:  Telefone:  

E-mail:  

 

INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE TITULAR 

Nome completo:  

E-mail:  

Telefones:  

 

INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE SUPLENTE 

Nome completo:  

E-mail:  

Telefones:  

 

INDICAÇÃO DO DELEGADO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA 

Nome completo:  

E-mail:  

Telefones:  

Cargo ou função exercida:  

Registro Geral (RG):  

 

É INDISPENSÁVEL ANEXAR OS ITENS PREVISTOS NO ART. 5º DO EDITAL 
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