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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA N° 02/2020 
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Russas - CMDDCA, órgão colegiado vinculado à Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social - SETAS, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
Edital de Convocação de Assembleia das Organizações da Sociedade Civil, para 
escolha dos Conselheiros do CMDDCA representantes da sociedade civil (titulares 
e suplentes) para mandato relativo ao biênio 2020/2022, nos termos do art. 7°, 
§ 1° da Lei Municipal n° 1.546/2015. 
Preliminarmente, considerando a necessidade de isolamento social determinado 
pelo Ministério da Saúde, provocado pela pandemia de Covid-19, que 
impossibilitou a divulgação deste Edital nos prédios públicos e no prazo definido 
na referida lei municipal, o que certamente inviabilizaria sua ampla divulgação, 
faz-se a publicação deste Edital no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Russas (www.russas.ce.gov.br), sob as seguintes normas: 
Art. 1° – As entidades interessadas deverão se inscrever atendendo aos critérios 
estabelecidos pela Lei Municipal n° 1.546/2015 e descritas no Artigo 2º deste 
Edital, no período de 23 de julho a 27 de julho de 2020, através do e-mail: 
centrodosconselhosR2018@outlook.com; 
Art. 2° – As entidades deverão anexar à ficha de inscrição a seguinte 
documentação: 
a) Cópia da ata de eleição da última diretoria;  

b) Cópia do Estatuto Social; 
c) Comprovante de endereço em nome da entidade, devendo ser fatura de água, 
de luz ou de telefone fixo; 
d) Cópia de RG, do CPF, endereço de e-mail, número de telefone e comprovante 
de endereço do representante legal; 
 

 
Art. 3° – Poderão participar da Assembleia de escolha as Organizações da 
Sociedade Civil que atuam na promoção e proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes, legalmente constituídas há pelo menos 01(um) ano. 
 
 
Parágrafo único – As entidades podem se cadastrar, indicando seus membros na 
condição de candidatos ou de eleitores aos cargos de Conselheiros titulares e 
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suplentes.   
 
Art. 4° – A Assembleia será realizada de forma virtual, pelo aplicativo Zoom, no 
dia 30 de julho de 2020, as 14h, e o link de acesso da reunião será enviado para 
o e-mail e para o Whatsapp das entidades inscritas, em até 24 horas de 
antecedência. 
  
Art. 5° – A Assembleia será facilitada pela Secretária Executiva do CMDDCA e por 
uma técnica a ser designada pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social – 
SETAS. 
 
 
 
Art. 6° – A Secretaria Executiva do CMDDCA criará um grupo no WattsApp: 
“Informações sobre Assembleia de Entidades”, inserindo as OSC’s inscritas para 
repasse coletivo das informações que julgar pertinentes em face da Assembleia, 
bem como as decisões tomadas acerca das entidades que se propõem a participar 
do processo de votação. 
 
Art. 7° - Na forma do seu Regimento Interno, o CMDDCA designará uma comissão 
composta por seus membros para organizar e realizar o procedimento de escolha 
dos Conselheiros representantes das OSC’s, nos termos do art. 7°, § 2° da Lei 
Municipal n° 1.546/2015. 
 
Art. 8° – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação e terá ampla 
divulgação no site do Governo Municipal de Russas, no grupo de WhatApp criado 
para este fim, além do grupo do CMDDCA e será encaminhado ao Ministério 
Público. 
 
Russas-CE, 23 de julho de 2020. 
 

 
Célia Heladia 

Secretária Executiva do CMDDCA 
 


