
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Conselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás cmas2013canaa@hotmail.com 

Rua Ulisses Guimarães, 645 – Centro – CEP: 68537-000 - Canaã dos Carajás – PA 
 

1 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO DE ELEIÇÃO Nº 003/2022 
   
 

Convoca a Assembleia Geral para Eleição dos 
representantes da Sociedade Civil para Compor o 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
de Canaã dos Carajás - PA / Biênio 2022/2024.  

 

O Conselho Municipal de Assistencial Social de Canaã dos Carajás – PA, no 

uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 928, de 20 de 

Dezembro de 2020, em consonância com a Lei Federal nº 8.742, de 07 de 

Dezembro de 1993, CONVOCA os representantes da sociedade civil 

(representantes das entidades e organizações de assistência social, representantes 

de organizações dos trabalhadores do SUAS, à nível municipal, representantes ou 

organizações de usuários da assistência social no Município) para participarem da 

Assembleia Geral, onde serão eleitos os representantes da sociedade civil para 

compor o CMAS – Biênio 2022/2024. 

Art. 1º Os segmentos que estarão concorrendo a representação no Conselho 

Municipal da Assistência Social são descritos da seguinte maneira, conforme Lei 

Municipal nº 928/2020:   

I. Representantes das entidades e organizações de assistência social, com 

inscrição neste Conselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás-PA; 

II. Representantes de organizações dos trabalhadores do SUAS, à nível 

municipal, que organizam, defendem e representam os interesses dos trabalhadores 

que atuam institucionalmente na política de assistência social;   

III. Representantes ou organizações de usuários da assistência social no 

Município. 

 

     DO PROCESSO ELEITORAL 
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Art. 2º A escolha se dará de maneira direta e livre, para a ocupação do total 

de 05 (cinco) vagas para representantes titulares, com seus respectivos suplentes, 

distribuído entre cada segmento constante no art. 1º, conforme especificação abaixo: 

I. Representantes das entidades e organizações de assistência social:  

a) 02 (duas) vagas para Entidades de Atendimento, Assessoramento e/ou 

defesa e garantia dos direitos dos usuários e seus respectivos Suplentes;  

II. Representantes de usuários e de organização de usuários de 

assistência social: 

a) 02 (duas) vagas para Representantes de usuários vinculados aos 

programas, projetos e serviços da assistência social municipal e entidades que 

contenham em seu quadro usuários da política de assistência social e seus 

respectivos Suplentes; 

III. Representantes de Trabalhadores da Política de Assistência Social:  

a) 01 (uma) vaga para representante de trabalhadores do SUAS, escolhido 

em foro próprio com a participação de sindicatos, associações, conselhos 

profissionais ou outra entidade representativa dos trabalhadores e seus respectivo 

Suplente.  

 

DOS CANDIDATOS E ELEITORES 
 

Art. 3º O cadastramento dos candidatos que representem os segmentos que 

concorrerão ao processo eleitoral e dos eleitores para a escolha de representantes 

da Sociedade Civil junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos 

Carajás-PA, será realizado na Sala dos Conselhos, localizado na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, situada na Rua Ulisses 

Guimarães, nº 645 - Centro, no período de 07 de fevereiro a 07 de março de 2022, 

de 8h as 14h.   
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Parágrafo único: Em nenhuma hipótese será permitido o cadastramento de 

eleitores ou candidatos após os horários supracitados.  

 
DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS SEGMENTOS CANDIDATOS À 

ELEIÇÃO E ELEITORES 
 

Art. 4º A partir da data de publicação do presente Edital, eleitores e 

candidatos que representem os segmentos que concorrerão ao processo eleitoral 

deverão comparecer até o dia 07 de Março de 2022, de 08h às 14h, no 

Departamento dos Conselhos, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

situada à rua Ulisses Guimarães, nº 645, Vale dourado, para efetuar o 

preenchimento da Ficha de Inscrição, portando a cópia dos seguintes documentos: 

 I - Para as entidades e organizações de assistência social, conforme 

previsto na Resolução CNAS nº 14, de 2014: 

a) Requerimento de habilitação (Anexo I-A), devidamente assinado por seu 

representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a), indicando sua condição de 

habilitada a designar candidato(a) e o seu segmento; 

b) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ; 

c) Cópia da ata de eleição da atual diretoria; 

d) Declaração de funcionamento (Anexo II) assinado pelo representante legal 

da entidade ou organização; 

e) Formulário de designação da pessoa física a ser eleita (Anexo IV) 

devidamente assinado pelo representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a); 

f) Documento de identidade com foto (carteira de identidade, carteira nacional 

de habilitação ou passaporte), comprovando idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos, completados até a data da Assembleia; 

g) Cópia do relatório de atividades dos dois últimos exercícios, que comprove 

a atuação em âmbito municipal. 

mailto:cmas2013canaa@hotmail.com


 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Conselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás cmas2013canaa@hotmail.com 

Rua Ulisses Guimarães, 645 – Centro – CEP: 68537-000 - Canaã dos Carajás – PA 
 

4 

II - Para as organizações dos usuários da assistência social: 

a) Requerimento de habilitação (Anexo I-C), devidamente assinado por seu 

representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a), indicando sua condição de 

habilitada a designar candidato(a) e o seu segmento; 

b) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ; 

c) Cópia do Estatuto Social ou ato constitutivo da organização em vigor; 

d) Cópia da ata de eleição da atual diretoria; 

e) Cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria; 

f) Relatório de atividades no âmbito do município dos dois últimos anos. 

g) Formulário de designação da pessoa física a ser eleita (Anexo IV), 

devidamente assinado pelo representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a); 

h) Cópia de documento oficial com foto do(a) candidato(a) designado(a); 

i) Declaração de funcionamento (Anexo II), assinado pelo representante legal 

da organização. 

III - Para usuário da Assistência Social ou representante dos usuários:  

a) Requerimento de habilitação (Anexo I-D), devidamente assinado por seu 

representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a), indicando sua condição de 

habilitada a designar candidato(a) e o seu segmento; 

b) Formulário de designação da pessoa física a ser eleita, comprovando 

vinculação com este grupo, movimento ou fórum (Anexo IV), devidamente assinado 

pelo representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a); 

c) Documento de identidade com foto (carteira de identidade, carteira nacional 

de habilitação ou passaporte), comprovando idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos completados até a data da Assembleia; 

d) Declaração de reconhecimento de existência e atuação, expedida pelo 

conselho ou órgão gestor da assistência social municipal, podendo ser assinado 

pelo secretário, ou pelo coordenador da respectiva unidade de serviço 

socioassistencial (Anexo III); 
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e) Documento de comprovação de usuário ou representante de usuários da 

Política de Assistência Social.  

Parágrafo Único - Se, usuários ou representante de usuários de Organização 

da Sociedade Civil - OSC’s -, deverão apresentar: ata de reunião de Diretoria da 

entidade ou documento da organização, devidamente assinado pelo(s) 

representante(s) legal(is), qualificando-o como usuário da Política de Assistência 

Social na condição de candidato ou apenas de eleitor. 

IV - Para as entidades e organizações dos trabalhadores do SUAS 

conforme as Resoluções CNAS nº 17, de 2011, nº 09, de 2014 e nº06, de 2015: 

a) Requerimento de habilitação (Anexo I-B), devidamente assinado por seu 

representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a), indicando sua 

condição de habilitada a designar candidato(a) e o seu segmento; 

b) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas -CNPJ; 

c) Cópia do estatuto social ou ato constitutivo da entidade ou organização em 

vigor; 

d) Cópia da ata de eleição da atual diretoria; 

e) Cópia da ata ou termo de posse da atual diretoria; 

f) Formulário de designação da pessoa física a ser eleita, (Anexo IV), 

devidamente assinado pelo representante legal e pelo(a) candidato(a) designado(a); 

g) Documento de identidade com foto (carteira de identidade, carteira nacional 

de habilitação ou passaporte);  

h) Declaração de funcionamento, conforme Anexo II, assinado pelo 

representante legal da entidade ou organização; 

i) Relatório de atividades referentes aos dois últimos exercícios. 

 

DA ASSEMBLEIA 
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Art. 5º A Assembleia para eleição dos representantes da sociedade civil no 

CMAS será no dia 16 de março de 2022, com início às 09 horas, no Auditório do 

SINE, localizado na Rua JK, s/nº – Centro.  

I. Para o início dos trabalhos da Assembleia será necessária, em primeira 

chamada (às nove horas e trinta minutos), a presença de 70% (setenta por cento) 

dos eleitores previamente cadastrados ou, em segunda chamada (às nove horas e 

quarenta e cinco minutos), com os eleitores presentes cadastrados.  

II. Os candidatos e os eleitores cadastrados deverão se apresentar 

obrigatoriamente 20 (vinte) minutos antes do início da Assembleia, munido de 

documento de identificação com foto, sendo lhes entregue, nesta ocasião, credencial 

que os habilitará a votar e/ou a se apresentarem para serem votados.  

III. O(a) presidente da Assembleia anunciará os candidatos que terão a 

oportunidade de se apresentarem aos eleitores; 

IV. A eleição será secreta, com cédulas rubricadas pela Presidente do CMAS e 

entregues a cada eleitor cadastrado pela mesa receptora;  

Parágrafo Único - Cabe ao CMAS, dar ciência dos termos deste Edital de 

Convocação da Assembleia Geral para Eleição ao Ministério Público e às Entidades 

Não Governamentais habilitadas a participarem do presente pleito. 

Art. 6º A Secretaria executiva do CMAS deverá registrar em ata todos os 

procedimentos da Assembleia Geral. 

Art. 7º Serão expostos os procedimentos de escolha dos representantes da 

sociedade civil que comporão o CMAS para o biênio 2022/2024. 

Art. 8º Cada candidato representante de seus respectivos segmentos, terá 

05 (cinco) minutos para expor os motivos pelos quais pretende fazer parte do CMAS. 

Parágrafo Único - A ordem da apresentação se dará por meio de sorteio. 
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Art. 9º Após as apresentações, a Comissão Eleitoral, auxiliada pela 

secretaria executiva do CMAS, conduzirá o processo de escolha dos representantes 

da sociedade civil por categoria, para comporem o CMAS no biênio 2022/2024. 

Art. 10 Quando o segmento da Sociedade Civil tiver um único candidato, será 

eleito por simples aclamação. 

 

DA APURAÇÃO DOS VOTOS E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Art. 11 Serão considerados eleitos como Conselheiros Titulares, os 

candidatos que obtiverem maior número de votos em cada segmento:  

I – 2 (dois) representantes das Entidades ou Organizações de Assistência 

Social;  

II – 2 (dois) usuários, representantes dos Usuários ou organização de usuários 

da Assistência Social; e 

III – 1 (um) representante de entidades e organizações dos trabalhadores do 

SUAS.  

 §1º Serão considerados eleitos Suplentes como Entidade ou Organização da 

Assistência Social, os Profissionais ou Órgãos de Classe ligados à Assistência 

Social, usuários ou representantes dos Usuários da Assistência Social, que 

obtiverem maior número de votos, em sequência aos votos atribuídos a cada 

candidato eleito como titular em cada segmento. 

§ 2º Serão considerados nulos os votos destinados a pessoas não 

cadastradas como candidatas e em desacordo com o presente regulamento, ou que 

tenham rasuras ou alterações;  

Art. 12 Concluídas as eleições, o(a) Presidente da Comissão Eleitoral 

apresentará aos presentes o nome dos representantes da sociedade civil que irão 

compor o CMAS no biênio 2022/2024, sendo o resultado registrado em ata e 

assinado por todos os presentes. 
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Art. 13 Comissão Eleitoral enviará a Ata à Presidente do CMAS, que deverá 

ser homologada pelo colegiado em reunião extraordinária a ocorrer no dia 17 de 

março de 2022.  

 

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 

 

Art. 14 O resultado final da Assembleia Geral será divulgado em edital no 

Diário Oficial do Município Canaã dos Carajás – PA, no prazo de até 05 (cinco) dias. 

 

  DA POSSE 

 

Art. 15 A posse dos novos membros do Conselho Municipal de Assistência 

social dar-se-á pelo Prefeito Municipal, ou por quem o mesmo designar, após a 

divulgação dos nomes dos representantes eleitos. 

Art. 16 Após a posse, os membros titulares do CMAS elegerão a Diretoria 

do Conselho. 

Art. 17 As representações dos segmentos eleitos que não se fizerem 

presentes na posse através de seus representantes e não apresentarem justificativa 

por escrito endereçada ao CMAS, perderão o direito a participar do Conselho 

Municipal de Assistência Social do Município de Canaã dos Carajás – PA, biênio 

2022/2024. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18 A função de membro de Conselho é considerada de interesse 

público relevante e não remunerado. 

Art. 19 Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela 

Comissão Eleitoral composta para este fim, sem prejuízo de edição de novos editais 

e resoluções por parte do CMAS de Canaã dos Carajás – PA. 
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Canaã dos Carajás-PA, 03 de fevereiro de 2022. 

 

CRONOGRAMA PROCESSO ELEITORAL 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL CMAS 

CANAÃ DOS CARAJÁS - BIÊNIO 2022-2024 

ETAPAS DATAS 

Publicação da Resolução e Edital 04/01/2022 

Período de cadastramento de candidatos(as) e eleitores(as)  
07/02 a 

07/03/2022 

Período de análise das documentações apresentadas no 

cadastramento   

07/02 a 

07/03/2022 

Divulgação preliminar das inscrições deferidas  09/03/2022 

Período para solicitação de recursos  
10 e 

11/03/2022 

Divulgação dos resultados dos recursos e Divulgação da lista final 

do deferimento das inscrições 
14/03/2022 

Realização da Assembleia de Eleição 16/03/2022 

Divulgação do resultado da Assembleia  18/03/2022 

Nomeação e Posse dos(as) novos(as) conselheiros(as) 25/03/2022 

 

 
NÚBYA DO SOCORRO ROMA PACHECO 

Presidente do CMAS 
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ANEXO - I - A 

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

PARA ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CANDIDATO(A) E ELEITOR(A) 

 

À Comissão Eleitoral, 

 

Fundamentado nos dispositivos da Resolução 03 de 03 de janeiro de 2022 

CMAS, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL 

DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS GESTÃO 2022-2024. 

 

a) Nome da Entidade/organização: 

___________________________________________________________________ 

Presidente: __________________________________ CNPJ: _________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Telefone:(    ) ____________________ Endereço Eletrônico: __________________ 

Referência  para  contatos: (nome, qualificação, telefone e e-mail) 

___________________________________________________________________ 

b) Habilitação: 

Condição: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa) 

(  ) Eleitor(a) 

(  ) Candidato(a) 

Canaã dos Carajás, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

____________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a) 

 

mailto:cmas2013canaa@hotmail.com


 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Conselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás cmas2013canaa@hotmail.com 

Rua Ulisses Guimarães, 645 – Centro – CEP: 68537-000 - Canaã dos Carajás – PA 
 

11 

ANEXO - I - B 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

PARA ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE TRABALHADORES DO SUAS CANDIDATO(A) E 

ELEITOR(A) 

 

 À Comissão Eleitoral, 

 

 Fundamentado nos dispositivos da Resolução 03 de 03 de janeiro de 2022 

CMAS, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL 

DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS GESTÃO 2022-2024. 

 

a) Nome da Entidade/organização: 

___________________________________________________________________ 

Presidente: _________________________________ CNPJ: ___________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Telefone:(____) __________________Endereço Eletrônico: ___________________ 

Referência  para  contatos: (nome e qualificação, telefone e e-mail) 

___________________________________________________________________ 

b) Habilitação: 

Condição: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa) 

(  ) Eleitor(a ) 

(  ) Candidato(a ) 

Canaã dos Carajás, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

____________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a) 
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ANEXO - I - C 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

PARA ORGANIZAÇÃO DE USUÁRIOS CANDIDATO(A) E ELEITOR(A) 

 

 

À Comissão Eleitoral, 

 

Fundamentado nos dispositivos da Resolução 03 de 03 de janeiro de 2022 

CMAS, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL 

DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS GESTÃO 2022-2024. 

 

a) Nome da Entidade/organização: 

___________________________________________________________________ 

Presidente: __________________________________ CNPJ: _________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Telefone:(    ) ____________________ Endereço Eletrônico: __________________ 

Referência  para  contatos: (nome, qualificação, telefone e e-mail) 

___________________________________________________________________ 

b) Habilitação: 

Condição: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa) 

(  ) Eleitor(a) 

(  ) Candidato(a) 

Canaã dos Carajás, ____ de _____________ de 2022. 

 

____________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a) 
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ANEXO - I - D 

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

PARA REPRESENTANTE DE USUÁRIOS CANDIDATO(A) E ELEITOR(A) 

 

 

À Comissão Eleitoral, 

 

Fundamentado nos dispositivos da Resolução 03 de 03 de janeiro de 2022 

CMAS, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL 

DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS GESTÃO 2022-2024. 

 

a) Nome do Grupo, associação, movimento social, fórum, rede ou outras 

denominações de representação de usuário da política de assistência social: 

___________________________________________________________________ 

Presidente: __________________________________ CNPJ: _________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Telefone:(    ) ____________________ Endereço Eletrônico: __________________ 

Referência  para  contatos: (nome, qualificação, telefone e e-mail) 

___________________________________________________________________ 

c) Habilitação: 

Condição: (Campo obrigatório. Escolha apenas uma alternativa) 

(  ) Eleitor(a) 

(  ) Candidato(a) 

Canaã dos Carajás, ____ de _____________ de 2022. 

. 

____________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

 
____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a) 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

SEGMENTO ENTIDADES, TRABALHADORES E ORGANIZAÇÃO DE USUÁRIOS NA CONDIÇÃO 

DE CANDIDATO(A) 

 

DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da entidade/organização) ___  

___________________________________________________________________, 

com sede (endereço)________________________________________________, 

na cidade de Canaã dos Carajás, Pará, portadora do CNPJ nº ________________, 

está em pleno e regular funcionamento, desde (data de fundação) 

______/______/__________, cumprindo regularmente as suas finalidades 

estatutárias, sendo a sua Diretoria atual, com mandato de ____/____/___ a 

____/____/___, constituída dos seguintes membros, de acordo com ata de eleição e 

posse: 

 

Presidente (nome completo): 

 ___________________________________________________________________ 

RG:_____________________, UF _____________, CPF: _____________________ 

Endereço Residencial: _________________________________________________ 

Tel._____________________E-mail: _____________________________________ 

 

Vice-presidente ou cargo equivalente (nome completo): 

___________________________________________________________________ 

RG:_____________________, UF _____________, CPF: _____________________ 

Endereço Residencial: _________________________________________________ 

Tel._____________________E-mail: _____________________________________ 

 

Secretário(a) ou cargo equivalente (nome completo): 

___________________________________________________________________ 

RG:_____________________, UF _____________, CPF: _____________________ 
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Endereço Residencial: _________________________________________________ 

Tel._____________________E-mail: _____________________________________ 

 

DECLARO, em complemento, que a entidade ou organização acima 

identificada desenvolve suas atividades institucionais, há no mínimo seis meses, 

neste município de Canaã dos Carajás. 

 

Canaã dos Carajás, _____ de ____________, de 2022. 

 

 

______________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA E ATUAÇÃO 

PARA REPRESENTANTE DE USUÁRIOS 

 

 

DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome do grupo, associação, 

movimento social, fórum, rede ou outras denominações de representação de usuário 

da política de assistência social) _________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

com sede (endereço) ________________________________________________, 

na cidade Canaã dos Carajás, Pará, exerce suas atividades de assistência social 

cumprindo regularmente as suas finalidades, desde (data de início das atividades) 

__________________, sendo seus representantes legitimados, com fundamento 

nas definições da Resolução CNAS nº 11, de 23 de setembro de 2015 e documentos 

constitutivos ou relatório de reunião, pelo período de mandato de ____/____/___ a 

____/____/___, composto pelos seguintes membros: 

 

Representante 1: 

Nome completo: ______________________________________________________ 

Número do RG: ________________, UF ___________, CPF: __________________ 

Endereço Residencial: ________________________________________________ 

Cargo/Função/Atividade: _______________________________________________  

Tel._____________________E-mail: _____________________________________ 

 

Representante 2: 

Nome completo: ______________________________________________________ 

Número do RG: ________________, UF ___________, CPF: __________________ 

Endereço Residencial: ________________________________________________ 

Cargo/Função/Atividade: _______________________________________________  
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Representante 3: 

Nome completo: ______________________________________________________ 

Número do RG: ________________, UF ___________, CPF: __________________ 

Endereço Residencial: ________________________________________________ 

Cargo/Função/Atividade: _______________________________________________  

Tel._____________________E-mail: _____________________________________ 

 

 

Canaã dos Carajás, _____ de ____________, de 2022. 

 

 

___________________________________ 
(Identificação e qualificação de quem assina) 

Assinatura do (a) presidente do CMAS, gestor da assistência social de Canaã dos Carajás, ou 
coordenador de CRAS ou CREAS. 
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ANEXO IV 

 
FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO 

TODOS OS SEGMENTOS COMO CANDIDATOS (AS) E ELEITORES(AS) 
 

À Comissão Eleitoral, 

 

Conforme disposto na Resolução CMAS/MC nº 03, de 03 de janeiro de 2022, 

venho designar o(a) senhor(a) __________________________________________, 

para  representação  desta entidade/organização/representante de usuários 

postulante à participação no processo eleitoral para a gestão 2022-2024 do CMAS, 

na condição de (   ) candidato(a) ou (   ) eleitor(a). 

DECLARO que a pessoa designada participa das atividades desta 

entidade/organização na qualidade de _____________________________ 

(esclarecer vínculo). 

DECLARO que a pessoa designada participa do 

grupo/movimento/fórum/associação na qualidade de _________________________ 

(esclarecer vínculo). 
 

Representante: 

Nome completo: ______________________________________________________ 

Nº do RG: _______________, UF: _____________, CPF: _____________________ 

Título de Eleitor: _________________ Endereço Residencial: _________________ 

___________________________________________________________________ 

Telefone: (   ) _____________ ; E-mail: ____________________________________ 

 

Canaã dos Carajás, _____ de ____________, de 2022. 

 

____________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 

 
____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou eleitor(a) designado(a) 
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