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BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº001/2021 
 Secretaria Municipal de Assistência Social

FÓRUM PARA ESCOLHA DA SOCIEDADE 
CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

BIÊNIO 2021 – 2022

A Secretária Municipal de Assistência 
Social de Cuité de Mamanguape, no uso de suas 
atribuições, torna público e CONVOCA a sociedade 
civil, para o Fórum de escolha da composição e 
estrutura organizacional do Conselho Municipal 
de Assistência Social de Cuité de Mamanguape, 
para o Biênio 2021/2022, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 239/2018, que cria o Conselho 
Municipal de Assistência Social e dá outras 
providências.  

Art. 1º - O processo de escolha visa 
preencher 06 (Seis) vagas da representação não 
governamental no CMAS, sendo:
a)01 (um) Representante de Trabalhadores
da área de assistência social ou associações
representes dos trabalhadores
b)01 (um) Representante de Usuários da
Assistência Social ou associações representante
dos usuários;
c)01 (um) Representante de Entidades Religiosas;
d)01 (um) Representante de Entidades de Criança
e Adolescente;
e)01 (um) Representante de Entidades de Idosos;
f)01 (um) Representante de Sindicatos
(Trabalhadores Rurais, de Servidores Públicos).

Art. 2º - Para cada vaga, corresponderá um 
membro titular e um membro suplente. 

Art. 3º - Somente poderão concorrer às 
vagas as entidades que estiverem legalmente 
INSCRITAS no CMAS, usuários/as e trabalhadores/
as do SUAS representadas no dia da eleição.

Art. 4º - A escolha será realizada por 
aclamação, em que os candidatos votarão entre 

seus pares e a Assembleia registrará a votação 
em ata.

Art. 5º - Os interessados deverão 
comparecer à Secretaria de Assistência Social 
Municipal no dia 27 de Janeiro de 2021, no turno 
da manhã, para o Fórum e Composição, seguindo 
os protocolos de Enfrentamento à Covid-19.

Com o intuito de que todos os atores sociais, cada 
qual dentro de seus limites e atribuições, possam 
contribuir na implementação e fortalecimento da 
Política de Assistência Social no Município, solicito 
publicização e empenho.

Atenciosamente,

Ellen Cristine de Vasconcelos Souza
Secretária de Assistência Social


