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Tatuí, 22 de dezembro de 2022. 
 

EDITAL 01/2022 
 
Edital de convocação de Assembleia para eleição de representantes da sociedade civil para o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD Tatuí. 
 
A Comissão Eleitoral do CMDPD Tatui, formada pelos Conselheiros: Sandra Lya Fiori da Silva, 
Maria José Belaz, Renata L. de Araújo Rusticheli, Renato Moreira dos Santos, Yustrich 
Azevedo, Vade Manoel Ferreira, Luciane Soares e Rosangela Aparecida D. F. da Silva, 
atendendo ao art. 6º. do Regimento Interno, faz saber a todos os interessados, que se encontra 
aberto prazo para inscrição para a Assembleia de eleição de conselheiros titulares e suplentes, 
para ocupar as 06 (seis) vagas destinadas aos membros titulares e 06 (seis) vagas destinadas 
aos membros suplentes, representantes da Sociedade Civil no CMDPD, gestão 2023/2024. 

Os membros conselheiros e seus respectivos suplentes, representantes da sociedade civil, serão 
eleitos por seus pares devidamente inscritos e cumprirão mandato com duração de dois anos, 
não podendo ser remunerados em nenhuma hipótese, sendo considerados como serviço público 
relevante. 

Para se candidatar ao Conselho, os interessados deverão preencher os seguintes critérios:  
I- ter 18 anos completos; 
II- ser pessoa com deficiência e/ou possuir representatividade, em nível municipal, junto às 

pessoas com deficiência, ou; 
III- ter efetiva atuação e/ou interesse, em nível municipal, relativamente à defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência, ou; 
IV- representar movimento, organização popular ou OSCs ligadas às pessoas com deficiência, 

ou que as representem, ou que possuam em suas estruturas setores destinados a 
atendimentos de pessoas com deficiências. 

 
Os interessados em compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 
CMDPD Tatuí deverão preencher, até o dia 13 de janeiro de 2023 às 23h59m, o 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO https://forms.gle/HGWP7X4C7Cc8ghM99 e 

anexar cópia de RG e CPF. Se preferir, pode preencher a Ficha de Inscrição impressa, 
disponível na Casa dos Conselhos, situada à Rua Senador Laurindo Dias Minhoto, 310 – Bairro 
Vila Dr. Laurindo – Tatuí/SP e enviar toda a documentação digitalizada para o e-mail: 
cmdpd.tatui@gmail.com ou pelo telefone (15) 99803-4334 Whats App. 
 
A eleição será realizada de modo presencial no dia 26 de janeiro de 2023 às 09:00h, e 
ocorrerá na Câmara dos Vereadores, situada na Avenida Cônego João Clímaco, 226 - Centro, 
Tatuí - SP, 18270-540, nesta cidade de Tatuí/SP. 
 
 
 

Marina Oliveira 
Presidente 
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Regimento Interno: 
 

Art. 8º..., 
§2º. Os conselheiros titulares que não puderem comparecer aos eventos e reuniões do CMDPD, tem a obrigação de comunicar 

seus suplentes e a Diretoria, em tempo hábil, para permitir a presença dos respectivos suplentes. 
 

Art. 9º. A apresentação de justificativa às faltas, a que se refere ao parágrafo 2º. do art. 8º., deverá ser dirigida ao Presidente 

do Conselho, no prazo de 5 (cinco) dias úteis anterior ao evento ou reunião, salvo motivo de força maior, posteriormente 

justificado. 
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