
 

 

EDITAL 01/21 - PRORROGANDO PRAZO  

 

 

FORUM MUNICIPAL PERMANENTE DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS PÚBLICAS DE LAGES - SC 

 

 

A Comissão Eleitoral, constituída pelo Fórum Municipal Permanente dos Direitos e das 

Políticas Sociais Públicas, em atenção ao chamamento do Executivo Municipal para eleição 

das organizações não governamentais para compor o CONSEA, e também o COMID, 

Considerando,  

• que o prazo de inscrições para a eleição dos respectivos Conselhos encerrou-se em 

13/08/2021; 

• que o número de organizações inscritas para compor o CONSEA é inferior ao 

número de vagas disponíveis para a sociedade civil; 

• que o número de organizações inscritas para compor o CONSEA é igual ao número 

de cadeiras, sem que possibilidade de suplência; 

 

Decidiu: 

 

1- Prorrogar o prazo para inscrições, e alterar o Cronograma conforme abaixo:   

 

CRONOGRAMA 

Data/hora Descrição 

23/08/21 até às 23:59  

 

Inscrições no e-mail do Fórum 

24 e 25/8/21 Análise Documental 

26/8/21 Publicação no WhatsApp do Fórum, das OSC inscritas e aptas 

a concorrer à respectiva eleição 

30/8/21 – 19 horas 19:00 – abertura da Assembleia Presencial com organização da 

votação 

19:40 – Início da votação eletrônica - CONSEA e COMID 

 

2- Manter os critérios para Candidaturas e Critérios para votação já estabelecidos no 

REGIMENTO/EDITAL N 01/2021. 

 

Obs. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral 

  

 

Lages, (SC) 16 de agosto de 2021 

 

 

 

 

Coordenação Colegiada do Fórum   
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