
 
 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - CMPD 
 

EDITAL  CMPD 001/2021 - ELEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL ORGANIZADA 

A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

convoca as entidades não 

governamentais que desenvolvem ações 

voltadas a políticas de combate ao uso de 

drogas da cidade de Croatá para o 

processo de escolha dos representantes 

da sociedade civil do conselho municipal 

de políticas sobre drogas. 

O Conselho Municipal de Política sobre Drogas - CMPD de Croata – CE 

no uso de suas atribuições legais conferidas pela constituição Federal/1988 e 

pela a Lei Municipal 334/2011, convoca os representantes das Organizações da 

sociedade civil para integrar o conselho no biênio 2021/2023. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social convoca 

as organizações da sociedade civil q desenvolvem ações voltadas a política de 

combate ao uso de drogas para assembleia especifica de eleição dos 

representantes das entidades não governamentais para a gestão do CMPD do 

biênio 2021/2023. 

1. DO OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo eleger os representantes da sociedade 

civil que ocuparão cadeira junto ao CMPD durante o biênio 2021/2023. 

 

2. DO COLEGIO ELEITORAL  

Para formação do colégio eleitoral devem realizar a inscrição, do dia 16/03 

ao dia 19/03/2021, através do link https://forms.gle/84b9HYC4AuH9Zr8U9, as 

organizações da sociedade civil que atuam na área de: (A)  campanha de 

prevenção e combate ao uso de entorpecentes; (B) Programas de prevenção; 

(C) atuação de forma informativa sobre os malefícios do usos drogas.  

 

https://forms.gle/84b9HYC4AuH9Zr8U9
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3. DA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA PLEITEAR VAGA NA 

GESTÃO DO CMPD 

A entidade não governamental que desejar ocupar cadeira junto ao 

conselho, garantindo a participação com voz e voto durante o biênio, devera até 

dia 19 de março para fazer a inscrição exigida para o colégio eleitoral no link: 

https://forms.gle/84b9HYC4AuH9Zr8U9, além de: 

a) Informar, com a indicação de seus representantes, com respectivos 

nomes, apontamento de quem será o titular e quem será o suplente, 

anexando copia dos documentos pessoais de ambos (RG e CPF), 

comprovante de endereço, endereço pessoal para correspondência 

eletrônica e telefone de contato, para fins de nomeação em portaria, ao 

termino do processo de escolha. 

b) Apresentar declaração que comprove o vínculo dos representantes com 

a entidade. 

4. DO PROCESSO DE ESCOLHA  

4.1 O processo de escolha será realizado em assembleia especifica online 

no dia 24 de março de 2021 as 10h  

4.2 O resultado do pleito será registrado em ata que será encaminhada 

até uma semana depois da assembleia, para publicação na imprensa oficial do 

município. 

4.3 O processo será acompanhado por representantes da sociedade civil 

e, eventualmente pelo ministério público. 

5. DA COMISSÃO ELEITORAL 

5.1 A comissão eleitoral será composta por um Técnico da Gestão; Iury 

Viana Santana, pela Técnica da Vigilância Socioassistencial; Magnólia Maria 

Soares Meneses, pela a Secretaria dos Conselhos; Antônia Claudia Tavares de 

Lima 

5.2 A comissão eleitoral estará em vigor logo após a publicação do 

presente edital. 
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5.3 A comissão eleitoral publicara e fixara em local de fácil acesso na 

secretaria de desenvolvimento econômico e social, e no site da prefeitura 

municipal de Croata, a lista de entidades inscritas para o colégio eleitoral e para 

pleitear vaga na eleição. A partir da data de publicação, fica aberto o prazo de 3 

dias uteis para recurso. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 As demais informações serão obtidas na secretaria do 

desenvolvimento econômico e social. 

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral, 

observadas as normas legais supracitadas, e se necessário, serão submetidos 

a decisão da Assembleia de eleições do CMPD, tendo poder de voto as 

entidades devidamente inscritas e habilitadas. 

 

Croata – CE, 15 de Março 2021 

 

 

____________________________________________ 

Mariane Magalhães Felinto 

Secretária de Desenvolvimento Econômico Social 
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CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES DO CMPD – CROATÁ 

 

 LOCAL DATA 

Lançamento do edital 
Site da Prefeitura Municipal 

de Croatá 
15 de Março de 2021 

Inscrições para colégio 
eleitoral e para concorrer 

às eleições 

Online – Link do Google 
Forms 

16 à 19 de Março de 2021 

Resultado preliminar das 
inscrições 

Site da Prefeitura Municipal 
de Croatá 

20 de Março de 2021 

Recursos 
Secretaria de 

Desenvolvimento 
Econômico e Social 

22 de Março de 2021 

Resultado final das 
inscrições 

Site da Prefeitura Municipal 
de Croatá 

23 de Março de 2021 

Assembleia para a eleição Plataforma Google Meet 
24 de Março de 2021 ás 10 

horas 

 

 

Croatá-CE. 15 de Março de 2021 

 

 

____________________________________________ 

Mariane Magalhães Felinto 

Secretária de Desenvolvimento Econômico Social 

 


