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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE SANTOS

EDITAL Nº. 002/2021 – COMMULHER
Dispõe sobre o processo de eleição da vacância de membro da Sociedade Civil que comporá o Conse-

lho Municipal dos Direitos da Mulher de Santos - COMMULHER, para a Gestão 2021/2023.
Art. 1º - Constitui objeto do presente Edital a abertura do processo de eleição  da vacância de membro 

da Sociedade Civil, que irá compor o colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para a ges-
tão 2021/2023.

Art. 2º - As organizações da Sociedade Civil interessadas deverão apresentar e preencher conforme 
Anexo I, indicar  o seu representante (titular) e o segmento que pretende participar na composição do 
Conselho protocolando ofício e ou encaminhando via e-mail para commulher@santos.sp.gov.br, na Se-
ção Casa de Participação Comunitária (SEPACOM), situada na Rua XV de novembro, 183 – Centro Histórico 
no horário das 9h às 16h, enquanto a vaga remanescente não for preenchida.

Parágrafo único: será eleito 01 titular representante da Sociedade Civil .
Art. 3º -  A eleição de membro da Sociedade Civil que comporá o Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher – COMMULHER, para a gestão 2021/2023, ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária subsequente a 
entrega dos documentos.

Art. 4º - O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Santos, 10 de junho de 2021.

CÍCERA SEVERINA DA CONCEIÇÃO MUSA
PRESIDENTE DO COMMULHER
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ANEXO I 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE SANTOS 

Lei Municipal nº. 2.039 de 30/07/2002 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO CANDIDATURA 

 

Ao COMMULHER 

 
Considerando que a Organização _____________________________________________ 

________________________________________________________(nome da entidade), 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob nº _________________________, constituída com endereço 

em Santos, à ____________________________________________________________ , 

nº_____,complemento ________, Bairro ______________________, CEP;____________, 

Fone:_____________, e-mail:_________________________________ desenvolve ações 

relativas a mulher abaixo descritas_____________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

vem apresentar a candidatura ao pleito biênio 2021/2023  segmento__________________ 

_____________________________________________, indicando como representantes a 

Sr(a).___________________________________________________________Titular  e  a 

Sr(a).___________________________________________________________Suplente  à 

participação. 

Como comprovação a inscrição da candidatura encaminhar: 

− Estatuto da Organização; 

− Cópia simples Ata eleição última diretoria; 

− Cópia do RG do Titular e Suplente. 

 

 

             Santos, ___ de ______________ de _____. 

 

________________________________ 

(NOME/CARGO) 


