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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 A Comissão de Organização do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, instituída pelo 

Decreto nº 5956/2015 de 07 de Maio de 2015, presidida por Miriam Bitencourt de Araújo, 

Secretária da Mulher – SEMU e composta por Maria Auxiliadora Bezerra Rodrigues, SEMU, 

Thelma Mendes de Carvalho Melo, PROGER, Adriana Marques dos Santos, SESAU e Sintia Maria 

Piol, SEGOV, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA representantes da sociedade civil 

organizada que comprovem um trabalho efetivo na promoção, prevenção, garantia e defesa dos 

direitos da mulher, para participarem da eleição dos membros da sociedade civil – Biênio 

2015/2017, objetivando a formação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, nos 

termos da Lei Municipal nº 702/2005, de 03 de Novembro de 2005, conforme as disposições deste 

instrumento: 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo eletivo será regido por este Edital e tem por finalidade o preenchimento de 06 (seis) 

vagas e respectivas suplentes por representantes da sociedade civil organizada, escolhidos dentre 

cidadãs que tenham idoneidade moral e atuação efetiva na garantia dos direitos da mulher para 

composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM. 

 

1.1.1 Por atuação efetiva na garantia dos direitos da mulher entende-se que as entidades 

devem declarar efetiva atuação na promoção, prevenção e defesa dos direitos da mulher. 

 

1.2 Antecipará o processo eletivo a etapa de inscrição e habilitação, onde serão habilitados para 

concorrer à eleição os representantes indicados por cada entidade inscrita e considerada habilitada 

dentro do seu respectivo segmento. 

 

1.3. As entidades inscritas e habilitadas serão agrupadas de acordo com o segmento a que se 

enquadram, a fim de possibilitar uma composição diversificada e proporcional ao CMDM, quais 

sejam: 

 

 A) Segmento de articulações feministas, de defesa dos direitos da mulher e de diversidade 

sexual 

 B) Segmento de caráter sindical, associativo, profissional ou de classe  

 C) Segmento desportivo 

 D) Segmento de mulheres do campo 

 E) Segmento de ordens religiosas 

 F) Segmento de ordem racial e comunidades tradicionais 

 

 1.3.1. Na ausência de representantes habilitados em qualquer dos segmentos supracitados, 

a(s) vagas(s) será(ão) destinadas, após análise pela Comissão de Organização, ao(s) segmento(s) 

com maior número de entidades habilitadas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DA MULHER 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

Criado pela Lei nº 702/2005 de 03 de Novembro de 2005 

 

 

 

 

2 – DA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

 2.1 As entidades que desejarem indicar um representante para obter o direito a voto para 

formação do CMDM, devem habilitar-se, através de representante ou procurador legalmente 

constituído, junto à Comissão de Organização até o dia 09 de Junho de 2015, em dias úteis, das 

08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, na sede da Secretaria da Mulher – SEMU, com 

endereço na Avenida Francisco Drumond, s/nº, Centro, Camaçari – BA. 
 

 2.2 Os requerimentos de inscrição devem ser apresentados juntamente com os seguintes 

documentos, em cópia acompanhada do original ou devidamente autenticados pelo Cartório 

competente: 

 

A) Ficha de inscrição com a devida indicação de em qual dos segmentos previstos no item 

1.3 deste edital pretende se habilitar. 

B) Estatuto Social e Ata da última eleição registrados em Cartório. 

C) Documento de identificação e CPF dos responsáveis pela entidade. 

D) Comprovante de endereço da entidade. 

E) Declaração de que deseja integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

CMDM. 

F) Ofício de indicação do representante da entidade apto para participar da eleição e compor 

o Conselho caso eleito. 

G) CNPJ 

H) Declaração de que a entidade atende ao requisito previsto no item 1.1.1 deste edital, 

quanto à efetiva atuação na promoção, prevenção e defesa dos direitos da mulher, através de 

atividades e ações voltadas para estes fins. 

 
2.3 A Comissão de Organização analisará os requerimentos de inscrição e classificará os que 

forem deferidos como habilitados dentro dos segmentos indicados no item 1.3 deste edital, 

efetuando a publicação no mural de informes da Secretaria da Mulher – SEMU em 11 de junho de 

2015. 
 

2.4 Do indeferimento dos requerimentos de inscrição caberá recurso a ser apresentado até o 

dia 15 de junho de 2015 e que será analisado pela Comissão de Organização em até 48h (quarenta 

e oito horas). 

 

2.5 A divulgação final, após possíveis recursos, das entidades habilitadas e classificadas por 

segmentos será publicada no mural de informes da Secretaria da Mulher – SEMU em 18 de junho 

de 2015. 
 

3 – DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

 

 3.1 A eleição para a escolha dos 6 (seis) titulares e respectivos suplentes que serão indicados 

pelas entidades habilitadas dentro de cada segmento indicado no item 1.3 deste edital com 

idoneidade moral e atuação efetiva na garantia dos direitos da mulher para integrar o CMDM como 

representantes da sociedade civil organizada será realizada em 19 de Junho de 2015 às 09h00 no 

Centro de Referência na Atenção à Mulher Yolanda Pires, situado na Rua da Ambrosia, s/nº, 
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Dois de Julho, Camaçari – Bahia. 
 

 3.2 A votação para seleção de 01 (um) titular e de 01 (um) suplente será realizada 

separadamente dentro de cada um dos segmentos indicados no item 1.3 deste edital. 

 

 3.3 Cada membro representante deve votar dentro do seu segmento e indicar à Comissão de 

Organização o nome dos eleitos para ocupar a vaga de titular e suplente dentro daquele mesmo 

segmento, devendo a Comissão de Organização confirmar a indicação como válida ou não de 

acordo com os requisitos necessários indicados neste edital. 

 

 3.4 No caso de empate entre os concorrentes em seu segmento ou não havendo consenso 

após 90 (noventa) minutos do início da eleição, será feito sorteio pela Comissão de Organização 

entre os representantes daquele segmento para que se preencha a vaga em questão. 

 

 3.5 O não comparecimento do representante da entidade no dia e horário previstos para a 

eleição no item 3.1 deste edital importará em renúncia ao direito de voto. 

 

 3.6 Caso algum segmento indicado no item 1.3 deste edital não apresente entidades inscritas 

e habilitadas, caberá à Comissão de Organização proceder à readequação das respectivas vagas 

dentro daqueles segmentos que apresentaram maior número de habilitados, respectivamente. 

 

 3.7 Fica vedada a eleição de titular e suplente de uma mesma entidade habilitada, salvo se 

não houverem entidades suficientes habilitadas para o preenchimento de todas as vagas. 

 

  3.7.1 Na hipótese de haver apenas uma entidade habilitada no segmento, esta elegerá 

o titular e a Comissão de Organização procederá a readequação da vaga de suplente mediante 

sorteio entre os não eleitos para garantir a composição proporcional do Conselho. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 4.1 A indicação dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher de Camaçari, para a gestão do biênio 2015/2017, obedecerá aos 

prazos estabelecidos neste Edital. 

 

 4.2 Nos termos da legislação pertinente, a Secretaria da Mulher - SEMU oficiará o Ilustre 

Representante do Ministério Público, informando sobre todo o processo de indicação dos 

representantes das entidades da sociedade civil. 

 

 4.3 A Comissão de Organização poderá, antes de adotar qualquer providência ou decidir 

qualquer questão, pedido, requerimento, impugnação ou recurso apresentado, inclusive pelo 

Ministério Público do Estado da Bahia, ouvir a Procuradoria Geral do Município. 

 

 4.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Organização, no 

que couber. 

 

 4.5 A composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM eleito terá 

caráter temporário, no biênio 2015/2017. 
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 4.6 A posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM será realizada logo 

após a eleição. 

 

 4.7 A publicação da composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM 

para o mandato referente ao biênio 2015/2017 será feita no Diário Oficial do Município de 

Camaçari. 

 

 

Camaçari, 26 de Maio de 2015. 

 

 

 

Miriam Bitencourt de Araújo 

Secretária da Mulher – SEMU 


