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  RESOLUÇÃO N.º 13/2015 - CMAS. 

 
“Dispõe sobre a prorrogação do período de 
cadastramento para o processo eleitoral 
Eleição dos representantes da Sociedade 
Civil para período de 2015/2017 do CMAS-
TO e a o adiamento para a eleição do 
segmento sociedade civil do CMASTO para o 
período 2015/2017” 

 

 

A Comissão Eleitoral para o processo de eleição do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Teófilo Otoni para o período de 2015-2017, em 

conformidade com o Edital CMAS-TO 001/2015 em reunião ordinária no dia 

01 de dezembro de 2015, 

 

Considerando numero baixo de habilitações para o processo eleitoral do 

CMAS-TO para o período de 2015/2017; 

 

Considerando inconsistência nas fichas de inscrição de candidatos e delegados 

para o processo eleitoral do CMAS-TO para o período de 2015/2017; 

 

Considerando a necessidade de maior participação de entidades/organizações 

da sociedade regularmente cadastradas no processo eleitoral do CMAS-TO 

para o período de 2015/2017; 

 

 

Resolve: 

 

 Art. 1º - Prorrogar o período de cadastramento para o processo eleitoral do 

CMAS-TO para o período de 2015/2017 para o dia 04/12/2015; 

 

Art. 2°- Adiar a data da eleição do segmento sociedade civil do CMAS-TO 

para o período de 2015/2017 para o dia 10/12/2015; 

 

Art. 3°- Os casos omissos no edital de convocação do processo eleitoral do 

CMAS/TO para o período 2015-2017 serão tratados pela comissão eleitoral. 

 



           Conselho Municipal de Assistência Social 
    Teófilo Otoni/MG, Lei n°: 3.930 de 09 de Fevereiro de 1996. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Teófilo Otoni, 01de dezembro de 2015. 
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Secretaria de Assistência Social 
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Secretaria de Assistência Social 


