
 
 
 
EDITAL Nº 001/2017 – FEMADI 

O Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Proteção dos Direitos do Idoso- FEMADI, convoca 
para inscrições e eleição das entidades/organizações da Sociedade Civil para compor o Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso do Maranhão- CMDI, gestão 2017 a 2019. 
A divulgação deste e dos demais editais, relativos às etapas do processo de escolha estarão afixados 
junto ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso sito Rua da Saavedra nº160-Centro. 
 
1. DOS OBJETIVOS 

A Eleição tem por objetivo: 
Eleger 9 ( nove) entidades da Sociedade Civil, para o biênio 2017-2019, de acordo com o previsto na Lei 
Municipal nº 3.397/1995 de 26 de julho de 1995 alterado pela Lei n º 4.847/2007 de 7 de agosto de 2007. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas no CMDI, Rua da Saavedra nº 160- Centro, no horário das 14h às 17h, 
de segunda a quinta e das 8h às 12h,  na sexta-feira, no período de 16 a 30 de janeiro de 2017. 
Não serão aceitas inscrições fora do horário previsto no presente, bem como não serão aceitas inscrições 
no dia e local da eleição. 
Poderão se inscrever as entidades representantes: 
 
a) 03(três) representantes de entidades de atendimento ao idoso; 
b) 02(dois) representantes de entidades de organização de idosos; 
c) 03(três)  representantes de entidades  da política de promoção da equidade; 
d) 01(uma) representante de entidade de conselhos de classe; 

 
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Os documentos, aqui relacionados são obrigatórios e deverão ser entregues com cópias no ato da 
inscrição trazendo o original para comprovação; 
3.1-Ofício endereçado ao FEMADI, assinado pelo representante legal, indicando a entidade/organização 
que representa; 
3.2- Ata da Fundação da entidade.. 
3.3-Ata da Eleição e posse da atual diretoria devidamente registrada em cartório; 
3.4- Estatuto da Entidade devidamente registrada em cartório: 
3.5- Plano de Trabalho da instituição do ano em exercício (2017); 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Após a entrega da documentação de inscrição, a Comissão avaliará o cumprimento dos requisitos e 
documentos previstos no presente edital. 
 
A comissão poderá, no ato da inscrição recusar o recebimento de documentos, caso a 
entidade/organização não esteja entregando todos os documentos previstos no item 4 do presente edital. 
 

O resultado da homologação será divulgado no dia 31 de janeiro a partir das 17h. 
 
Do resultado das homologações caberá recurso, que deverá ser protocolado na sede do CMDI, na Rua 
da Saavedra nº160- Centro, no dia 01 de fevereiro a 03 de fevereiro horário das 14h às17h. 
 
O resultado do recurso será divulgado às 17h do dia 06 de fevereiro  de  2017.              
            . 
As candidaturas homologadas participarão do processo eleitoral. 
 
5. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ELEIÇÂO: 

A Eleição se realizará com a presença dos representantes legais das entidades homologadas: 
Data: 30 de janeiro de 2017 
Horário: 14h às 17h 
Local: Rua da Saavedra nº 160 Centro. 
 

São Luís, 12 de janeiro de 2017. 
Déborah Lopes Jatahy 

Coordenadora Geral do FEMADI 


