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Editais

EDITAL Nº 02/2022 – SEMAS
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL
Dispõe sobre as regras de Eleição dos representantes da Sociedade Civil e da
Assembleia de Eleição para o CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL DE ITUBERÁ para o biênio 2022 / 2024, conforme disposto na
Lei nº 1.736/2020 de 26 de junho de 2020, nos limites da presente Resolução.
Título I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Art. 1º - O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR – órgão
colegiado, permanente e autônomo de caráter consultivo e deliberativo, fiscalizador e
articulador das políticas de promoção da igualdade racial, vinculado
administrativamente, no nível de direção superior, à Secretaria de Assistência Social,
Direitos Humanos, Igualdade Racial, Habitação, Juventude, Esporte e Lazer.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial tem por finalidade
deliberar e fiscalizar políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas à
promoção da igualdade racial e atuar no controle social de políticas públicas, assim
como exercer a orientação normativa e consultiva sobre temáticas atinentes à
igualdade racial no Município de Ituberá, além de deliberar sobre as políticas públicas
que promovam a igualdade racial para combater a discriminação étnico-racial, reduzir
as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, atuando no
monitoramento e fiscalização dessas políticas públicas setoriais, em atenção às
previsões do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 1.228/10).

Título II
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL
Conforme dispões o Art. 3º da Lei Municipal 1.736/2020 de 26 de junho de 2020,
que regulamenta o CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL, tendo por atribuições, entre outras:
Art. 3º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial possui as
seguintes atribuições:
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I.

Deliberar sobre políticas públicas e diretrizes para promoção da
igualdade racial no âmbito municipal;

II. Receber, encaminhar e monitorar denúncias ou queixas de
discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional
ocorridas no território do Município de Ituberá;
III. Fomentar o desenvolvimento de programas educativos, visando à
promoção da igualdade racial;
IV. Promover trabalhos, emitir pareceres, realizar estudos, pesquisas sobre
temáticas atinentes à igualdade racial na Cidade de Ituberá;
V. Realizar campanhas informativas, cursos e outros eventos objetivando
a promoção da igualdade racial;
VI. Estabelecer a cooperação e firmar convênios com órgãos federais,
estaduais e municipais na consecução de meios destinados à promoção da
igualdade racial;
VII. Fomentar o intercâmbio com outras organizações congêneres nacionais
e internacionais, e a contribuição com iniciativas pertinentes à promoção
da igualdade racial;
VIII. Recomendar e colaborar com o aperfeiçoamento dos serviços públicos
notadamente no que concerne à adequação profissional e cívica de seus
integrantes, com vistas à conciliação entre o exercício das funções
administrativas e o respeito à diversidade étnico-racial;
IX. Pugnar pelo cumprimento das normas internacionais, nacionais,
estaduais e municipais sobre promoção da igualdade racial e pela
atualização da legislação municipal;
X.

Promover canais de diálogo com a sociedade civil;

XI. Pronunciar-se, por deliberação expressa de seus integrantes, através de
Moção, sobre situações que envolvam a promoção da igualdade racial;
XII. Elaborar o Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da
Igualdade Racial em consonância com as conclusões das Conferências
Municipal, Estadual e Nacional e com os Planos e Programas
contemplados no Orçamento Público;instituir comissões ou grupos de
trabalhos;
XIII.

Elaborar e aprovar o seu regimento interno;
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XIV. Elaborar e apresentar, anualmente relatório circunstanciado de todas as
atividades desenvolvidas pelo Conselho no período, dando ampla
divulgação ao mesmo, de forma a prestar contas de suas atividades à
sociedade;

Art. 4º. Para cumprir suas finalidades institucionais, o CMPIR, no exercício
das respectivas atribuições, poderá:
I.

Solicitar aos órgãos públicos municipais e estaduais integrantes da rede de
serviços de promoção da igualdade racial, certidões, atestados,
informações, cópias de documentos e de expedientes ou processos
administrativos;

II.

Propor à autoridade competente de qualquer nível a instauração de
sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou judiciais para
apuração de responsabilidade pela discriminação em razão da raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional;
Incidir sobre o orçamento público municipal, em suas fases e etapas,
visando à destinação de recursos para a implementação de políticas
públicas de promoção da igualdade racial;

III.

IV.

Apresentar um plano orçamentário para o seu funcionamento;

V.

Solicitar à Prefeitura Municipal de Ituberá a adoção de medidas para seu
pleno funcionamento.

Parágrafo único.As deliberações do Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial serão encaminhadas ao Executivo municipal em tempo hábil
para a elaboração da proposta de Orçamento de Governo.
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Título III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será composto por
integrantes e respectivos suplentes, dos quais 45% (quarenta e cinco por cento)
serão representantes do Poder Público e 55% (cinquenta e cinco por cento) serão
representantes da sociedade civil organizada.
Conforme dispões o Art. 11 da Lei Municipal 1.736/2020 de 26 de junho de 2020.
Os representantes titulares e suplentes serão convidados a participar das reuniões
do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, sendo indicados pelas
suas respectivas Instituições conforme a seguinte composição:
I. Um(a) integrante titular e um integrante suplente de Associações, Conselhos e
Agremiações Quilombolas;
II. Um(a) integrante titular e um integrante suplente de Instituições Socioculturais
voltadas para a Promoção da Igualdade Racial;
III.

Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Igreja Católica;

IV.

Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Igreja Evangélica;

V. Um(a) integrante titular e um integrante suplente de Instituições de Mulheres
voltadas para a Promoção da Igualdade Racial;
VI. Um(a) integrante titular e um integrante suplente de Instituições da Agricultura
Familiar;
VII. Um(a) integrante titular e um integrante suplente de Comunidade Tradicionais
(Assentamentos, Ciganos e Comunidades Ribeirinhas).
VIII.
Um(a) integrante titular e um integrante suplente de instituições de religiões de
matriz africana

Art. 6º. A representação do Poder Público será composta da seguinte forma:
I.
Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Secretaria do
Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude;
II.
Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Secretaria da Educação e
Cultura;
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III.

Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Secretaria da Saúde;

IV.

Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Secretaria da Agricultura;

V.
Um(a) integrante titular e um integrante suplente da Secretaria do Turismo e
Meio Ambiente.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial poderá
convidar para participar de suas sessões, com direito a voz, sem direito a voto,
representantes de entidades ou órgãos públicos ou privados, cuja participação seja
considerada importante diante da pauta da sessão e pessoas que, por seus
conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das
matérias em exame.
O mandato das Instituições do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade
Racial será de dois anos, e permitida uma recondução.
Título IV
DA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Poderão candidatar-se a representantes da sociedade civil no CONSELHO
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, para o biênio 2022/2024, os
Movimentos, Associações ou Organizações da Juventude; Fóruns e Redes da
Juventude; Entidades de Apoio às Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial
que apresentem no ato da inscrição os seguintes documentos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Documentos Pessoais (RG e CPF);
Ter mais de 16 anos;
Ter título de eleitor da cidade de Ituberá;
Preencher o formulário de inscrição;
Comprovar vínculo com o segmento ao qual irá representar.

Paragrafo Único - Entende-se como organização de Promoção da Igualdade Racial
, para fim deste Edital, todo e qualquer grupo organizado em torno de temáticas
étnicas, de defesa aos direitos humanos, dos povos negros, ciganos, indígenas.
Movimentos negros, periféricos, culturais, de comunidades quilombolas, ribeirinhas,
comunidades rurais e quilombos urbanos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QURDODG0RJVBQTAZMUM1MT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
14 de Julho de 2022
7 - Ano XX - Nº 3373

Ituberá

Art. 7º – As candidaturas da sociedade civil deverão preencher formulário padrão de
inscrição disponível na Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Igualdade
Racial, Habitação, Juventude, Esporte e Lazer.
Art. 8º - As inscrições deverão ser feitas do dia 11 a 15 de julho de 2022, das 08:00
às 13:00 horas, na Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Igualdade
Racial, Habitação, Juventude, Esporte e Lazer, localizada na Rua Renato Braga, s/nº,
Av. Hildebrando de Araújo Góes – Centro (Posto de Combustível Larco Transval).

Título V
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 9º - A Comissão Eleitoral será composta por 05 (cinco) membros, cuja finalidade
é contribuir com o processo eleitoral, respeitando os direitos e deveres dos
candidatos e eleitores, fazendo com que as eleições transcorram de forma
transparente e dentro da legalidade, tendo a seguinte composição:
Cássio Lopes dos Reis – Secretário Social, Esporte e
do Desenvolvimento Juventude;
a)

b)
c)
d)
e)

Alenilson dos Santos – Superintendente de Juventude
André Carlos Conceição dos Santos – Diretor de Projetos Especiais
Dra. Sarah Rocha – Sub Procuradora Jurídica de Ituberá.
Jonas Conceição Souza - Assessor Institucional
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Art. 10º - Após o término do prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral analisará os
pedidos de inscrição e dará ampla publicidade, da lista de Entidades, Movimentos,
Associações ou Organizações, Fóruns e Redes, que tiveram sua inscrição aprovada.
Art. 11º - Aqueles que não tiveram sua inscrição validada terão prazo de 3 (três)
dias úteis para interpor recurso junto à Comissão Eleitoral, na Secretaria de
Assistência Social, Direitos Humanos, Igualdade Racial, Esporte, Juventude e Lazer,
localizada na Rua Renato Braga,
s/nº, Bairro: Centro. A Comissão Eleitoral terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para
analisar os recursos interpostos.
Título VI DA ELEIÇÃO
Art. 12 - O local da Assembleia de posse
será informado durante o momento de
VOTAÇÃO dos conselheiros.
Art. 13º – Somente poderá votar e ser votado 01 (um) representante da sociedade civil
indicado pela Entidade ou Movimento.
Art. 14º - Cada representante legal terá direito de votar uma vez, podendo votar em
até 07 (sete) representantes de entidades candidatas, não podendo extrapolar este
número, sob pena de anulação automática de voto.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 15º - É facultado a Comissão Eleitoral impugnar a candidatura caso seja
detectada alguma irregularidade apresentada pelo candidato na inscrição;
§ 1º - É de responsabilidade da Comissão Eleitoral, após análise dos documentos
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comprobatórios e do relatório de atividades, confirmar ou não a inscrição dos
representantes da sociedade civil.
Art. 16º - A Comissão Eleitoral fará a designação do presidente e do secretário da
Assembleia, que farão a apresentação da proposta da pauta e de organização dos
trabalhos.
Art. 17º - Cada candidato terá direito a fala para apresentar suas propostas e o
tempo será igual para todos os determinado pela
candidatos, sendo que será comissão
eleitoral o tempo para a fala.
Art. 18º - As despesas com a organização geral da Conferência Municipal de
Promoção da Igualdade Racial correrão por conta da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Direitos Humanos, Igualdade Racial, Esporte, Juventude e Lazer,
cabendo aos participantes se responsabilizarem pelos gastos com deslocamento,
hospedagem e alimentação.
Art. 19º - Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal
de Assistência Social, Direitos Humanos, Igualdade Racial ,Esporte, Juventude e
Lazer: Rua Renato Braga, s/nº, Av. Hildebrando de Araújo Góes – Centro. Tel (73)
3256-3272.
Art. 20º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 21º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

CÁSSIO LOPES DOS REIS
Secretário de Assistência Social, Direitos Humanos,
Igualdade Racial ,Esporte, Juventude e Lazer.
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EDITAL Nº 02/2022 SEMAS – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Informação de Instituição Candidata:
Nome completo:
Endereço:
E-mail:

Telefone:

Responsável Legal:
Informações da/do representante que participará da Assembleia de Eleição:
Nome completo:
RG:
CPF:
D/N
Endereço:
E-mail:
Identidade de gênero: ( ) Homem Cisgênero ( ) Mulher Cisgênero
(
)Homem Trans (
) Mulher Trans (
) Não Binário

/

/

*Cisgênero – Se identifica com sexo biológico / Trans – Transcendeu o
sexo biológico / Não Binário – Não se aplica em nenhum padrão de gênero
binário.
Telefone:
Escolaridade: ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( ) Pós graduação
Possui deficiência? ( )Não ( )Sim. Se sim qual?
Se sim, necessita de acompanhante? ( )Não ( )Sim
Nome completo do acompanhante:
RG ou CPF do acompanhante:
Declaro estar ciente da apresentação da documentação prevista e demais informações
contidas no Edital.

Responsável pela inscrição:
Data da inscrição:

/

E-mail: Telefone (
/

_

)

Assinatura:
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