Resolução – Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE

RESOLUÇÃO Nº 002/09

EMENTA:
Convoca a Eleição do CMPPJ/RECIFE.

O Grupo de Trabalho Paritário para constituição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 11 da lei 17.561/2009, e tendo em vista deliberação da reunião do Grupo de Trabalho realizada nos dias 24 de agosto e 01 de setembro de 2009, realizada na sede da entidade ETAPAS e no edifício sede da Prefeitura do Recife respectivamente.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCA todas as Entidades, Movimentos, Associações ou Organizações não governamentais, Fóruns, Redes que trabalham com o tema Juventude e os munícipes que residem nas RPA’s, para participar da eleição dos membros da sociedade civil ao cargo de Conselheiros não governamentais do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE. 

Art. 2º - A Eleição dos membros não governamentais será Assembléia Eleitoral a ser realizada no dia 17 de outubro de 2009, das 13 às 18 horas no IEP, Escola Sizenando Silveira - Santo Amaro, ao lado do parque 13 de maioAv. Jornalista Mário Melo cruzamento com a Cruz Cabugá nºs/n Recife,PE, Recife - Pernambuco

Art. 3º - O Credenciamento para as Entidades, Movimentos, Associações ou Organizações não governamentais, Fóruns, Redes candidatas e/ou votantes  e os candidatos por RPA’s que estão dispostos no Art. 4º seus Inciso da Lei 17.561/2009,  serão realizadas no período de 21 de setembro à 02 de outubro de 2009, das 8 às 12horas e das 14 às 17 horas, na Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã, localizada no 1º andar da Prefeitura do Recife, situada na Avenida Martin Luther King, nº 925, Recife, Bairro do Recife, Recife - PE.

§ 1º - As Entidades, Movimentos, Associações ou Organizações não governamentais, Fóruns, Redes, segundo o artigo 3º do Regimento Eleitoral, deverão se inscrever junto à Comissão Eleitoral mediante preenchimento da ficha de inscrição, que estará à disposição na Secretaria Direitos Humanos e Segurança Cidadã no período de 21 de setembro à 02 de outubro de 2009, desde que atendam aos requisitos dispostos no Regimento Eleitoral, podendo ser estas votantes e candidatas.

§ 2º - Os candidatos para eleição por RPA, segundo art. 4º do Regimento eleitoral, deverão se inscrever junto a Comissão. Mediante preenchimento da ficha de inscrição disposição na Secretaria Direitos Humanos e Segurança Cidadã no período de 21 de setembro à 02 de outubro de 2009, desde que atendam aos requisitos dispostos no Regimento Eleitoral.


Art. 4º - A Comissão dará publicidade ao pedido de inscrição a partir do dia 07 de outubro de 2009, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas no endereço supramencionado. O prazo para interposição de recursos é de 48 horas, contadas a partir da publicação da lista de entidades aptas a participar do processo eleitoral do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE . No mesmo prazo será publicado o resultado do julgamento dos recursos, no mesmo local das inscrições.

Art. 5º - A vaga do  Poder  Legislativo  disposto no Art. 4º, IV da Lei 17.561/2009, será indicada pelo poder legislativo até o dia da publicação dos resultados da Eleição.

Art. 6°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 09 de setembro de 2009.
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