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

RESOLUÇÃO Nº 003/09

EMENTA:
Instituir o Regimento Eleitoral 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 -. Fica estabelecido o seguinte regimento eleitoral para a Eleição das Entidades, Movimentos, Associações ou Organizações não Governamentais, Fóruns, Redes, Entidades da Pessoa com Deficiência e dos representantes das RPA’s  ( Regiões Políticas Administrativa do Recife) conforme os artigos que seguem:

DA MATÉRIA

Art. 2º - O presente regimento eleitoral regula a eleição das Entidades, Movimentos, Associações ou Organizações não governamentais, Fóruns, Redes, Entidades da Pessoa com Deficiência  e dos representantes da RPA´s para o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE

DAS ENTIDADES e ENTIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 3º- São requisitos para participação desse pleito que as entidades não governamentais sem fins econômicos, trabalhem com o tema Juventude e desenvolvam atividades no âmbito do Município do Recife, e que estejam estatutariamente constituídas.


Art. 4º - As Entidades deverão se inscrever, junto ao Grupo de Trabalho mediante o preenchimento de ficha de inscrição, em duas vias, contendo os seguintes dados:

I) nome e endereço da entidade;
II) especificação sobre o tipo de atividade e de atendimento que realiza;
III) tempo de funcionamento, conforme estatuto;
IV) nome dos(as) representantes legais da entidade;
V) declaração de opção da candidatura;
VI) Representação da entidade legalmente eleita; 

§ 1º- As entidades deverão comprovar as informações acima mencionadas através dos seguintes documentos: cópia do estatuto e cópia da ultima Ata de Posse da Diretoria ou xérox do Livro de Registro.
DOS MOVIMENTOS, ASSOCIAÇÕES OU ORGANIZAÇÕES

Art. 5 º - São requisitos para participação dos Movimentos, Associações e Organizações juvenis sem fins lucrativos, que estes trabalhem com o tema Juventude e desenvolvam atividades no âmbito do Município do Recife, e não sendo estatutariamente reconhecida, deverão apresentar uma carta de referência assinada por uma entidade reconhecida legalmente contendo o tempo de funcionamento.

Art. 6º - Os Movimentos, Associações e Organizações juvenis deverão se inscrever, junto ao Grupo de Trabalho mediante o preenchimento de ficha de inscrição, em duas vias, contendo os seguintes dados;

I) nome e endereço da entidade ou do local onde se realiza as reuniões;
II) especificação sobre o tipo de atividade ou atendimento que realiza;
III) tempo de funcionamento destacado na carta de referência;
IV) nome, endereço e contatos dos(as) representantes da entidade;
V) declaração de opção da candidatura mediante critério do artigo 4º da lei 17.561/2009;

§ 1º- Os movimentos, associações, e organizações juvenis deverão comprovar as informações acima mencionadas através do seguinte documento: Cópia da carta de referência. 

DAS RPA’s

Art. 7º - Os(as) candidatos(as) por RPA deverão se inscrever, junto o Grupo de Trabalho mediante o preenchimento de ficha de inscrição, em duas vias, contendo os seguintes dados:

I) nome e endereço;
II) especificação sobre o tipo de atividade desenvolve com juventude;
III) declaração de opção da candidatura por qual RPA.

DOS FÓRUNS E REDES

Art. 8º - São requisitos para participação dos Fóruns e Redes, que esses sejam sem fins lucrativos, que estes trabalhem com o tema Juventude e desenvolvam suas atividades no âmbito do Município do Recife e apresentem carta de princípio.

Art. 9º   - Os candidatos as vagas de Fóruns e Redes Juvenis deverão se inscrever, junto o Grupo de Trabalho mediante o preenchimento de ficha de inscrição, em duas vias, contendo os seguintes dados:

I) nome e endereço;
II) carta de princípios contendo o tempo de funcionamento ou ata de reunião;
III) nome, endereço e contatos dos(as) representantes da entidade;
IV) declaração de opção da candidatura mediante critério do artigo 4º da lei 17.561/2009;

§ 1º - Os(as) candidatos(as) representantes da RPA deverão comprovar as informações acima mencionadas através dos seguintes documentos: cópia da RG, CPF e  comprovante de endereço;
§ 2º - A inscrição para a os candidatos a conselheiro pelas Entidades, Movimentos, Associações, Organizações, Fóruns e Redes, Entidades da Pessoa com Deficiência e dos candidatos por RPA será realizada na Secretaria Direitos Humanos e Segurança Cidadã, situada no 1º andar do Edifício sede da Prefeitura do Recife, localizado na Avenida Martin Luther King, nº 925, na cidade do Recife, ou pelo e-mail: gerenciadajuventude.recife@hotmail.com, no período de 21 de setembro à 02 de outubro de 2009, das 08h às 12h e 14h às 17h.
§ 3º - O Regimento Eleitoral e a ficha de inscrição estarão à disposição das Entidades, Movimentos, Associações, Organizações, Fóruns e Redes e dos candidatos por RPA no endereço, período e horário supra mencionados.
§ 4º - A ficha de inscrição deverá ser assinada por representante da entidade.
§ 5º - A Comissão analisará os pedidos de inscrição e dará publicidade da lista de Entidades, Movimentos, Associações, Organizações, Fóruns, Redes ou Entidades da Pessoa com Deficiência que tiveram sua inscrição aprovada e das entidades candidatas e dos candidatos por RPA, a partir do dia 07 de outubro de 2009 no diário oficial;
§ 6º - Os votantes poderão se inscrever a partir do dia 21 de setembro até 17 de outubro às 16h no local da realização da assembléia.   
§ 7º - A divulgação será realizada entre os dias 10 á 18 de setembro de 2009.

Art. 10º - Será vetada a participação de Entidades que não estiverem regularmente constituídas.

DA ELEIÇÃO

Art. 11º - A eleição se dará através de Assembléia Eleitoral, realizar-se-á no dia 17 de outubro de 2009, das 13 às 18h na IEP, Escola Sizenando Silveira - Santo Amaro, ao lado do parque 13 de maio, Av. Jornalista Mário Melo cruzamento com a Cruz Cabugá nºs/n Santo Amaro-Recife-PE.

Art. 12º - Só terá direito a voto um(a) representante por entidade, desde que esteja devidamente credenciado(a) e que apresente cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto na hora da votação.

Art. 13º - Os candidatos representantes da RPAs serão eleitos através de escrutino secreto entre os eleitores se comprovarem os seguintes requisitos:
I) Apresentarem títulos de eleitor ou comprovante de residência;
II) Comprovem ser residente na respectiva RPA,s na qual estejam se  habilitando para votar;
III) Ser maior de 16 anos.

Art. 14º - Os eleitores habilitados para votar na eleição dos representantes por RPA deverão obrigatoriamente votar em urna separada por respectiva RPA.

Art. 15º - A comissão, que conduzirá todo o processo de eleição, preparará a cédula eleitoral contendo o nome das Entidades, Movimentos, Associações, Organizações, Fóruns ou Redes,  candidatas e dos candidatos por RPA, em ordem alfabética.

Art. 16º - A eleição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE será através de escrutínio secreto.

DA APURAÇÃO

Art. 17º - O processo de apuração será conduzido e presidido pelo o Grupo de Trabalho Paritário para constituição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE

Parágrafo Único -  Os membros da Sociedade Civil que compõem o Grupo de Trabalho Paritário para constituição do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE não poderão ser candidatos.

Art. 18º - A apuração se dará imediatamente após o encerramento da votação, no mesmo local onde serão proclamadas eleitas as entidades, movimentos, organizações e grupos juvenis e os representantes de RPA mais votados.

Art. 19º - Em caso de empate, assumirá a Entidade, Movimentos, Associações ou Organizações, Fóruns, Redes e Pessoa com Deficiência com mais tempo de existência comprovada legalmente, e o representante de RPA mais velho.



DA NOMEAÇÃO

Art. 20º - As Entidades, Movimentos, Associações, Organizações, Fóruns, Redes entidade da Pessoa com Deficiência eleitas para a titularidade indicarão os seus representantes para o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Juventude do Recife – CMPPJ/RECIFE com seus(suas) respectivos(as) suplentes até o dia 20 de outubro de 2009.

Art. 21º - As entidades e seus respectivos representantes e os representante por RPA serão nomeados Conselheiros(as) pelo Prefeito do Recife 30 dias após a eleição.

DOS RECURSOS

Art. 22º - Todos os candidatas terão os dias 08 e 09 de outubro para interposição de recursos, a partir da data da publicidade da lista de entidades aptas a participar do processo eleitoral e dos candidatos por RPA.

Parágrafo único - O Grupo de Trabalho apreciará, decidirá e publicará os resultados dos recursos impetrados 48 horas após sua interposição, no mesmo local das inscrições.

Art. 23º - O prazo para recursos referentes ao resultado da eleição será de 24 (vinte e quatro) horas a partir da proclamação do resultado do pleito.

Art. 24º - A divulgação final será feita no dia 13 de outubro de 2009.

Parágrafo único: o Grupo de Trabalho tem prazo de 24 horas para apreciar, decidir e divulgar os recursos. 
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