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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  DE FAZER 

PARTE DOS MEMBROS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DE TATUÍ -  

 

O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Tatuí, SP, no uso das atribuições, e 

considerando o disposto na Lei Municipal nº 4.497, de 29 de Dezembro de 2010, vem pelo presente 

informar que se encontra aberto o processo de inscrição para que as entidades civis representativas 

manifestem interesse em participar do CONSEA-TAUÍ.  A entidade civil deverá existir, 

oficialmente, e estar devidamente registradas e ter sede no Município não podendo, a mesma, ter fins 

lucrativos. 

 

I- DA FINALIDADE 

O presente edital tem por finalidade estabelecer os critérios para eleição, 10 (dez) representantes da 

sociedade civil e seus respectivos suplentes para compor o Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional de Tatuí – CONSEA - TATUI: 

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Tatuí – CONSEA é composto por 

15 membros titulares e seus respectivos suplentes e tem entre os seus objetivos: desenvolver os 

projetos e ações prioritárias da política municipal de segurança alimentar e nutricional, a serem 

incluídos, anualmente, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento do Município de Tatuí, além 

de articular e mobilizar a sociedade civil organizada, no âmbito da política municipal de segurança 

alimentar e nutricional, indicando prioridades. 

II-DAS INSCRIÇOES 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 19 de março de 2021, das 08:00 às 14:00 horas, na  

sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Casa da Agricultura Municipalizada), 

Rua Treze de Maio, 1084, centro, Tatuí, SP.  

 

 

 

 



             Prefeitura Municipal de Tatuí 
                                              EDIFICIO  “PROFª. CAROLINA RIBEIRO 
      AV.                           Av. Cônego João Clímaco, 140 Centro – Tatuí-SP. 
                                           Fone (15) 3259-8400 - CEP 18.270-900 

 
 

 

 

A ficha de inscrição no anexo I, deverá ser retirada, preenchida pela entidade ou associação e 

protocolada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Casa da Agricultura 

Municipalizada), Rua Treze de Maio, 1084, centro, Tatuí, SP, acompanhada de cópia dos seguintes 

documentos: 

1) Estatuto Social 

2) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ 

3) Ata de Eleição da Atual Diretoria. 

4) Comprovante de endereço atualizado 

5) RG, CPF dos titulares e suplentes 

III- DA ELEIÇAO 

A eleição para escolha dos membros do Conselho será devidamente divulgada no site da Prefeitura, 

caso haja excessos de inscritos. Neste caso, o direito de Voto será exercido apenas por um candidato 

titular, na sua ausência do seu suplente da entidade ou associação. O resultado será divulgado no 

mesmo dia da eleição. 

IV- DA NOMEAÇÃO E DA POSSE 

Os conselheiros eleitos serão nomeados por Decreto do Prefeito. No mesmo ato normativo serão os 

conselheiros indicados pelo Poder Público, e pelos demais membros que compõem este conselho. Os 

Conselheiros nomeados tomarão posse em reunião extraordinária do conselho.  

Informações: 

Telefones: 3305-4385 ou 3251-4386 

 

Município de Tatuí, 02 de março de 2021. 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO - CONSEA 

 
Entidade: 

Endereço: 

Email: 

Telefone: 

CNPJ:  

Segmentos: 

 

(     ) Movimento Sindical, de empregados e 

patronal, urbano e rural 

 

(    ) Associação de classes profissionais e 

empresariais 

 

(      ) OUTRAS:___________________ 

________________________________ 

 

 

(    ) Instituições religiosas de diferentes 

expressões de fé, existentes no Município; 

 

(     ) Movimentos populares organizados, 

associações comunitárias e organizações não 

governamentais.  

 

 

 

TITULAR 
 

Nome: 

RG: CPF: 

End. 

Telefone: 

email 

 

SUPLENTE 
 

Nome: 

RG: CPF: 

End. 

Telefone: 

email 

 

 
______________________________ 

Assinatura do presidente da entidade 

 


