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EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O PLEITO ELEITORAL 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS/ CMDH 

 

Seguindo o disposto na Lei nº 6.069 de 09 de maio de 2011, que instituí no 
Município de Bauru, o Conselho Municipal dos Direitos Humanos, e as 
atribuições da Comissão Eleitoral, instituída através do Decreto nº 12.741, 
publicada no Diário Oficial do Município em 12 de março de 2015, torna público 
a abertura das inscrições de candidatos para concorrer ao Pleito Eleitoral para 
eleição de representantes de Entidades e Movimentos que atuam para afirmar 
e garantir os direitos humanos em todas as suas expressões. 
Os candidatos interessados à concorrer ao Pleito Eleitoral deverão enviar suas 
inscrições à SEBES, sito à Avenida Alfredo Maia, quadra 01, s/nº, Vila Falcão, 
no período de 09 à 18/11/2015, das 8h as 16h, em uma das seguintes 
condições: 
a) Em mãos em envelope lacrado, contendo a observação “Eleição do 
Conselho Municipal dos Direitos Humanos, mediante protocolo.” 
b) Por e-mail, aos endereços eletrônicos bemestar@bauru.sp.gov.br e 
dss@bauru.sp.gov.br contendo a observação “Eleição do Conselho Municipal 
dos Direitos Humanos” , desde que todos os documentos estejam digitalizados 
e em formato PDF. 
 
Para efetivação de suas inscrições os interessados deverão encaminhar, no 
período supra citado, os seguintes documentos: 
 
a) ofício, subscrito pelo responsável legal da Entidade ou Movimento, no qual 
deverá constar a indicação de dois (02) representantes sendo um (01) titular e 
um (01) suplente para participar do Pleito Eleitoral 
b) apresentação de um histórico da Entidade ou Movimento que demonstre as 
principais atividades realizadas em Direitos Humanos em Bauru.  
 
 
Para maiores informações, entrar em contato pelo fone (14) 3214-4806 ou pelo 
e-mail dss@bauru.sp.gov.br, contato com Assistente Social Helenir 
 
 
 
 

Alessandro Carrenho 
Coordenador Comissão Eleitoral 
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