
#*-s
E '1i';r1""

coNSELHo MUNtctpAL DE saúoe
oe EoÉla

MINUTA DE RESoLUçÃo rrt" 21t2021-cus

Dispõe sobre a designação da Comissão Eleitorat CMS

e dá outras providências.

o Plenário do Conselho lvunicipal de Saúde de Edéia, ne uso das atribuiçÕes que lhe são conferidas
pela Lei n0 137/93 de 15/03/1993, e, considerando as indicaçôes dos segmentos dos usuários,
trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços de saúde vinculados ao sistema Unico
de Saúde - SUS.

Resolve:

Art. 1o Designar a comissão Eleitoralcom a seguinte composição:
Presidente: Patrícia Ramos da SÍlva

Vice Presidente: Divino Çezar da Silva

Secretário: Luciano de Sousa Sliuzas

Secretário Adiunto: Cintia Alves Reis

Art. 2o Recomendar ao Secretário Municipal de Saúde, nos termos da Lei Municipal no de pela Lei no

137193 de 15/03/1993 de e do estabelecido no inciso Xll da Quarta Diretriz da Resotução CNS no

45312012, a homologação e publicação desta Resoluçáo.

Art. 3o Esta Resoluçáo entra em vigor na data de sua publicaçáo

SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA, AOS 03
dias do mês de dezembro de 2021

C.-/9-
cia Ramos da Silva

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Edéia
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDEIA

EDITAL DE ELEIÇÃO PARN COMPOSIçÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

SAUDE DE EDEIA-GO

Art.'lo o presente EDITAL tem o objetivo de regulamentar a eleiçáo e indicação 6as instituiçÕes,
entidades e dos movimentos sociais representativos dos segmentos dos usuários, profissionais e
trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços de saúde, público e privado, para compor
e exercer mandato no Conselho lVlunicipal de Saúde, no período de 2022 A 2023 nos termos da
Resolução 453112, do Conselho Nacional de Saúde e da Lei ÍMunicipal n. no .137/g3 de 15/03/.1993 e
do Regimento Eleitoral, devidamente aprovado pelo CtiíS.

Art. 2o As vagas serão distrlbuÍdas da seguinte forma:

l. 50% para as organizaçôes representativas do segmento de usuários;
ll. 25o/o de organizaçôes representativas do segmento de trabalhadores da área de saúde;
lll. 25% de organizaçÕes representativas do segmento de governo e prestadores de serviço
público e privado.

§ 1" A disponibilidade das vagas obedecerão aos dispositivos do Regimento lnterno do Ct\íS Da Lei
Municipal no'137/93 de 15/03/1993

§ 2" As entidades e movimentos sociais representativos dos segmentos de usuários, trabalhadores e
prestadores de serviços de saúde no Sistema Unico de Saúde deverão indicar representantes para
participarem da Plenária de Eleiçáo das organizações que comporão o Conselho Municipat de
Saúde de Edéia no período de 2022 a2023 ;

§ 3o Os representantes indicados pelas entidades e movimentos sociais para participarem da plenária

de Eleiçáo, preferencialmente, deveráo residir ou trabalharem no município de Edeia.

§ 4o Os representantes das entidades e movimentos sociais para compor o Conselho Municipal, no
ato da eleição, deverá apresentar Certidão Negativa de Debito e Criminal Federal e Estadual e não
ter sido condenado em crimes cometidos na administração pública direta, indireta ou fundacional, nos
termos da Lei Federal No. LeiB.42g de 1992.

§ 5" É recomendável que as organizações representativas dos segmentos de usuários, profissionais e

trabalhadores da saúde e prestadores de serviços, a seu criterio, promovam a renovaçáo de no
mínimo 30% de suas entidades representativas.

Art. 30 As organizaçôes representativas dos segmentos de usuários,
profissionais e trabalhadores da saúde e prestadores de serviços que pleitearem vaga no Conselho
lVlunicipal de Saúde de formalmente, à Comissão Eleitoral os seguintes documentos: deverão
apresentar:
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDÉIA EDÉIA.OC'

L Cópia da ata de fundaçáo da entidade ou movimento social, devidamente registrado em

Cartorio;

ll. Copia do Estatuto da entidade ou movimento social, devidamente registrado em CartÓrio;

lll. Cartáo de CNPJ do órgão ou entidade;

lV. Ata de eleição ou escolha do atual representante legal do órgão ou entidade;

V. Cópia da cédula de identidade do representante legal do orgão ou entidade;

Vl. Comprovante de atuaçáo de, no mínimo, 2 (dois) anos;

Vll. Fichas das lnscrições dos representantes, devidamente, preenchidas.

Art. 4" Cada instituiçáo, entidade ou movimento social que queira participar do processo eletivo

deverá protocolar junto à Çomissão Eleitoral, na sala do Conselho tMunicipal de SaÚde, ofício com a

indicaÇáo de um representante titular e seu respectivo suplente.

§ 1" O período das inscriçôes das instituiçÕes, entidades e movimentos sociais candidatas a ocupar

vaga no Conselho tVlunicipal de Saúde 2022 a 2023 serí de: 10l12l2OX a 1W no horário

das8,comaisençãodorecolhimentodequalquer
taxa, na sede deste conselho, situada à Av. Washington Luiz, Qd.01, Lt.01, Setor Fênix, Edeia,

Goiás.

§ 2o No ofÍcio a que se refere o caput deste artigo deveráo constar os dados cadastrais dos indicados

conforme requerimento disponÍvel no local de inscriçáo;

§ 30 As inscriçóes somente teráo validade se ocorrerem nos prazos Íixados por este Edital;

s 4o A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das inscriçÔes somente das organizaçÕes

candidatas, que preencherem os pré-requisitos previstos neste Edital;

§ 5" Cada instituição, entidade ou movimento social poderá concorrer somente a uma vaga no pleito

eletivo;

§ 6o A relaçáo das instituiçóes, entidades e movimentos sociais aptos a concorrerem às vagas no

Conselho t\ilunicipal de Saúde de Edeia será publicada no site: www.edeia.qo.qov.br, e afixada

placar do Oficial do tVlunicÍpio no dia 1410112022.

§ 7" Sáo motivos de indeferimento de inscriçáo de candidatos à representação no segmento de

usuários que sejam servidores públicos da saúde ou êmprêgados em quaisquer organizaçóes

vinculadas ao Sistema Unico de Saúde - SUS;

§ B" A relação das inscriçÕes indeferidas pela Comissão Eleitoral estará disponível na sala do

Conselho Municipal de Saúde para possíveis recursos.

Art. So O prazo para impetrqr re,cursos encgrfa-se 72 horas apos a publicaçáo do deferimento das

inscriçoes e deverá ser apresentado no Conselho tVlunicipal de Saúde, sito à Av. Washington Luiz,

Qd. 01, Lt. 01, Setor Fênix, Edéia, Goiás;

§ 1o As peças recursais deverão ser apresentadas em duas vias até as 17:00 horas do

1810'112022',

s 2o A Comissão Eleitoral analisará, julgará e publicará o resultado no site no site:

)ivww.edeia.qo.qov.br e no Placard Oficial do Município até o 14102/2022:
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDÉIA

Art. 60 A plenária de eleição das entidades para compor o colegiado do Conselho Municipal de
Edéia -Go, será realizada no OTtO2t2O22 às 08 às í2:00 Horas, Av. Washington Luiz, ed. 01, Lt,
0í, Setor Fênix, Edéia, Goiás;

Art' 70 Na desistência da instituição, entidade ou movimento social eleito, a Comissão Eleitoral poderá
convocar a organizaçáo, habilitada a concorrer no pleito eletivo que não foi eleita, para ocupar a vaga
da organizaçáo desistente no Conselho Municipalde Saúde.
Parágrafo Unico. Havendo mais de uma organizaçâo interessada em ocupar a vaga, a Comissáo
Eleitoral escolherá a que tiver maior tempo de existência, atuação e funcionamento, devidamente
comprovado no Ír/unicÍpio.

Art' 80 Em caso de empate, o çriterio para a proclamaçáo da instituição eleita será o da instituição
com maior tempo de existência e funcionamento, devidamente comprovado no lVunicípio.
Art. 9o A homologação do resultado eleitoral das organizaçÕes representativas da comunidade para
exercer mandato no Conselho l\íunicipal de Saúde será formalizada por meio de Decreto do prefeito.

Parágrafo Unico. A posse oco,frerá dia 15/02/?022.

Art. 10 Os casos omissos neste Editalserão resolvidos pelo Conselho Municipalde Saúde.

#sss
I ,1,".:,":':à

Comissão Eleitoral

Edeia-Go, 03 de Dezembro de 2021
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REGIMENTO ELEITORAL CMS

CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Art. 10 Este Regimento tem a finalidade de regulamentar o Processo Eleitoral das organizações

representativas dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços de

saÚde vinculados ao Sistema Unico de Saúde - SUS, para compor o CtvlS e exercer o mandato

202212023, em conformidade com os dispositivos da Lei 8.142, Resolução no 453I2Q12-CNS, Lei

ÍVlunicipal no / e com o Regimento lnterno do ClVlS.

CAPíTULO II DO CRONOGRAMA

Art.2o Os prazos para deflagraçáo e conclusão do processo eleitoral obedecerão aos seguintes

criterios.

O processo eleitoral será iniciado com a publicação deste Regimento e encerrado com a assinatura

do Termo de Posse dos integrantes do CIVS;

A pttblicaçáo do Edital de Convocaçáo ocorrerá sessenta (60) dias antes do plerto eleitoral, sendo em

07 t12t2021 ,

A designação da Comtssáo Eleitoral ocorrerá sessenta (60) dias antes do pleito eleitoral, sendo em

07112t2021,

A eleição será realizada sessenta (60) dias antes da conclusão do mandato em vigência; A
homologaçáo do resultado da eleiçáo será realizada trinta (30) dias antes da posse rntegrantes do

CI\/S;

A posse dos tntegrantes do CIVIS ocorrerá no primeiro dia apos o termino do mandato em vigência

CAPíTULO III DO EDITAL

Art. 3o O Edital deverá conter, minimamente, as seguintes especiÍicaçÕes:

Quantitativo de vagas por segmento;

Conceituaçáo de cada segmento;

Critérios para realizaçáo das inscriçÕes e habilitação das organizaçôes representativas da sociedade

para pleitear vaga na composição do Clr/S;

Detalhamento do processo eleitoral;

Parágrafo Unico. O Edital de Convocaçáo da eleição das organizações representativas da sociedade

para compor o Ctt/lS deverá ser publicado no Diário oficial do tMunicípio, caso haja, nos jornais da

cidade, lidos nas emissoras de rádio e enviado a todas as organizaçÕes representativas clo governo,

dos trabalhadores, gestores e prestadores de serviços de saúde vinculados ao Sistema único de

Regimento eleitoral - Página 1 de 6
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Saúde - SUS, no municí pio, e divulgad o a toda a população utilizando-se de todos os meios
possíveis.

cnpÍruto rv

DO PROCESSO ELEITORAL

Seção I

Das lnscriçÕes e Habilitaçóes

Art. 4o As inscriçÕes das instituiçÕes, entidades e movimentos sociais representativos do segmento de

usuários, trabalhadores gestorês e prestadores de serviços de saúde vinculados ao Sistema Unico de

SaÚde - SUS, no tVlunicípio ou de abrangência estadual, para pleitearem vaga para compor o CII/S
seráo realizadas na Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde, situada à

washington Luiz, no 3588, setor Elite, na cidade de Edéia, Estado de Goiás.

§ 1" o período para realização das inscrições a que se reÍere o caput será de
1011212021 a fifi112022 no horário das I às 17 horas.

§ 20 As inscriçÕes deverão ser feitas por meio de requerimento, em formulário próprio, disponibilizado
pela Comissão Eleitoral, expressando o interesse de participar da eleição e pleitear vaga para exercer
mandato no Clt/S, especificando o segmento a que pertence a instituiçáo, entidade ou movimento
social.

§ 3o Encerradas as inscrições a Comissão Eleitora deverá, em até cinco (S) dias, publicar a

lista das organizações habilitadas a participarem e pleitearem vaga no CMS para exercer o
mandato 2022a 2023.

§ 40 Serão habilitadas a participarem e pleitearem vaga no CIVIS para exercer o mandato 2022 a ZO2J

as organizaçôes que atenderem aos requlsitos estabelecidos neste Regimento e no Edital de
Convocaçáo.

§ 5" A relação das organizações inscritas a participarem da eleição deverá ser publicada e
amplamente divulgadas especificando aquelas que foram e as gue não foram habilitadas pela

Comissão Eleitoral.

§ 50 As organizações terão prazo de 72 (setenta e duas) horas para interposição de recursos
junto à Gomissão Eleitorat, contados a paÉir da publicação da lista de inscrições.

§ 6" A Comissão Eleitoral tem e mesmo prazo, especificado no s anterior, para analisar e julgar
as interposições de recursos.

Seção ll

Da Documentaçáo

Art. 5" As organizaçoes interessadas em participar do processo eleitoral para pleitear vaga para

exercer mandato no CIVS deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:
lnstituiçÕes e entidades:
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Copia da ata de fu ndação ou de ato legal, registrado em Cartorio;
Copia do estatuto e/ou regimento;

cópias da ata e do Termo de posse dos seus dirigentes em exercÍcio;
Termo de indicaçáo, em formulário próprio, do delegado e seu respectivo suplente que representarão
a entidade, subscrito pelo seu representante legal;

comprovante de existência e atuaçáo de, no mínimo, 2 (dois)anos no municÍpio;
Copia da cédula de identidade do delegado e do suplente.
lMovimentos sociais:

Comprovante de existência do movimento por meio de um instrumento de comunicação e informaçâo
de circulação municipal de, no mÍnimo, 2 (dois) anos;

Relatorio de atividades ou relatório de reuniôes do movimento;
Documento de órgãos públicos que atestem a existência do movimento;
Termo de indicação, em formulário próprio, do delegado e seu respectivo suplente que representarão
o movimento social, subscrito pelo seu representante reconhecido;
Cópia da cédula de identidade do delegado e do suplente.

Seçáo lll Da Eleiçáo

Art' 6o As Plenárias dos segmentos para escolha das organizações representativas que ocuparão as
vagas para exercer o mandato 2022 a 12023 seráo realizadas Edéia, Goiás no dia 0il0212022, das
8:00 às 12:00 horas, em tocal a ser definido pela comissão Eleitoral.
§ 1o A Plenária do segmento dos usuários elegeráo doze (12) organizações, as quais indicaráo cada
uma, um conselheiro titular e seu respectivo suplente para representá-las no exercício do mandato
2022 a 2023 no C|MS;

§ 2" A Plenária do segmento dos trabalhadores etegerão seis (06) organizações, as quais
indicarão, cada uma, um conselheiro titular e seu respectivo suplente para representá-las no
exercício do mandato 2022 a 2023 no CIVS;

§ 3o A Plenária do segmento dos gestores e prestadores de serviços de saúde elegerão seis
(06) organizações, as quais indicarão cada uma, um conselheiro titular e seu respectivo suplente
para representá-las no exercício do mandato 2022 a 2023 no clMS;

§ 4o o credenciamento dos representantes das entidades e dos movimentos sociais inscritos
será na mesma data da eteição, em A7t0212022, das 08h às 09h impreterivelmente.
§ 5" O representante credenciado receberá um crachá de identificação que lhe dará díreito de acesso
ao localda Plenária do segmento, não sendo permitida a substituição ou reposição de crachá.
§ 6oAComissão Eleitoral fará a primeira chamada para as Plenárias dos Segmentos às 09:15h
com quorum de metade mais um dos delegados credenciados e, em segunda chamada, às
09:30h, com quórum mínimo, iniciando-se as Plenárias neste horário e encerrando-se, no
máximo, 10:00 horas.
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDEIA

§ 6o Caso não seja alcançado o q uórum mínimo, a plená ria de Eleiçâo deverá ser adiada. Cabendo à
Comissão organizadora e a Mesa Diretora envidar esforços para viabilizar a mobilização eficaz das
organizaçÕes para qualiÍicar o quórum e realizar a eleiçâo.

§ 70 cada Plenária de segmento deverá escolher dois (02) representantes para coordenar os
trabalhos, sob observação de um integrante da comissão Ereitorar;

§ B" A coordenaçáo da [Vlesa de Trabalho deverá orientar a construção de critérios para escolher as
organizaçóes que representarão o segmento no CtMS;

§ 9o com base nos critérios de escolha a Coordenação da lVtesa de Trabalho, sob orientaçâo da
comissão Eleitorar, procederá a votação para ereição das organizaçÕes;

§'10o Havendo empate na votação será concedido a cada Entidade, um tempo de 3 minutos para sua
defesa em plenário, após o que se procederá a votação em prenário para o desempate.
§ 11o rerminada a votaçâo, a coordenação da lt/esa de Trabalho entregará a Ata da plenária do
segmento, devidamente assinada, com a relaçáo das organizaçóes eleitas, em formulário próprio, à
representante da comissão Eleitoral que a encaminhará à Presidência da plenária Geral para
proclamaçáo do resultado;

§ 120 Proclamado o resultado em 07t02t2022, o mesmo deverá publicado e amplamente divulgado.

Seção lV

Da Interposição de Recursos
Art' 7" o prazo para interposição de recurso é de quarenta e oito (48) horas, sendo de 0g a
0910212022 após a pubticação do resuttado.

§ 1o A interposição de recurso será aceita quando comprovado agressão aos critérios estabelecidos
no Editalde Convocação e neste Regimento Eleitoral.

§ 2o A comissáo Eleitoral terá o prazo de quarenta e oito (48) horas de prazo para responder à
interposição dos recursos, sendo de 10 a 11tO2l2O2Z.

§ 3o Finalizada a fase de interposiçáo e iulgamento de recursos, o resultado da eleiçáo deverá ser
encaminhado ao CIvIS para providências quanto a homologação.

Seçáo V

Da Comissáo Eleitoral
Art' 80 A Comissão Eleitoral é atribuído o papel de coordenar todo o processo eleitoral com base
neste Regimento

§ 1o A comissáo Eleitoral prevista no caput deste artigo será composta por:
Presidente;

Vice-Pres idente;

Secretário;

Secretário Adjunto.
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§ 2o Os ocupantes dos cargos da Comiss ão Eleitoral serão escolhidos entre os seus membros na

primeira reunião apos sua constituiçáo.

§ 3o As organizaçoes representativas dos segmentos de usuários, trabalhadores da saúde, gestores e

prestadores de serviços de saúde indicarão os membros da Comissão Eleitoral de forma paritária.

§ 40 Os integrantes da Comissão Eleitoral náo poderão votar nas Plenárias de Eleição do Ct\íS;
Art. 90 São atribuiçóes da Comissão Eleitoral:

' Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, em última instância, sobre questoes

a ele relativas;

' Publicar a relaçâo das organizaçôes inscritas para pleitearem vaga para compor o CIMS;

' Requisitar ao CMS todos os recursos necessários para a realização do processo eleitoral;
r lnstruir, qualiÍicar e julgar, em grau de recurso, decisões, do presidente, relativas ao registro

de candidatura e outros assuntos;

' lndicar e instalar as ÍVlesas Eleitorais em número suficiente com a função de disciplinar,
organizar, receber e apurar votos;

' Apresentar ao CA/IS relatorio do resultado do pleito, bem como observaçóes que possam

contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, no prazo de ate trinta dlas apos a

proclamação do resu ltado;

' ' lndicar a mesa coordenadora das sessÕes plenárias dos segmentos, composta por um

coordenador, um secretário e um relator;

' lndicar um relator para acompanhar as discussÕes dos foruns proprios ou grupos nas

sessÕes plenárias dos segmentos;

. Apurar os votos;

Proclamar o resultado eleitoral.

Art. 10o São atribuições do Presidente da Comissão Eleitoral:

' Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalaçáo ate a conclusáo do pleito que elegerá as
entidades e movimentos sociais para o Ctr/S;

' Representar a Comissão Eleitoral em atos, eventos e sempre que solicitado pelos segmentos
que compóem o Conselho Municipal de Saúde, bem como pelo próprio Plenário do CIt/lS;

' Dar publicidade quanto aos atos da referida comissão, suas decisões e recomendaçôes, em
especial, quanto às candidaturas;

' Recolher a documentação e materiais utilizados na votação e proceder a divulgaçáo dos
resultados, imediatamente apos a conclusão dos trabalhos das Mesas de Trabalho;

' Requisitar documentos junto ao CIMS e as organizaçôes representativas da comunidade;
Nas deliberaçóes da Comissão Eleitoralterá voto de minerva, em caso de empate.
Art. 1'1o São atribuiçÓes do Secretário da Comissáo Eleitoral: l.Assessorar a Presidência na recepçáo,
expedição, guarda, organização e análise de documentos;
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ll.Assessorar a Presidência na condução das plenárias dos Segmentos e na Plenária Geral de
Eleiçáo das organizaçôes para compor o ClVlS.

cnpírulo v
DAS Dtspostçôrs FtNAts

Art' 12o A secretaria-Executiva do clr/s deverá disponibilizar à comissáo Eleitoral todos os materiais,
equipamentos, documentos e informaçÕes necessários ao desenvolvimento das atividades da
reÍerida comissão.

Art' '13o Caberá a Secretaria tMunicipal de Saúde custear as despesas referentes à infraestrutura, da
plenária geral e do processo eleitoral previstos neste Regimento.
Art' 140 os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO IVUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA, AOS OB

dias do mês de abril de 2O2i

Patrícia Ramos da Silva
Presidente do Conselho N4unicipal de Saúde de Edeia
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDEIA

MTNUTA DE RESoLUçÃo t,,t" 0020/2021-cMS

Dispõe sobre Regimento Eleitoral que regulamenta o
pleito para o escolha das organizaçóes representativas
da sociedade organizada visando a composição do
CMS para exercer mandato 202212023 e dá outras
providências.

O Plenário do Conselho tMunicipal de Saúde de, em Reunião Ordinária, realizada no dia de de , no

uso de suas competências regimentais e atribuiçôes conferidas pela Lei no í37193 de 15/03/1993

e,considerando que o mandato 201612018 das organizaçÕes que compóe Plenário do CIVIS findou em

31t1212020;

Resolve:

Art. 2o: Recomendar ao Secretário lVlunicipal de Saúde, nos termos da Lei n" 137/g3 e do

estabelecido no inciso Xll da Quarta Diretriz da Resoluçáo CNS no 453t2012, a homologaÇão e

publicação desta Resoluçáo.

Art. 3o: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçáo

SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO IVUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA, AOS 03

dias do mês de dezembro de 2021.

Presidente do Conselho lVunicipal de Saúde de Edeia
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Rua 02, ns 358,8 Qd.01, Lt. 03- Setor Elite
EDÉlA-Go, cep 75940-000

Cmsdeedeia20l6@yahoo.com. br

Art. 1o: Aprovar, na forma do ANEXO UNICO, o Regimento Eleitoral para escolha das organizaçóes

representativas da sociedade organizada visando à composiçáo do CMS para exercer mandato

2022t2023.
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sus CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
DE EDEIA

NOME DA INSTITUIÇÃO:

PROFISSÃO

CPF:

CNPJ

( )GESTOR

( )PRESTADOR

O TRABALHADOR DA SAUDE

( ) usuARro Do srsTEMA

NOME:

SEGMENTO:

REPRESENTANTE TITULAR

RG:

MUNICÍPIO:

TELEFONE:

EMAIL

SUPLENTE

RG

MTINICÍPIO:

TELEFONE:

EMAIL

ASSINATURA TITULAR

ASSINATURA SUPLENTE
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ENDEREÇO: _
BAIRRO:

ESTADO CEP

CELULAR:

NOME:

PROFISSÃO

CPF:

ENDEREÇO

BAIRRO:

ESTADO: CEP

CELTJLAR:
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