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obedecerá a ordem de classificação no Processo Seletivo
001/2021, sendo a convocada:
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
INSC.
0352927

NOME
ZILDA DA SILVA GONÇALVES FRANCISCO

CLASSIFICAÇÃO
7º

A convocada deverá apresentar-se no Setor
do Departamento de Pessoal com os documentos
constantes do Edital do Processo Seletivo 001/2021, e
Lei Complementar nº 002/93, a partir da publicação, das
07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
A partir da publicação no Diário Oficial do Município
de Suzanápolis, após entrega dos documentos no
Departamento de Pessoal, será efetuado o exame
admissional.
Esta convocação deverá ser publicada em Mural
Edilício, no Diário Oficial Eletrônico do Município, bem
como no sítio eletrônico da “Prefeitura do Município de
Suzanápolis” (www.suzanápolis.sp.gov.br) para ampla
divulgação.
Suzanápolis, 01 de outubro de 2021.
Prefeito Municipal

Conselhos Municipais
Conselho Municipal de Segurança Alimentar COMSEA
LISTA DE INSCRIÇÕES DOS INTERESSADOS NA
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMSEA
A Prefeitura de Suzanápolis - SP, no uso das atribuições
e, considerando o disposto na Lei Municipal de nº 1.214
de 20 de julho de 2021, vem pelo presente tornar público
os nomes das entidades civis representativas, sem fins
lucrativos, que manifestaram interesse indicando os seus
representantes titulares e seus respectivos suplentes para
compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
(COMSEA), conforme segue:
LISTA DE INSCRITOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI
QUINDIM

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI
PROF. VANDIR ADALBERTO GUIDONI
APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL ANESIO PEREIRA DE SOUZA

28.231.856/0001-97

DEFERIDA

15.383.196/0001-18

DEFERIDA

As respectivas entidades se inscreveram após a
publicação de edital nº 002/2021 no dia 21 de setembro
de 2021, que tinha por finalidade estabelecer os critérios
para eleição dos 06 (seis) conselheiros representante da
sociedade civil e seus respectivos suplentes para compor
o Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA.
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar
(COMSEA) é composto por 09 (nove) membros titulares e
seus respectivos suplentes e tem entre os seus objetivos:
indicar as diretrizes da política municipal de segurança
alimentar e nutricional, a serem implementadas
pelo Governo e fiscalizar e sugerir 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
Suzanápolis;
I- DA ELEIÇÃO, DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

JOSE LUIZ GAVA

NOME DA ENTIDADE CIVIL
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CNPJ

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO

14.713.179/0001-39

DEFERIDA

Considerando a lista de inscritos proveniente do edital
nº 001/2021 e esta proveniente do edital nº 002/2021 que
tinham por finalidade estabelecer os critérios para eleição
dos 06 (seis) conselheiros representante da sociedade
civil e seus respectivos suplentes para compor o
Conselho Municipal de Segurança Alimentar – COMSEA,
foi atingido somente o número mínimo de 06 (seis)
candidatos inscritos da sociedade civil organizada. Sendo
assim a eleição para escolha dos membros do Conselho
será inviável. Portanto, os candidatos com inscrições
deferidas serão devidamente nomeados, juntamente com
os demais conselheiros indicados pelo Poder Público, e
tomarão posse na reunião de instalação do Conselho, na
qual será definida a presidência do Conselho, que caberá
a um representante da sociedade civil, escolhido por seus
pares.
Suzanápolis/SP, 01 de outubro de 2021.
_______________________
JOSÉ LUIZ GAVA
Prefeito do Município
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