
 
 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 2017. 

 

Orientação - II ASSEMBLEIA GERAL DO MOVIMENTO NACIONAL CFC 

dias 24 e 25 de Maio de 2017, na cidade de Recife/PE 

 

Para efeito do disposto neste Regimento são consideradas elegíveis, para integrar como membros o 
Movimento Nacional CFC, as Organizações da Sociedade Civil definidas como: associações, fundações e ou 
institutos criados em torno de desejos e objetivos comuns, que desenvolvam ações de interesse público, sem 
fins lucrativos que possuam princípios estatutários à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.(art.3 
RI) 
1º As OSCs elegíveis devem executar atividades de atendimento direto, e/ou capacitações,e/ou advocacy com 
foco na Convivência Familiar e Comunitária, dentre as seguintes temáticas: Trabalho Comunitário; 
Trabalho Psicossocial com Famílias em Situação de Violência; Reintegração familiar; Família 
Acolhedora; Acolhimento Institucional e Adoção.( §1,art3) 
 

Informes para Participação das Organizações da Sociedade Civil na Assembleia Geral  

 

1 - Para participar da Assembleia Geral (AG) e ser considerada membro ativo, cada OSC deve: apresentar 

uma declaração da representação institucional (anexo 2), uma ficha cadastral de ativação (anexo 3) e enviar 

à Secretaria Executiva até 10 dias antes da realização da AG (observe o art. 4 do Regimento Interno). 

 

2 – Os Membros cadastrados denominados como Pontos Focais ou Movimento Estadual , que forem participar 

da AG devem apresentar à Secretaria Executiva, prazo máximo de 10 dias antes da realização da AG, as 

seguintes informações:  

a) Informar as ações mais relevantes no seu estado sobre as temáticas da CFC (2015 - 2016); 

b) Indicar 03 OSCs e/ou consultores que desenvolvam ações/pesquisas de destaque nas temáticas da 

CFC em seu estado para ampliar o banco de dados de sua região (anexo 4).  

 

3 - As OSCs cadastradas e participantes da AG estarão representando seus estados, com direito a voto. Pode 

participar da AG mais de uma OCS por estado representado. 

 

4 - Os consultores, parceiros, representantes de fóruns, redes e comissões dos conselhos municipais e 

estaduais de CFC, convidados pela Secretaria Executiva e Grupo Gestor, terão direito a participar das 

discussões, mas sem direito a voto. 

 

5 - As OSCs devem ficar atentas às orientações emitidas pela Secretaria Executiva sobre a logística da 

semana de trabalho que será realizada no município de Recife entre os dias 21 a 26 de maio de 2017. 

 

 

 



 
 

 

 

Processos de candidatura e eleições para o futuro Grupo Gestor (GG) e Secretaria 

Executiva (SE) 

 

1 - Assembleia Geral (AG) é a instância máxima de decisão, formada pelos representantes das OSCs, 

Membros do Grupo Gestor, Pontos Focais, Movimentos Estaduais CFC e Consultores. A AG será organizada 

pelo Grupo Gestor e Secretaria Executiva, baseada em processos democráticos, em especial na busca de 

consensos. Será emitida uma convocação oficial pela Secretaria Executiva para todos os membros e 

Conselhos Estaduais dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 

 

2 - As OSCs que tiverem interesse em se candidatar à representação de Secretaria Executiva deverão 

apresentar por escrito uma carta de interesse no prazo de 30 dias antes da AG, este documento deve ser 

enviado para Secretaria Executiva atual. A eleição para Secretaria Executiva será realizada em AG por decisão 

de consenso ou por maioria simples de voto. 

 

3 - As OSCs que tiverem interesse em se candidatar para a representação de Grupo Gestor devem se 

articular com as OSCs do seu estado e região e juntos devem eleger 02 representantes por região, por meio 

de decisão em consenso ou através de voto durante a realização da AG.  

 

4 - As OSCs presentes na AG apresentam-se dentre as seguintes categorias: ponto focal (podendo em cada 

estado ter mais de um representante); consultor; parceiros, grupo gestor e Secretaria Executiva.  

 

 

Estas orientações foram embasadas no Regimento Interno do Movimento Nacional CFC (anexo 5) 

 

IMPORTANTE A LEITURA DO REGIMENTO INTERNO ANTES DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

 

Todas as documentações importantes mencionadas neste informativo devem ser enviadas para: 

terradoshomens@terradoshomens.org.br ,  raumbatista@terradoshomens.org.br. 

 

Outras informações podem ser acessadas através do site www.movimentonacionalpcfc.org.br. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Secretaria Executiva  

Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitário 
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