
ANEXO II  

PROCESSO ELEITORAL COMUSAN-BH / GESTÃO 2021-2024 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA  

 

 

A - Dados da Instituição/Movimento: 

 

Assinale abaixo seu segmento de atuação: 

 

❏ instituições de ensino ou de pesquisa; 

 

❏ sociedade civil: 
(  )representantes de associações, sindicatos e conselhos de profissionais que 

atuam na área da segurança alimentar e nutricional; 
(   )  representantes de fóruns e movimentos sociais com interface nas questões de 

segurança alimentar e nutricional; 
(    ) representantes de instituições de povos e comunidades tradicionais; 
(  ) representante de instituições com atuação na área de necessidades alimentares 

especiais; 
(  ) representante de instituições beneficiárias dos programas de segurança alimentar 

e nutricional do município de Belo Horizonte, tais como: Banco de Alimentos, Programa de 
Assistência Alimentar, dentre outros. 

 

❏ áreas afins do setor de alimentos: 
(  )  representantes de instituições com atuação em reforma agrária, agricultura 

familiar, agricultura urbana, agroecologia e meio ambiente; 
(  )  representantes de instituições do segmento da indústria alimentícia, 

abastecimento, produção e comércio de alimentos, turismo e pequenas indústrias de 
alimentos; 

(  ) representante de instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural 
devidamente credenciada. 
 

 

Nome da 

instituição/movimento:_____________________________________________________ 

Endereço: 

______________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________ UF: ______  CEP: 

______________________ 

Telefones: 

_____________________________________________________________________ 

E-mail: 

________________________________________________________________________ 

Data de 

fundação:________________________________________________________________ 

 

 

B - Dados do Representante: 

Nome: 

________________________________________________________________________ 

Endereço: 

_____________________________________________________________________ 



Cidade: _____________________________________  UF:  ____  CEP: 

____________________ 

Telefone: ________________________________   Celular: 

______________________________ 

E-mail: 

________________________________________________________________________ 

 

 

C - Indicação dos Candidatos: 

I) Titular 

Nome: 

________________________________________________________________________ 

Endereço: 

______________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________  UF:  ____  CEP: 

________________________ 

Telefone: _________________________________  Celular: 

______________________________ 

E-mail: 

________________________________________________________________________ 

 

II) Suplente 

Nome: 

________________________________________________________________________ 

Endereço: 

______________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________  UF:  ____  CEP: 

________________________ 

Telefone: _________________________________  Celular: 

______________________________ 

E-mail: 

________________________________________________________________________ 

 

 

A instituição/movimento acima descrita, por meio de seu representante, declara para 

os fins que se fizerem necessários, atender às condições exigidas para habilitação no 

Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional/COMUSAN-

BH, para exercício do mandato compreendido no quadriênio de 2021/2024. Declara que, 

para tanto, submete-se às normas expressas no Regimento Eleitoral. Face ao exposto, 

requer o Registro de Candidatura junto à Comissão Eleitoral no aludido processo e aguarda 

a análise do mesmo. 

 

Belo Horizonte, ___ de ____________________ de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante  

 

  



 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AO REQUERIMENTO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURA 

● Cópia do documento de identificação com foto do representante da 

instituição/movimento e de seus candidatos; 

● Cópia do estatuto da instituição/movimento ou carta de princípios; 

● Cópia do CNPJ, caso possuam; 

● Relatório de Atividades, conforme anexo III. 

 

*Todos os documentos deverão ser protocolados do dia 01/01/21 a 01/02/21, pelo e-

mail comusan.eleicao@pbh.gov.br ou pessoalmente, no horário de 10h às 16h, na sala 

da GLOGI, no 5º andar da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania (SMASAC), localizada à Av. Afonso Pena nº 342 - Centro. 

 

mailto:comusan.eleicao@pbh.gov.br

