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EDITAL FEMAAC Nº. 001, DE 15 DE MAIO DE 2018. 

 

Convoca os Artesãos da Feira Municipal de Artes e Artesanato de Caraguatatuba - FEMAAC 

para eleição do Representante dos artesãos expositores, com a finalidade de compor a 

Diretoria Executiva da FEMAAC e disciplina o pleito. 

 

FEIRA MUNICIPAL DE ARTES E ARTESANATO DE CARAGUATATUBA, CONVOCA 

os artesãos expositores da FEMAAC, que estão com o alvará de funcionamento atualizado, para 

participarem de reunião, nas dependências do Auditório “Maristela de Oliveira”, sito à Rua Santa 

Cruz, nº 396, Centro, Caraguatatuba, no dia 30 de maio de 2018, às 15h00 primeira-chamada e às 

15h30 segunda-chamada, com a finalidade de votação nos candidatos interessados em ser 

Representante dos artesãos expositores, para compor a Diretoria Executiva da feira, conforme 

disposto no artigo 3º, inciso II, parágrafo único da Lei Municipal nº 892, de 15 de dezembro de 

2000 - Dispõe sobre a Feira Municipal de Arte e Artesanato de Caraguatatuba – FEMAAC e dá 

outras providências. 

 

1) Das inscrições dos interessados: 

1.1 - As inscrições dos interessados deverão ser efetuadas no formulário que estará disponível na 

entrada do Auditório, mediante comprovação do alvará de funcionamento atualizado. 

 

2) Da convocação para manifestação: 

2.1 - Os interessados regularmente inscritos serão convocados, pela ordem de inscrição, para 

exposição do plano de trabalho para a FEMAAC; 

2.2 - Cada candidato terá exatamente 10 (dez) minutos para expor seu plano de trabalho e na 

sequência, a apresentação do próximo candidato; 

2.3 - A apresentação de cada candidato deverá ser iniciada e finalizada, impreterivelmente, nos 

horários determinados, sob pena de desclassificação; 

2.4 -  Após a exposição dos planos de trabalho, os artesãos expositores votarão em cédulas de 

votação de papel, escrevendo o nome do candidato escolhido e depositando na urna, sendo o 

registro do voto secreto; 

2.5 – A apuração dos votos será realizada após a votação, computando os votos de forma segura e 

declarando eleito o candidato com maior número de votos. 

 

Caraguatatuba, 15 de maio de 2018. 

 

Feira Municipal de Artes e Artesanato de Caraguatatuba – FEMAAC 


