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APRESENTAÇÃO

Este

regulamento

contém

as diretrizes

que

deverão

ser

lidas,

compreendidas e aceitas, antes dos candidatos iniciarem o processo de préinscrição. Os candidatos devem OBRIGATORIAMENTE respeitar todos os itens
desse Regulamento, e atender a todos os requisitos para estarem habilitados a
participar do Concurso MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE
2018 da Estância Turística de Eldorado. Se em alguma etapa do processo
qualquer irregularidade for revelada, os candidatos serão automaticamente
DESCLASSIFICADOS.
É OBRIGATÓRIO que todos os candidatos participantes estejam
habilitados conforme descrito nos REQUISITOS desse regulamento e de
ACORDO com todas as regras do Concurso MISS E MISTER PRIMAVERA
VERÃO MELHOR IDADE 2018 da Estância Turística de Eldorado. Os critérios
foram estipulados para se criar um ambiente saudável e justo a todos os
candidatos.
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REGULAMENTO

1.

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal Estância Turística de Eldorado, através do
Departamento Municipal de Assistência Social e CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social, realizará o “Concurso de MISS E MISTER
PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018” com objetivo de eleger a idosa
e o idoso que reúna elegância e desenvoltura para representar a região do
Vale do Ribeira.
Acreditamos que a realização deste “Concurso de MISS E MISTER
PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018” será um meio de tornar efetiva
a representação da nossa região em eventos voltados para o público da
terceira idade e promover a integração entre os municípios da região do
Vale do Ribeira que desenvolvem serviços socioassistenciais com o mesmo
público, visando a valorização da população idosa atendida pela assistência
social.
Essa proposta se espelha em inúmeras outras realizadas em
diversas partes do Brasil, e se trata de um concurso de caráter cultural, de
integração e fortalecimento de vínculos sociais e comunitários com fins de
promover e divulgar a história, experiências e valores do público idoso entre
os idosos do nosso município, dos municípios participantes e da nossa
região.
O presente concurso tem como objetivo eleger a MISS E O MISTER
PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018 entre os municípios participantes.
O mandato da Miss e do Mister se estenderá até o sequente concurso.
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2.

OBJETIVOS

Realizar um Concurso de “MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO
MELHOR IDADE 2018” tem como a finalidade valorizar nossas raízes por meio
da divulgação da beleza e feminilidade das idosas e da elegância dos idosos de
nossa região.

3.

METODOLOGIA

O Departamento Municipal de Assistência Social e o CRAS
lançarão, através da publicação deste regulamento, o “CONCURSO DE
MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018”, que será
um evento cultural, de integração e fortalecimento de vínculos familiares,
sociais e comunitários com foco na ampla participação popular como forma
de reconhecimento e valorização da graça e beleza Masculina e Feminina
dos idosos da nossa região. O regulamento será encaminhado para todos
os municípios participantes acompanhado das fichas de inscrições dos
idosos que irão participar do concurso e a ficha de apresentação dos
candidatos que deverá vir acompanhada de um breve resumo da sua
participação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do
seu município.

4.

Para

ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO

a

administração

do

Concurso

serão

constituídas

duas

comissões: (I) Comissão Organizadora; e (II) Comissão Julgadora. Compete
à Comissão Organizadora promover a publicidade do Concurso; convidar a
Comissão Julgadora para proceder à seleção e julgamento dos trabalhos;
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inscrever os representantes no Concurso; e resolver os casos omissos do
Regulamento do Concurso.
A Comissão Organizadora será composta por 03 representantes,
sendo dois representantes do CRAS de Eldorado e 01 representante do
Departamento Municipal de Assistência Social de Eldorado.
Como estímulo a participação de todos os munícipes nessa grande
comemoração, a Comissão Organizadora, ficará responsável pela ampla
divulgação que ocorrerá no site da Prefeitura, nas Escolas, na rádio, e
demais veículos de comunicação.
Os

jurados

serão

pessoas

convidadas

pela

Comissão

Organizadora e irão compor a Comissão Julgadora. Compete à Comissão
Julgadora selecionar os trabalhos apresentados e proceder ao julgamento,
atribuindo os prêmios estabelecidos. A comissão julgadora será imparcial, e
soberana nas suas decisões, tendo em vista que o seu município de origem
possa estar participando do evento, por isso, a importância da imparcialidade e
seriedade dos resultados. A organização do evento não terá qualquer
responsabilidade nos resultados.
Será sorteado 01 (um) responsável dentre os responsáveis participantes
para acompanhar a mesa do presidente do juri e a soma das notas dos jurados.

5.

INSCRIÇÃO

Para participação do Concurso de MISS E MISTER PRIMAVERA
VERÃO MELHOR IDADE 2018, existem alguns pré-requisitos, que são:
 Idade: 60 anos (completos até o dia da inscrição);
 Ser natural da cidade ou residir no município por pelo menos
1 (um)ano;
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 Estar inscrito no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Idosos ofertados pela Proteção Social Básica
do município no mínimo 06 meses (comprovar através de
ficha

de

inscrição

no

Serviço

de

Convivência

e

Fortalecimento de Vínculos para Idosos)
 Ficha de Apresentação no Serviço;
OBS: No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar um breve resumo da
sua participação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Idosos do seu município. Esta apresentação deverá vir acompanhada de fotos
dos candidatos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
executado no município e será utilizada no momento do desfile.

Ao preencher a ficha de inscrição e aceitar concorrer como
candidato (a), os (as) interessados (as) se comprometerão a:
 Cumprir rigorosamente os horários, tanto do ensaio como das
reuniões agendadas;
 Não faltar a nenhum compromisso, exceto por motivos de força
maior;
 Acatar as decisões da Comissão Organizadora;
 Cumprir todos os compromissos que exijam sua presença,
os quais poderão incluir viagens;
Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos do
Regulamento deste Concurso;
No momento da inscrição o coordenador responsável pelo município
deverá apresentar os documentos relacionados abaixo dos candidatos:
 01 Cópia do RG;
 01 Cópia do CPF;
 01 Cópia atual do comprovante de residência (últimos 3 meses)
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 01 Foto de cada candidato
 01 Ficha de Inscrição devidamente preenchida
 Questionário do Candidato;
 Termo de Autorização de Uso de Imagem
 Termo de Responsabilidade do Candidato
 Ficha de apresentação do candidato com no máximo 10 (dez)
linhas descrevendo as ações dos candidatos no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos
OBS: Essa descrição será a mesma utilizada na apresentação do candidato
no momento do desfile.

Os documentos deverão ser protocolados via ofício pelo coordenador
responsável pelo município e endereçado a Comissão Organizadora do evento
Praça Nossa Senhora da Guia, nº 41, Centro- Eldorado, CEP: 11960-000 ou
entregue pessoalmente no mesmo endereço.
ATENÇÃO: está vetada a participação de candidatos municipais que
não estejam associados ao coordenador municipal licenciado.

Os

Coordenadores

Municipais

Licenciados

devem

orientar

os

Candidatos Municipais sobre a Documentação Oficial de Representação
Municipal, antes de preencher a documentação de inscrição.

Período de Inscrição: 04/09/2018 a 19/09/2018.
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As

inscrições

deverão

ser

entregues

pelos

coordenadores

municipais ou seu representante, protocoladas e devidamente assinadas
via ofício.
É obrigatório o preenchimento correto do formulário de inscrição.
Todos os candidatos, no ato da inscrição, firmarão compromisso
formal com o Município, no qual cedem os direitos de imagem relativos à
divulgação e publicidade do evento, por tempo indeterminado e sem ônus.
As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou
inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de
triagem.
Todos
depoimentos

os

candidatos

gravados

e

autorizam

qualquer

o

outro

uso

de

material

fotos,

vídeos,

gravado

pela

Organização para uso promocional a qualquer momento, por tempo
indeterminado e sem ônus.
A Organização reserva-se o direito de arquivar, nos termos da Lei, as
fotos recebidas.
A Organização reserva-se o direito de cancelar as candidaturas que
considere não preencher os requisitos.
O ato de inscrição neste concurso implica no total conhecimento e
aceitação de todos os itens do Regulamento do Concurso, bem como na
cessão de uso e dos direitos autorais dos trabalhos à Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Eldorado através do Departamento Municipal de
Assistência Social e CRAS, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista os
objetivos do concurso.

6.

DA COMPETIÇÃO
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O Concurso de “MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO MELHOR
IDADE 2018” ocorrerão em duas etapas: (1) Pré apresentação e (2) Fase
Final. O detalhamento de cada uma dessas etapas encontra-se a seguir.

7.

ETAPAS DO PROCESSO DE APRESENTAÇÃO

1ª ETAPA: PRÉ-APRESENTAÇÃO
A pré-apresentação ocorrerá no CRAS - Centro de Referência de
Assistência Social, em data e horário a ser divulgado na página oficial do
facebook do CRAS, no email encaminhado pelos coordenadores municipais e no
site da Prefeitura, por meio da publicação do Concurso.
Durante a pré-apresentação, haverá um ensaio obrigatório no
espaço que ocorrerá o evento, em data e horário posteriormente
divulgados. A presença dos candidatos inscritos será obrigatória. A data,
horário e local poderão ser alterados, de acordo com a coordenação do
evento.
Cada candidato é responsável por apresentar-se nos lugares
designados, para integrar-se com a equipe de trabalho, levando consigo,
caso seja solicitado, os itens previamente solicitados.
.
2ª ETAPA: FASE FINAL – DESFILE
A 2ª Etapa consiste na Fase Final do Concurso de MISS E MISTER
PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018, que culminará com o desfile
oficial, que ocorrerá no dia 29/09/2018 às 19:00h na Quadra Poliesportiva de
Eldorado. Os concorrentes serão responsáveis por comparecer pelo menos com
uma (01) hora de antecedência do evento. Os atrasos poderão acarretar sérios
problemas para os candidatos, como uma penalização e consequentemente a
sua desclassificação do evento.
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TRAJES:
 Desfile em roupa esportiva (camiseta preta, calça jeans e
tênis);
 Desfile em traje Típico Primavera Verão;
 Desfile em traje de Noite/Gala
Serão permitidos fotos, desde sejam feitas do local onde estiverem
sentados, não podendo levantar de seus lugares em hipótese nenhuma, para
não atrapalhar os trabalhos de nossos profissionais, que estarão dando
cobertura ao nosso evento. Se os candidatos participantes desejarem fotos e
filmagem deverão tratar com nosso fotógrafo profissional que entrará em contato
com os municípios previamente e estará nas dependências internas do palco.
Não serão permitidas pessoas estranhas durante o ensaio oficial
agendado pela Comissão Organizadora.

8.

ENSAIOS

Será realizado apenas um ensaio geral (pré-apresentação) no local que
ocorrerá o evento em data e local a ser definido pela Comissão Organizadora
com profissionais experientes em passarela e coreografias. É obrigatória a
presença de todos os participantes. Neste dia, participarão somente os
candidatos com as inscrições efetivadas.
Não serão aceitas pessoas estranhas durante o ensaio, somente o
representante encaminhado pelos municípios para acompanhar os idosos e
credenciados pela comissão organizadora.

9.

ACESSO INTERNO DO EVENTO
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O acesso ao palco interno e o camarim do local do evento é restrito aos
candidatos e seus assistentes credenciados. Não será permitida a entrada de
familiares,

patrocinadores,

colaboradores

ou

outras

pessoas

de

seu

relacionamento. Só será permitida a entrada de 02 credenciados por município
previamente cadastrados pela Comissão Organizadora.

10. DOS COMPROMISSOS

É obrigatório os vencedores do Concurso de MISS E MISTER
PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018 da Estância Turística de
Eldorado participar em eventos culturais programados pela direção do
concurso durante o ano em que o título de Miss e Mister estiver vigente. As
despesas com viagem até os locais dos eventos, incluindo transporte,
trajes, alimentação e hospedagem, se necessário, serão totalmente
custeados pelos municípios de origem (participantes). A Miss e o Mister
também são obrigados a usar a faixa que receberão no final do concurso
durante os eventos que forem solicitados a sua presença. Caso eles, por
motivo de força maior, não possam comparecer a algum dos eventos, os
sucessores é quem deve representá-los.
Os candidatos deverão assinar “Termo de Cessão de Uso de Imagem” à
Comissão Organizadora do evento.

11. DOS DIREITOS DE USO DE IMAGEM

A participação nesse evento implica que todos os concorrentes do
Miss e Mister autorizam expressamente o uso de fotos, vídeos,
depoimentos gravados e qualquer outro material gravado pelo evento para
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uso promocional a qualquer momento. O termo deverá ser entregue pelo
coordenador municipal juntamente com a inscrição.

12. CONVITES

Cada município que efetuar a inscrição dos idosos receberá 02 (dois)
convites de mesa da organização do evento. Estas mesas ficarão disponíveis
para venda de cada município participante no valor de R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) cada, totalizando o valor de R$ 100,00 (02 mesas), valor que deverá ser
entregue a Comissão Organizadora com 08 (oito) dias de antecedência do
evento (21/09/2018). Demais convites de mesa deverão ser solicitados com
ANTECEDÊNCIA mínima de 05 (cinco) dias antes da data do evento a
Comissão Organizadora.

13. INGRESSO

O valor da entrada será 1Kg de alimento não perecível, exceto sal.

14. QUESITOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO


Simpatia



Charme e Desinibição;



Elegância,



Melhor Traje de cada categoria



Presença cênica.



Postura e desenvoltura ao desfilar;



Desembaraço no contato com o público, personalidade e

sociabilidade.
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Cada candidato é responsável pelo seu traje, sendo obrigatória a
participação em todas as fases (três trajes) do concurso.
A pontuação se dará com cada jurado atribuindo notas de 5 (cinco) a 10
(dez) por quesito, devendo a nota ser número inteiro;
A soma das 7 (sete) notas dará o resultado final, e o participante com a
maior pontuação será declarada vencedora e vencedor, em sua categoria.
Os resultados das notas por jurado e a soma total serão divulgados no dia
do evento, o apresentador apenas classificará como terceira, segunda e primeira
colocada.
A decisão da equipe de jurados NÃO será passível de recurso.

15. CRITÉRIO DE DESEMPATE

Caso o resultado final apresente empate entre os candidatos serão
avaliados as maiores notas nos seguintes quesitos:


Melhor Traje Típico (Primavera Verão)



Simpatia



Melhor postura e desenvoltura ao desfilar

Caso permaneça empatado será realizado um novo desfile avaliando o
quesito Traje Gala.

16. RESULTADO FINAL

Os finalistas receberão os seguintes prêmios em espécie, de acordo
com a classificação atribuída pela Comissão Julgadora:
1º lugar – Miss e Mister Oficial - Prêmio e faixa oficial do evento –
(Miss e Mister)
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2º lugar - 1º Princesa e 1º Príncipe - Faixa oficial do evento mais
brinde.
3º lugar – Miss e Mister Simpatia - Faixa oficial do evento mais
brinde.

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado através do
Departamento Municipal de Assistência Social e CRAS divulgará os resultados
no dia do evento após a comissão julgadora concluir o processo de julgamento
e, posteriormente, no Site da Prefeitura Municipal.

17. CONDIÇÕES GERAIS

Uma vez feita à inscrição, os responsáveis concordam com o
regulamento. Com a inscrição efetuada é obrigatório assinar os termos de
autorização de uso de imagem que será encaminhado para o email dos
responsáveis, juntamente com o regulamento, ficha de apresentação e
inscrições que deverão ser impressos e assinados. Fica esclarecido da data final
da inscrição, os candidatos que NÃO apresentarem a documentação solicitada,
NÃO poderão participar do CONCURSO.
A decisão da Comissão Julgadora terá caráter definitivo e
irrecorrível.
Este regulamento contém as regras que deverão ser observadas e
seguidas pelos Coordenadores Municipais Licenciados, bem como os
respectivos candidatos eleitos. A regra, normas e proibições devem ser lidas,
compreendidas e aceitas tanto pelos Coordenadores Municipais Licenciados
quanto por seus candidatos antes do ato da inscrição para participação no
concurso de MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018 da
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Estância Turística de Eldorado.
ATENÇÃO: A Comissão Organizadora não se responsabilizará por
perdas de Aparelhos Celulares, e Máquinas Fotográficas, ou Furtos de qualquer
objeto, nas dependências do evento.

A Organização do Concurso de Miss e Mister fornecerá para os
candidatos toda a logística necessária. É obrigatória a participação dos
candidatos em todas as promoções públicas do evento, exceto por motivos de
força maior, doenças e compromissos inadiáveis.
Todos os candidatos desfilarão em uma passarela ao som de
música mecânica por conta da organização promotora do evento, os
concorrentes poderão encaminhar com antecedência mínima de 02 (dois)
dias antes do evento a Comissão Organizadora CD com música, tema de
sua apresentação, para todas as categorias.
Toda arrecadação interna do evento Miss e Mister Primavera
Verão Melhor Idade 2018 da Estância Turística de Eldorado (alimentos
e valores- venda de mesas e bebidas) será revertida para o Fundo
Social de Solidariedade da Estância Turística de Eldorado, assim como
as vendas (alimentos e produtos artesanais) realizadas na parte
externa

do

evento

serão

revertidas

para

as

entidades

socioassistenciais representadas (Associação Abrigo Casa Família
Amiga, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Eldorado, Núcleo Sócioeducativo Maria Helga e Associação Lar Feliz
Eldoradense).
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CONCURSO MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE
2018 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO
18.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o “Concurso de “MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO
MELHOR IDADE 2018” seja um evento de envolvimento e integração dos
municípios da região do Vale do Ribeira que desenvolvem o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos e que se propuseram a
participar do evento e que o resultado final venha de encontro com a valorização
da população idosa da nossa região.
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ORGANIZAÇÃO MISS E MISTER PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018 DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO

CONTATOS:
Realização Departamento Municipal de Assistência Social e CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social

Local de contato: Praça Nossa Senhora da Guia, nº 41, Centro, Eldorado-SP

Email: cras@eldorado.sp.gov.br / social@eldorado.sp.gov.br

Telefones para informações:
(13) 3871 3095 – Siara J. Barbosa M. de Souza (Coordenadora do CRAS)
(13) 3871 1304 – Sirlene Muniz Belo de França - Diretora do Departamento
Municipal de Assistência Social
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ANEXOS
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FICHA DE INSCRIÇÃO
FOTO 3X4
DADOS DO (A) CANDIDATO (A)
______________________________________________________
Nome Completo –
_____________________________________________________
Nome a ser utilizado no concurso –
___________________________________________________________________
E-mail –
___________________________________________________________________
Data e Local de Nascimento –
___________________________________________________________________
RG CPF –
___________________________________________________________________
Endereço Completo –
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Redes Sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc) ___________________________________________________________________
Telefone Fixo –
Telefone Celular –
__________________________________________________________________
Sexo Idade Peso Altura –
___________________________________________________________________
Medida Busto Medida de Cintura Medida de Quadril__________________________________________________________________
Nº Manequim Nº Calçado –
__________________________________________________________________
Profissão ___________________________________________________________________
Nome do Pai –
__________________________________________________________________
Nome da Mãe –
__________________________________________________________________
Data de Início no SCFV – Idosos –
___________________________________________________________________
Atestamos ser verdade, tudo acima declarado.
______________________, _____de_________________de 2018.

__________________________________
CANDIDATO (A)
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QUESTIONÁRIO CANDIDATO (A)

1. Apresenta problema (s) de saúde? Qual (is)?
_________________________________________________________________
2. Toma algum medicamento?
___________________________________________________________________
3. Já sofreu algum trauma? Qual (is)?
__________________________________________________________________
4. Já fez alguma intervenção cirúrgica? Qual (is)?
__________________________________________________________________
5. É fumante?
__________________________________________________________________
6. Tem algum título (municipal, estadual ou nacional) em algum outro concurso de
beleza? Qual? Que ano?
___________________________________________________________________
7. Com quem reside atualmente?
__________________________________________________________________
8. O que mais gosta de fazer?
__________________________________________________________________
9. Por que se interessou em participar do Concurso Miss Primavera Verão Melhor
Idade 2018 da Estância Turística de Eldorado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Atesto ser verdade, tudo acima que declarei.

_____________________, _______ de____________________de 2018.

_______________________________________
CANDIDATO (A)
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

NOME:
NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
RG Nº.
CPF Nº.
RESIDENTE NA RUA:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer meio de
comunicação, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou
apenas para uso interno da ORGANIZAÇÃO DO MISS E MISTER PRIMAVERA
VERÃO MELHOR IDADE 2018 da Estância Turística de Eldorado, desde que não
haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título
gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território,
estadual, nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das
seguintes formas: mídia eletrônica dentre eles painéis, vídeo-tapes, cinema,
programa para rádio, radiodifusão, televisão aberta, fechada e por assinatura, bem
como sua disseminação via Internet. Por esta ser a expressão da minha vontade
declaro que concordo com o acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a
autorização ao uso de imagem em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

_____________________, _______ de____________________de 2018.

_____________________________
CANDIDATO (A)
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO (A) CANDIDATO (A)

Eu, ______________________________________________________ DECLARO
ter ciência de que as respostas aos questionamentos dos entrevistadores serão de
minha inteira responsabilidade, tendo conhecimento de que não deverei emitir
minhas opiniões pessoais que visam a denigrir, ofender, repudiar ou provocar
quaisquer danos à moral, honra, intimidade, vida privada, ou imagem de pessoas
físicas ou jurídicas, e que todas as declarações e informações negativas enseja a
responsabilidade no âmbito civil e penal, de forma que deverei suportar a obrigação
de indenizar o ofendido. DECLARO ainda que li e compreendi todos os itens do
REGULAMENTO INSCRIÇÃO DE CANDITATOS 2018 e estou de acordo e me
comprometo a cumprir o que foi solicitado pela ORGANIZAÇÃO MISS E MISTER
PRIMAVERA VERÃO MELHOR IDADE 2018 da Estância Turística de Eldorado. Por
esta ser a expressão da minha vontade declaro que concordo com o acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado e assino o presente termo de responsabilidade
em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

_____________________, _______ de____________________de 2018.

_________________________________
CANDIDATO (A)
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FICHA DE APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO (A)

NOME DO CANDIDATO (A):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________
Assinatura do Coordenador Municipal

