
Ofício nº 0XX/2012 XXXXX, XX de XXXXX de 2012.

Senhor Candidato:

A Comissão  Organizadora  da  “Campanha Compromisso 
pela Criança e pelo Adolescente” tem a honra de convidar Vossa Senhoria 
para participar, em data de XX de XXXXX de 2012, às XX:XX horas, nas 
dependências do Clube XXXXXX, situado à Rua XXXXX, nº XXX, nesta 
cidade, de solenidade alusiva aos 22 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ocasião em que serão ouvidas as propostas dos candidatos à 
Prefeitura Municipal para a área da criança e do adolescente, bem como 
colhidas  destes  e  dos  candidatos  à  Câmara  Municipal  que  se  fizerem 
presentes,  assinaturas  de  adesão à  referida  campanha,  cujo material  de 
divulgação segue em anexo.

Salientamos  a  importância  da  participação  de  Vossa 
Senhoria no aludido evento, que servirá para reafirmar seu compromisso 
com as crianças e adolescentes deste município, que na forma da lei e da 
Constituição Federal, têm o direito de receber a mais absoluta prioridade 
de atenção por parte dos governantes.

Sem mais para o momento, e colocando-nos à disposição, 
aproveitamos o ensejo para apresentar votos de estima e consideração.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DD. Candidato à Prefeitura/Câmara Municipal de XXXXXX 
XXXXX - PR

Observação:
É fundamental a formalização de convites a todos os candidatos, em respeito ao princípio 
da isonomia. De preferência, os convites devem ser entregues pessoalmente (em 
especial aos candidatos à Prefeitura), via recibo ou protocolo. No caso dos candidatos à 
Câmara Municipal, os ofícios-convite, embora personalizados, podem ser protocolados 
junto aos Comitês dos Partidos Políticos aos quais estes forem filiados, também mediante 
recibo ou protocolo. Os convites devem ser encaminhados com antecedência mínima de 
uma semana da data marcada para o evento.
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