EDITAL 15/2019
INFORME A RESPEITO DA ELEIÇÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES
GESTÃO 2020/2023.
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDICA – do Município de Estrela Velha, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), art. 40 da Lei Municipal nº 1.166/2014,
informa que o local de apuração dos votos será na Sala de Reuniões do Centro
Administrativo Hilário João Ceolin, situado na Avenida João Luiz Billig, 27, após as 17
horas do dia seis de outubro de 2019. A contagem das cédulas será realizada por Seção
Eleitoral e após a apuração dos votos será divulgado o resultado preliminar através de Ata.
Ao término da apuração, os envelopes contendo as cédulas de votação e as listas de
eleitores serão lacradas, ficando sobre responsabilidade do Presidente do COMDICA,
onde na data de sete de outubro de 2019, às 14 horas, nas dependências do CRAS
Estrela Guia, na Rua Georgina Wilges Billig nº 66, os envelopes serão deslacrados pelos
Membros Comissão Eleitoral e realizada a recontagem dos votos por Seção Eleitoral,
podendo ser acompanhado pelos Candidatos ao Pleito Eleitoral de Escolha dos
Conselheiros Tutelares gestão 2020/2023. O prazo para apresentação de recursos em
relação a ocorrências e impugnações sobre o Pleito Eleitoral será dos dias sete a nove de
outubro de 2019 e deverá ser endereçado, por escrito, diretamente ao Presidente do
COMDICA. Na data de dez de outubro será publicado Edital com o resultado preliminar
das Eleições. Na data de vinte e oito de outubro de 2019 será publicado Edital com o
resultado definitivo e homologado das Eleições e na data de trinta de outubro de 2019 será
realizado a diplomação dos Candidatos Eleitos Titulares e Suplentes. O material de
votação (cédulas e lista eleitores) será disponibilizado aos Candidatos ao Conselho
Tutelar, que tiver interesse para conferencia, no período de onze a dezoito de outubro de
2019, junto ao Presidente do COMDICA no CRAS Estrela Guia, na Rua Georgina Wilges
Billig nº 66. Não serão fornecidas cópias, sendo que o Candidato poderá fazer o registro do
material através de foto.

Estrela Velha, 30 de setembro de 2019.

Elisandro Hermes
Presidente do COMDICA

