
 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  

E DO ADOLESCENTE – COMDICA 
 

BOZANO - RS 
 

 

EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2019 

 

  O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

COMDICA, juntamente com a Comissão Especial Eleitoral – CEE e fiscalizado pelo Ministério Público, 

faz saber o conjunto normativo para a realização do processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar, a realizar-se no dia 06 (seis) de outubro de 2019, através do voto direto, secreto, universal e 

facultativo dos eleitores do Município de Bozano. Os locais e horários em que serão instaladas as 

sessões serão posteriormente divulgados. 

  Poderão candidatar-se no período compreendido entre os dias 15 de abril de 2019 a 

14 de maio de 2019, junto ao Centro Administrativo Municipal de Bozano, localizado na Rua Silvio 

Frederico Ceccato, 518, Centro, Bozano/RS, os interessados que atenderem os seguintes requisitos: 

preencher ficha de inscrição com foto 3X4; ser detentor de reconhecida idoneidade moral; ter mais de 

vinte e um anos; residir no Município; ter domicílio eleitoral no Município; ter escolaridade mínima de 

ensino fundamental completo ou equivalente. 

  Para a realização das propagandas, os candidatos que tiverem suas candidaturas 

homologadas deverão observar as normas atinentes à legislação eleitoral, sendo permitida campanha 

no dia imediatamente posterior ao da publicação do Edital que indica o número de cada candidato 

encerrando-se 01 (um) dia antes do dia da eleição. 

  A apuração dos votos será realizada pela Comissão Especial Eleitoral após o 

encerramento da eleição, no dia 06 (seis) de outubro de 2019, sendo o resultado oficial publicado no 

dia 07 (sete) de outubro de 2019. Considerar-se-ão eleitos os 05 (cinco) candidatos que obtiverem 

maior votação nas eleições e como suplentes os 05 (cinco) candidatos subsequentes. 

  A posse dos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerá em sessão pública no dia 10 de 

janeiro de 2020, oportunidade em que prestarão o compromisso de defender, cumprir e fazer cumprir 

no âmbito de sua competência os direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação 

vigente. 

  A íntegra deste Edital está publicada junto ao site oficial do Município. Outras 

informações poderão ser obtidas com o Presidente do COMDICA e Comissão Especial Eleitoral, junto 

ao Centro Administrativo Municipal ou através dos telefones (55) 3643 2004 ou (55) 3643 2106. 

Bozano, 12 de abril de 2019. 

 

Gilson Marcos Bauer 
Presidente do COMDICA 


