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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
COMDICA – SERAFINA CORRÊA, RS 

Criado pela Lei Municipal nº 2848/2011 
 
 
 

Edital nº 009/2019 
 
 

TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES QUE 

ESTÃO HABILITADOS A CONCORREREM A ELEIÇÃO NO 

DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019 E DIVULGA DATA, 

HORÁRIO E LOCAL DA ELEIÇÃO. 

 
 
 

1. DISPOSIÇÕES: 
 
1.1- A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– COMDICA – do Município de Serafina Corrêa RS, Loiva Valar da Silva,  no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o art.2° inciso XI  da Lei Municipal  de Serafina 

Corrêa/RS nº 3356/2015, Lei Municipal n°2848/2011,  Edital n°001/2019, Edital 

n°002/2019, Resolução COMDICA nº 004/2019, e observando a Resolução 139/10, de 

17 de março de 2010 e Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. Em reunião ordinária 

do COMDICA realizada no dia 07 de Agosto de 2019 após a reunião com os candidatos 

a conselheiros tutelares, torna público a homologação das inscrições dos Candidatos a 

Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes – Fase Preliminar e Definitiva e divulga 

data, horário e local da eleição no ano de 2019, sendo: 

 Divulga o nome dos candidatos que participaram do Curso preparatório de 

20(horas), que atingiram o mínimo de 50% de acertos na prova objetiva, contendo 

trinta e cinco questões, realizada no dia 29/06/2019  e foram aptos também na 

avaliação psicológica realizada no dia 15 de Julho de 2019; 
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 Homologa e divulga os candidatos que foram aprovados na Fase Preliminar e 

Definitiva, aptos a concorrerem à eleição de Conselheiros Tutelares Titulares e 

Suplentes. 

  

FORAM HOMOLOGADAS AS INSCRIÇÕES DOS SEGUINTES CANDIDATOS (AS): 

 

1.2. Da Candidatura: 

1.2.1. A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou 

econômico. 

1.2.2. É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização de qualquer outro 

mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado. 

1.3. Dos Votantes:  

a) Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como 

eleitores no município; 

b) Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação 

munido de seu título de eleitor e documento oficial de identidade; 

c) Cada eleitor deverá votar em apenas 01(um) candidato; 

d) Não será permitido o voto por procuração. 

 

 

NÚMERO DO/A 
CANDIDATO/A 

CANDIDATO/A 

               1  
DANIEL LAZZAROTTO 

2 GRAZIELA PIERESAN DE BORBA 

3 JANETE CORDAZZO TIBOLA 

4 JAQUELINE FACCO 

5 JEFFERSON ODAIR GIMENEZ DE CARVALHO 

6 JUAREZ ROQUE DELAZERI 

7 LARA DANIELE HENN 

8 LUCAS PISSAIA GONÇALVES 

9 MARLI FATIMA PECCIN 

10 MAURO ROBERTO CIVA DOS SANTOS 

11 NEIDES MARIA PERUZZO(DEDE) 

12 ROSA MARIA FURLANETTO NARDI 

13 ROSELI DOS REIS SILVA 

14 SIMONE DA SILVA DE EVARISTO 
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1.4. Da Campanha Eleitoral: 

a) A campanha eleitoral terá início no dia 04 de setembro de 2019 à 03 de outubro de 

2019. 

b) Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio 

de debates, entrevistas e distribuição de panfletos; 

c) É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou 

particular; 

d) As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CREAS/CRAS, rádio, igrejas etc.) 

que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar 

convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do 

Conselho Tutelar. 

e) Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos 

organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;  

f) Os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 11 (onze) candidatos e 

serão supervisionados pelo CMDCA; 

g) Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos candidatos 

nas suas exposições e respostas; 

h) Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar ciência do teor 

deste Edital aos organizadores; 

i) Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência 

a este Edital. 

 

1.5. Da votação:  

1.5.1. O processo de escolha unificado para a escolha dos membros do Conselho Tutelar 

dar-se-á no dia 06 de outubro de 2019(domingo), no horário das 8h às 17h – horário 

de Brasília-DF, na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa/RS- Sala do Tele Centro.  

1.5.2- Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores do 

Município até 03 (três) meses antes do processo de eleição, devendo o eleitor 

apresentar, por ocasião da votação, o título de eleitor e/ou documento oficial com 

fotografia. 

1.5.3-  A identidade do eleitor poderá ser objeto de impugnação junto às mesas 

receptoras de votos, devendo tudo ser registrado em ata de votação. 
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1.5.4- O eleitor deverá votar em 01 (um) candidato apenas. 

1.5.5- A votação será realizada mediante a utilização de urnas comuns emprestadas pela 

Justiça Eleitoral. 

1.5.6.1 Serão utilizadas urnas comuns, com votação por meio de cédula de papel, e 

esclarecemos que constará  na cédula, o  nome, apelido e número do candidato, bem 

como os demais pontos abaixo serão considerados: 

a) a forma de confecção das cédulas, de maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo 

do voto; 

b) a impressão em papel de uma única cor; 

c) a impossibilidade de fornecimento de outra cédula ao eleitor, no caso de, ao recebê-

la ou, ao recolher-se à cabine de votação, por imprudência, imprevidência ou 

desconhecimento danificar, "errar" o voto ou de qualquer forma rasurar a Cédula Oficial; 

d) a previsão de que no caso referido na alínea anterior, o voto deverá ser depositado 

na urna na situação em que se encontra, ainda que este não venha a ser computado 

como voto válido; 

e) a necessidade de verificação, pelo Presidente da Mesa, quanto à inviolabilidade da 

urna da sua seção, no início e ao final do processo; 

f) após o encerramento da votação, a necessidade de contagem das cédulas pela Mesa, 

verificando se as mesmas coincidem com o número de votantes; 

g) No caso de não coincidência entre o número de cédulas com o número de votantes, 

a realização de recontagem dos votos; 

h) a leitura dos votos constantes das cédulas em voz alta por um dos componentes da 

Mesa e o seu manuseio apenas pelos Membros das Mesas de Apuração. Se necessário, 

também poderão ser designados escrutinadores para a apuração. 

i) o critério de cômputo dos votos, considerando-se válido aquele que estiver assinalado 

pelo eleitor em espaço próprio da cédula, de modo a expressar sua vontade; em branco 

aquele que não contiver manifestação do eleitor; e nulo aquele em que as cédulas não 

corresponderem ao modelo oficial; não estiverem devidamente rubricadas pelo 

presidente da Comissão Eleitoral. 1.6- O sigilo da votação será garantido por meio do 
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isolamento do eleitor em cabine indevassável, onde serão afixadas listas com o nome, 

apelido e número do candidato. 

1.6.1- O Presidente da Mesa Eleitoral, verificando chegar a hora do encerramento da 

votação e existindo eleitores ainda por votar, distribuirá senha para votação dos 

presentes no recinto, proibindo a partir desse horário o ingresso de outros eleitores que 

ali não estivessem nesse momento. 

1.6.2- O encerramento da votação implica na lacração da urna eleitoral pelo Presidente 

da Mesa, assinado por todos os componentes da Mesa e pelos fiscais presentes ao ato. 

1.7. Da mesa de votação 

1.7.1. As mesas de votação serão compostas por membros do CMDCA e/ou servidores 

municipais, devidamente cadastrados.  

1.7.2. Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes: 

marido e mulher, ascendentes e descendentes (avós, pais, filhos, netos...), sogro e genro 

ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 

enteado.  

1.7.3. Compete à cada mesa de votação: 

a) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a votação; 

b) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências; 

c) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica; 

Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Especial Eleitoral 

1.8. Da apuração e da proclamação dos eleitos: 

a) Concluída a votação e a contagem dos votos de cada seção, os membros da mesa 

deverão lavrar a Ata de Votação e Apuração, extraindo o respectivo Boletim de Urna e, 

em seguida, encaminhá-los, sob a responsabilidade do Presidente da Mesa, ao 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral.  

b) A Comissão Especial Eleitoral, de posse de todos os Boletins de Urna, fará a 

contagem final dos votos e, em seguida, afixará, no local onde ocorreu a apuração final, 

o resultado da contagem final dos votos. 

c) O processo de apuração ocorrerá sob supervisão do CMDCA. 

d) O resultado final da eleição deverá ser publicado oficialmente no Diário Oficial do 

Município, e afixado no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na 
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sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde 

e Escolas da Rede Pública Municipal, abrindo prazo para interposição de recursos, 

conforme item 9.2 desta Resolução. 

e) Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e serão 

nomeados e empossados como membros do Conselho Tutelar titulares, ficando todos 

os seguintes, observada a ordem decrescente de votação, como suplentes. 

f) Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candidato que, 

sucessivamente: 

I. apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento; 

II. apresentar maior tempo de atuação na área da infância e adolescência; 

III. residir a mais tempo no município; 

IV. tiver maior idade. 

 

1.9. DOS IMPEDIMENTOS: 

a) São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, 

mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive. 

b) Estende-se o impedimento do membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade 

judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 

da Juventude na Comarca. 

c) Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que 

obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, 

considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O outro eleito será reclassificado 

como 1º (primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista 

impedimento. 

d) A atualização do endereço para correspondência é de inteira responsabilidade do 

candidato e deverá ser feita, mediante protocolo, no endereço Rua Costa e Silva, 703 – 

Centro Administrativo do SUS, ao lado do INSS. 

e) As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos 

serão resolvidos, com a devida fundamentação, pela Comissão Especial Eleitoral. 
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f) Todo o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob a 

fiscalização do Ministério Público, o qual terá ciência de todos os atos praticados pela 

Comissão Especial Eleitoral, para garantir a fiel execução da Lei e deste Edital. 

g) Os membros do Conselho Tutelar eleitos como titulares e os seus suplentes, no 

primeiro mês de exercício funcional, submeter-se-ão a estudos sobre a legislação 

específica, as atribuições do cargo e aos treinamentos práticos necessários, promovidos 

por uma comissão ou instituição pública ou privada, sob a responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria à qual está vinculado. 

 

2.0- Das Denúncias: 

O COMDICA divulga o telefone, email e endereço abaixo relacionado para possíveis 

denúncias de violação das regras da campanha, com o registro e fornecimento do 

protocolo respectivo e envio de cópia ao Ministério Público, sendo: 

Telefone: 54- 3444-1330 Ramal 218 

Email: comdica@serafinacorrea.rs.gov.br 

Rua: Costa e Silva, 703 sala do COMDICA- Serafina Corrêa/RS 

 

3.0- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Publique-se 
 
 

Serafina Corrêa, 08 de Agosto de 2019 
 

Loiva Valar da Silva 

Presidente do COMDICA de Serafina Corrêa/RS 

Joceana Gregianin 
Presidente da Comissão Eleitoral do COMDICA 
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