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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 012/2019 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 001/2019, RESOLUÇÃO 

N°004/2019 E EDITAL N°009/2019 Referente ao Processo 

Eleitoral dos candidatos a Conselheiros Tutelares.  

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 
atribuições, resolve tornar público a Errata ao Edital n°001/2019, Resolução n°004/2019 
e Edital n°009/2019. 
 
Onde se lê:  
No item 7.4.2 do Edital n°001/2019-  Os locais de votação serão definidos pela 
Comissão Eleitoral, observadas as zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, que poderão ser agrupadas por local ou região para melhor atender a 
operacionalização do processo de escolha e serão divulgados por meio de Edital, com 
antecedência de até 10(dez) dias da data da eleição.   
Leia-se: Os locais de votação serão definidos pela Comissão Eleitoral, observadas as 
zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que poderão ser 
agrupadas por local ou região para melhor atender a operacionalização do processo de 
escolha e serão divulgados por meio de Edital.  
 
Onde se lê:  
 
No item 7.4.3 do Edital n°001/2019- Podem votar 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. 
Leia-se: Podem votar maiores de 16(dezesseis) anos, inscritos como eleitores do 
município, devendo o eleitor apresentar, por ocasião da votação, o título de eleitor e 
documento oficial com fotografia. 
 
Onde se lê:  
No item 7.5.2 da Resolução n°004/2019- Os locais de votação serão definidos pela 
Comissão Eleitoral, observadas as zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, que poderão ser agrupadas por local ou região para melhor atender a 
operacionalização do processo de escolha e serão divulgados por meio de Edital, com 
antecedência de até 10(dez) dias da data da eleição.   



2 
 

 
Leia-se: Os locais de votação serão definidos pela Comissão Eleitoral, observadas as 
zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que poderão ser 
agrupadas por local ou região para melhor atender a operacionalização do processo de 
escolha e serão divulgados por meio de Edital. 
 
No item 7.5.3 da Resolução n°004/2019- Podem votar 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. 
Leia-se: Podem votar maiores de 16(dezesseis) anos, inscritos como eleitores do 
município, devendo o eleitor apresentar, por ocasião da votação, o título de eleitor e 
documento oficial com fotografia. 
 
O item 1.5.2 do Edital n° 009/2019 - Torna-se sem efeito. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Publique-se. 
 
 
 

Serafina Corrêa, 01 de Outubro de 2019. 
 
 
 

Giovani Zanini 

Presidente do COMDICA de Serafina Corrêa/RS 

 
 

Otávio Pan 
Presidente da Comissão Eleitoral do COMDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


