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PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– COMDICA – do Município de Fortaleza dos Valos, no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), arts. 17 a 21 da Lei Municipal nº 

953/2004 de 09 de junho de 2004 e da Resolução COMDICA nº 02/2015, torna pública a 

retificação do Edital COMDICA nº 01/2015 referente ao processo de escolha de 

Conselheiros Tutelares, nos termos: 

 

 

No item “[5.4.6]”, onde está escrito “[A votação será realizada mediante a utilização de 

urnas eletrônicas emprestadas pela Justiça Eleitoral, na qual aparecerá a fotografia do 

candidato com o respectivo número da candidatura atribuído ao candidato no momento da 

inscrição conforme a que se refere o item “3.5.14.1”]”, 

Leia-se: 

 

“[A votação será realizada mediante a utilização de urnas comuns emprestadas pela 

Justiça Eleitoral, com votação por meio de cédula de papel a qual conterá a fotografia e o 

nome do candidato com o respectivo número da candidatura atribuído ao candidato no 

momento da inscrição conforme a que se refere o item “3.5.14.1”]”. 

                                                                
 

No item “[CALENDÁRIO DO PLEITO]”, acrescenta-se Prazo para divulgação do 

gabarito preliminar da prova escrita: 03/08/2015-Prazo divulgação do gabarito preliminar 

da prova escrita; 04/08/2015 Prazo apresentação de recursos do gabarito preliminar da 

prova escrita pelos candidatos à CEE. 
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No item “[CALENDÁRIO DO PLEITO]”, onde está escrito “[05/08/2015 Prazo para a 

correção das provas, identificação das provas e publicação de Edital com resultado 

preliminar; 24/09/2015 Prazo para julgamento pelo COMDICA; 25/09/2015 Prazo para a 

publicação de Edital com candidaturas definitivas registradas; 25/09/2015 Início da 

propaganda eleitoral]”. 

 

Leia-se: 

 

“[05/08/2015 Prazo para a correção das provas, identificação das provas e publicação de 

Edital do resultado dos recursos do gabarito preliminar, divulgação do gabarito definitivo e 

resultado preliminar; 24/08/2015 Prazo para julgamento pelo COMDICA; 25/08/2015 

Prazo para a publicação de Edital com candidaturas definitivas registradas; 25/08/2015 

Início da propaganda eleitoral]”. 

 

 

 

 

                                                                        Fortaleza dos Valos, 30 de julho de 2015. 

 
 
                                                                                                                 
________________________________                            ________________________________ 

Mariza de Fátima Ferri Medeiros                                              Adair Toledo 

Presidente do COMDICA                                                           Prefeito Municipal 

                        

 

Visto: 

Daniela da Rosa Molinari 

Assessora Jurídica – OAB.RS 61001 

 

  


