
 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE  

MUITOS CAPÕES/RS 

 

EDITAL Nº 09/2019 
 

RETIFICA O EDITAL Nº 01/2019 REFERENTE AO PROCESSO DE 
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA – do 
Município de Muitos Capões/RS, em conjunto com sua Comissão Especial Eleitoral, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei 
Municipal nº 220/2003 e da Resolução COMDICA nº 001/2019, torna pública a retificação do 
Edital nº 01/2019 referente ao processo de escolha de Conselheiros Tutelares, nos seguintes 
termos: 

 

No item 6.4.2 onde consta: 

6.4.2 Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, 
inscritos como eleitores do Município até o dia anterior ao da 
votação, devendo o eleitor apresentar, por ocasião da 
votação, o título de eleitor e o documento oficial com 
fotografia. 

 

Leia-se:  

6.4.2 Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, 
inscritos como eleitores do Município até o dia 27 de 
Junho de 2019, devendo o eleitor apresentar por 
ocasião da votação, o título de eleitor e o documento 
oficial com fotografia. 

 
 
No item 6.4.5 onde consta:  

6.4.5 O Presidente da Mesa Eleitoral, verificando chegar a 
hora do encerramento da votação e existindo eleitores ainda 
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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. 

 
Leia-se:  
 

6.4.5 A votação terá início às 08h com término às 17h, 
sendo que 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. 

 
No item 6.4 Da Votação 
 
Inclua-se: 
 

6.4.7 – O eleitor poderá votar em apenas um candidato. 
 
 
 
Muitos Capões/RS, 27 de Junho de 2019. 
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Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
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