
 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2021, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 

 

Regulamenta o processo Suplementar 

para a escolha dos Conselheiros 

Tutelares nas eleições de 2021.  

 

O conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Santo 

Antônio do Palma, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

1503, de 08 de abril de 2019, em reunião Ordinária realizada no dia 10 de junho 

de 2021, na sala de reuniões do Centro de Referências de Assistência Social – 

CRAS, de Santo Antônio do Palma/RS: 

RESOLVE:  

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 1º O processo para a escolha suplementar dos Conselheiros Tutelares 

do Município de Santo Antônio do Palma, que ocorrera através de eleição pelo 

voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos do Município.  

Art. 2º O processo será conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente – COMDICA e fiscalizado pelo Ministério Público, e reger-

se-á pelo disposto nesta Resolução.  

§ 1ºO Conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

instituirá, uma Comissão Especial Eleitoral para organização e condução do 

presente processo, a ser publicado em edital, após publicação do Edital do 

processo de escolha. Esta comissão será de composição paritária composta por 

(2) dois membros representantes do governo e (2) dois representantes da 

sociedade civil. 



 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO 

Art. 2. Período de inscrição: 21 de junho de 2021 a 21 de julho de 2021.  

I: Local de inscrição: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social  

II: Horário de inscrição: das 08h às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas 

às 17 horas. 

Art. 3. A eleição suplementar ocorrerá no dia 29 de agosto de 2021 nas 

dependências da Escola Estadual Padre Anetto Bogni, no horário das 8:00 as 

17:00hs.  

Parágrafo Único: A eleição suplementar consiste, em duas (2) vagas a 

titularidade e cinco (5) vagas a suplência. 

Art. 4. Serão considerados eleitos o candidato quer obtiver maior número 

de votos e os demais serão considerados suplentes conforme ordem decrescente 

a votação.  

Art. 5. O resultado oficial será divulgado no dia 30 de agosto de 2021.  

Art. 6. A posse e diplomação será realizada no dia 01 de setembro de 

2021. 

§ 1º Demais informações referentes a escolha suplementar para 

conselheiros tutelares estão descritas no edital 01/2021.  

 

 

DOROTÉA M. ZIEMNICZAK 

Presidente do COMDICA 


