Conselho Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente de Palestina de Goiás.
I

Lei Municipal de Criação

no 276

e

de l8 de dezembro de 2007

.

RESOLUÇAO NORMATIYA N' 012/2019.

Palestina de Goiás

-

Goiás, l7 de setembro de 2019.

"Dispõe sobre Publicação do Local de votaçiio, conforme dispõe

Edital n'001/2019 - processo de escolha unificado, dos membros do
conselho tulela4 medianle sufrágio univercal e dircío, pelo volo
Íacultalivo e secreto, para mandalo de 04 (quatro) anos, em consonâncio
ao princípio áureo da legalidtde e outras providêncios."

O

CONSELHG

DOS DIREITOS

MUn*ICIPAL

DA

CRIANÇA

EDO

ADOLESCENTE DE PALESTINA DE GOIÁS - GOIÁS, no uso de suas atribuiçôes legais

e

constitucionâis. conferidas por Lei Municipal e Constituição Federal, e

CONSIDERANDO, o Edital n'001/ 2019, devidanente publicado que dispõe: "Dispõe sobre o
processo de escolha unificado, dos membros Conselho Tutelar, mediante sufrágio universal e

direto, pelo voto facultativo e secreto, para mandato de 04(quatro) anos, em consonância ao
princípio áureo da legalidade".

DELIBERA:
Art.

l'-

Fica publicado o local de votação deste município de Palestina

ao Edital

n'001/2019. Aditivos, Notas de Esclarecimentos

Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente

-

-

e Resoluções

CMDCA.

Goiás em conformidade

Normativas do Conselho

a saber:

Prédio da Escola Municipal Maria Isabel de Figueiredo situado no end. Av. Bastos,
Setor Justiniano, Palestina de Goiás

Art. 2" - Conforme Item

09

-

no 40,

Goiás;

Processo Eleitoral e Subitem 9.5

-

votação" do Edital n" 001/2019

e seus aditivos, faz saber que:

s.s -DAVOTAÇÀO:

9.5.1 Á escolha

dos membros efetivos e suplentes do Conselho Tutelar ocorrerá

por volo

direÍo, secreto e facultativo de eleitores inscritos na Zona Eleitoral deste município de Palestina

cmdcaDalestinaeo@qmail.com.

Telefone: (64) 3662-1230-

Conselho Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente de Palestina de Goiás.
Lei Municipal de Criação
-

de Goiás

no 276

e

de l8 de dezembro de 2007

.

Goiás, devidamente em exercício regular com a Justiça Eleitoral e com o nome descrittt

em listagem emitida pelo TRE/ Tribunal Regional Eleitoral.

9.5.1.1

O votante deverá

-

porlar, no ato da inscriçõo obrigatoriamente o título

de eleitar,

Carteira de tdenÍiútde ou Carteira Nacional de Habilitação ou qualquer documento oficial com
Jbto.
Será fornecido ao votanle comprovante de voÍação.

9.5.1.2

-

9.5.2

Á yotaÇdo será realizada na 102" Zona Eleitorql, das 08 (oito) tis 17 (dezessete)

-

horas do dia 06 (seis) de outubro de 2019.
9.5.2.1

-

Os locais de votação, a lista de candidatos será di'rvlgada com ontecedêncía

mínima de 30 (trinta) dias de sua realização.
9.5.2.2

- Ás t

7 (dezessete) horas do dia da eleição serão

distribuídas senhas aos presentes,

parú assegurar-lhes o direito de votação.
9.5.3

Os candidaÍos poderão fiscalizar ou indícar um fiscal e um suplente para o

-

acompanhamento do processo de votação e apuração dos votos9.5.3.1

- Os nomes dos fiscais titulares e suplentes deverão ser indicados, por escrito, á

Comissão Organizadora Eleitoral, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes

do dia da votaÇão. cada candidato poderá indicar um titular e suplente para coda posto de
voÍação. O suplente somente poderd apresentar na ousência do titular.
9.5.3.2

-

Ofiscal deverá portar crachá e poderá solicitar

o registro em ata de

9.5.4

ao

presidente do mesa de t'otaçdo

inegularidade identificada no processo de votdÇão-

- Os pontos de votação,

na Zona eleitoral, em prédio público do Município, serão

previamente determínados e publicados no prazo de 20 dias ontes da eleição pela Comissão
Especial

i CI.íDCÁ conselho Municipal dos Direitos

9.5.1.1

Art.

3.

da criança e do Adolescente.

Cabe a Comissão Organizadora Eleitardl a determinação do local de ttotação.

Os candidatos aptos à concorÍer o pÍocesso eleitoral ao cargo de Conselheiro Tutelar

deverão estar atentos ao Edital

n'

0O1DAÚ e suas devidas alterações, bem como às Resoluções

Normativas publicadas por este CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da criança e do
Adolescente).

Praça Civica, n"

- SetoÍ Justiniano - CEP: 75845-000 Palesrina de Goiás Goiás. E- mail:
cmdcapalestinaso@email.com. Telefone : (64) 3662-1230 .

0l

Conselho Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente de Palestina de Goiás.

I

I

Lei Municipal de Criação

Art. {o Goirás

Art.

-

no 276

e

de l8 de dezembro de 2007

.

Os casos omissos do Edital n'001/2019 serão resolvidos pelo CMDCA. de Palestina de

Goiás, em sessão plenriri4 e publicados em locais, de ampla dirulgação.

5'-

A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da comarca de Palestina de Goiás

-

Goiás é órgão legitimo para fiscalizar este processo de escolha referente ao cargo de Conselheiro
Tutelar.

Art.

6'-

Esta Resolução deliberativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposiçôes em contrário.

DÊ.SE CIÉNCIA PUBLIQUE.SE E CUMPRA-SE.

CONSELHO MTINICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO
MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIAS, ESTADO DE GOIÁS, AOS DEZESSETE DIAS
DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

-êc\s-

t"r*

,àa 7

6rúlá"J1

Ada Jeane da Silva Duarte
Presidente CMDCA e
Responsável Legal da Comissão Eleitoral

Praça Cívica, no

- CEP: 75845-000 Palestina de Goiás - Coiás. E- mail:
cmdcapalestinago@smail.com. Telefone: (64) 3 662-1230.

0l - Setor Justiniano

