CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SEVERIANO DE ALMEIDA/RS

RESOLUÇÃO n° 001/2015

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
SEVERIANO DE ALMEIDA – COMDICA, no uso de suas atribuições legais, considerando
o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 nos artigos
132 ao 139, Resolução do CONANDA nº 170 e nº 152 de 09 de Agosto de 2012 e Lei
Municipal nº 844/90, artigo 23 e demais alterações, em reunião ordinária realizada no
dia 01 de abril de 2015, Ata n° 026/2015 resolve:

I – Tornar público que Iniciará o Processo de Escolha e Posse dos membros do
Conselho Tutelar de Severiano de Almeida para o exercício 2016-2019,
conforme determinações da legislação vigente;
II – Aprovar o Edital nº 001/2015, que será lançado no dia 04 de abril de 2015,
o qual dispõe sobre o Processo de Escolha e Posse dos Conselheiros Tutelares
de Severiano de Almeida/RS, revogando qualquer disposição em contrario.
III – Tornar público o Cronograma de datas e fases necessárias ao Processo de
Escolha dos membros do Conselho Tutelar contidas no Edital n° 001/2015:










As inscrições estarão abertas de 06 de abril de 2015 até 15 de Maio
de 2015, na Secretaria Municipal de Assistência Social, das 7h30 às
11h30 e das 13h às 17h. Informações sobre documentação e
procedimentos estão contidas no Edital nº 001/2015.
A homologação dos inscritos será publicada no dia 19/05/2015 no
mural de publicações da Prefeitura e no site oficial
http://www.severianodealmeida.rs.gov.br.
Prova de Aferição de Conhecimento será realizada no dia
19/06/2015, das 8h30 às 11h30min, em local a ser divulgado;
A homologação dos aprovados e convocação para Avaliação
Psicológica será publicada no dia 26/06/2015.
Avaliação Psicológica para os aprovados na Prova de Aferição de
Conhecimento realizar-se-á em dia agendado entre 07 a 09 de julho
de 2015, na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Homologação dos aprovados na Avaliação Psicológica e aptos para a
fase eletiva será publicada no dia 17 de julho de 2015.
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O período da campanha eleitoral dos candidatos(as) iniciará no dia
21 de Julho de 2015 encerrando-se no dia 02 de outubro de 2015,
(01) um dia antes da data marcada para eleição;
A Eleição ocorrerá no dia 04 de outubro de 2015, das 8h30 às 17h,
em local a ser divulgado. Poderão votar os munícipes com titulo de
eleitor na municipalidade e com idade superior a 16 anos.
A Homologação dos Conselheiros Tutelares eleitos será publicada no
dia 05/10/2015 no mural da Prefeitura e no site oficial;
A Posse dos Conselheiros Eleitos será realizada em ato solene na
Câmara Municipal de Vereadores no dia 10/01/2015 às 9h.

IV – O Processo de Escolha e Posse dos membros do Conselho Tutelar é
regulamentado e normatizado pelo Edital n°001/2015, que se legitima pela
presente resolução;
IV - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Severiano de Almeida/RS, 04 de abril de 2015.

IÊDA ANTONIA BISOL BURIN
Presidente do COMDICA

