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FICHA DE INSCRIÇÃO 

  INSCRIÇÃO N° ________________ 

 NOME: 

APELIDO (SE HOUVER): 

SEXO:          F ( )                         M ( ) CPF: 

RG: Órgão Emissor: 

TÍTULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

 FILIAÇÃO: NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO: 

  

ENDEREÇO 

RESIDENCIAL 

RUA/AV: 

Nº COMPL. 

BAIRRO: CEP: 

MUNICÍPIO/UF: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

Eu, ______________________________________________________, acima qualificado (a) solicito 
a inscrição para participar do processo eletivo a membro do Conselho Tutelar e declaro ainda, para efeitos 
legais, ter ciência dos termos e condições estabelecidas no EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR DE Lajeado do Bugre – Edital nº 001/2019, bem como na legislação que rege a 
matéria, tendo juntado a minha inscrição os documentos necessários. 

Lajeado do Bugre, ______/______/2019. 

 

 __________________________________________ 

                                                       Assinatura do (a) candidato (a) 

 

 PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO–ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR DE LAJEADO DO BUGRE 

Inscrição n° _________          Data: _____/______/2019       Resp. pela Inscrição: ___________________ 

 

Nome:____________________________________________________ Assinatura:_________________ 

 

 



 
 

 

INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, DE LAJEADO DO 
BUGRE, ALINE DA SILVA VERGUTZ KAIPPER 

Eu, _________________________________________, QUALIFICAÇÃO, venho perante esta 
Comissão/Conselho, com amparo do Edital 001/2019, apresentar PEDIDO DE INDEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÃO em desfavor do cidadão, ____________________________________________, postulante a 
candidato à função de Conselheiro Tutelar no Município de Lajeado do Bugre, em razão dos fatos a seguir: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

e/ou para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com o 
respectivo endereço para notificação: 

1. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

2. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

3. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
Lajeado do Bugre, _______/______/2019. 

 
 
 
 

Assinatura  
 



 
 

 

IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA 

SENHOR PRESIDENTE DO COMDICA, DE LAJEADO DO BUGRE, ALINE DA SILVA VERGUTZ 
KAIPPER 

Eu, _________________________________________, QUALIFICAÇÃO, venho perante esta 
Comissão/Conselho, com ampara do Edital 001/2019, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE 
CANDIDATURA em desfavor do cidadão, ___________________________________________, 
postulante a candidato à função de Conselheiro Tutelar no Município de Lajeado do Bugre, em razão dos 
fatos a seguir: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

e/ou para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com o 
respectivo endereço para notificação: 

1. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

2. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

3. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
Lajeado do Bugre, _______/______/2019. 

 
 
 
 

Assinatura  



 
 

 

IMPUGNAÇÃO DE MESÁRIO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, DE LAJEADO DO 
BUGRE, ALINE DA SILVA VERGUTZ KAIPPER 

Eu, _________________________________________, QUALIFICAÇÃO, venho perante esta 
Comissão/Conselho, com amparo do Edital 001/2019, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MESÁRIO em desfavor do cidadão, _______________________________________________, 
convocado para atuar nas eleições para Conselheiro Tutelar, em razão dos fatos a seguir: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

e/ou para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com o 
respectivo endereço para notificação: 

1. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

2. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

3. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

 
Lajeado do Bugre, _______/______/2019. 

 
 
 
 

Assinatura  
 



 
 

 

RECURSOS 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, DE LAJEADO DO 
BUGRE, ALINE DA SILVA VERGUTZ KAIPPER 

Eu, _________________________________________, QUALIFICAÇÃO, inscrito(a) no PROCESSO 
DE ESCOLHA PARA CONSELHEIROS TUTELARES conforme Edital nº 001/2019, sob o nº  de inscrição 
________, venho, muito respeitosamente, recorrer do(a) ___________________________________, 
pelos seguintes motivos: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

e/ou para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com o 
respectivo endereço para notificação: 

1. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

2. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

3. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Ante o exposto, solicito revisão da decisão _______________________________________.  

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Lajeado do Bugre, _______/______/2019. 
 
 
 
 

Assinatura  



 
 

 

COMUNICADO DE PROPAGANDA IRREGULAR 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, DE LAJEADO DO 
BUGRE, ALINE DA SILVA VERGUTZ KAIPPER 

Eu, _________________________________________, QUALIFICAÇÃO, venho, muito 
respeitosamente, comunicar a ocorrência de propaganda irregular de parte do candidato 
_____________________________, conforme os fatos narrados a seguir: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

e/ou para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com o 
respectivo endereço para notificação: 

4. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

5. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

6. Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Ante o exposto, solicito a tomada das providências cabíveis.  
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Lajeado do Bugre, _______/______/2019. 
 
 
 
 

Assinatura 



 
 

 

 

CALENDÁRIO DO PLEITO 
 

DATA EVENTO 

05/04/2019 Publicação do Edital Nº 001/2019 

01/07/2019 Início do prazo para apresentação do requerimento de Inscrição de 
candidatura para as eleições dos membros do Conselho Tutelar, dirigido à 
Comissão Eleitoral, em formulário disponível para o preenchimento, no 
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social. No horário das 08h30min 
ás 11h30min  

20/07/2019 Último dia do prazo para os (as) pré-candidatos (as) se inscreverem até o 
horário de 08h30min ás 11h30min, na sede do CRAS, para inscrição de 
candidatura para as eleições dos membros do Conselho Tutelar.   

20/07/2019 
à 

30/07/2019 

 
Prorrogação das inscrições com fundamento no parágrafo único do art. 10 
da resolução 001/2019 

31/07/2019 
à 

02/08/2019 

 
Análise dos requerimentos de inscrições dos (as) pré-candidatos (as) 

05/08/2019 Homologação das listas os (as) candidatos (as) com inscrições deferidas e 
indeferidas 

05/08/2019 Notificação nominal aos candidatos (as) inscrições indeferidas 

06/08/2019 
à 

07/08/2019 

 
Prazo para recurso das inscrições indeferidas 

08/08/2019 
à 

09/08/2019 

 
Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral 

12/08/2019 Homologação das Entidades aptas a indicar represente para o pleito eleitoral 

12/08/2019 Notificação da decisão das inscrições analisadas pela CEE 

13/08/2019 Homologação dos candidatos com inscrições deferidas 

13/08/2019 Enviar ao Ministério Público homologação dos candidatos com inscrições 
deferidas 

14/08/2019 Receber e julgar recursos junto à plenária do COMDICA 

15/08/2019 COMDICA notifica os candidatos com candidatura impugnada 

16/082019 Apresentar defesa dos candidatos com candidatura impugnada 

19/08/2019 Julgamento dos recursos da plenária do COMDICA 

20/08/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos 
(as) candidatos (as) com inscrições deferidas para realização da prova 
objetiva 

28/08/2019 Realização da prova objetiva. Horário das 13h30min ás 15h30min na Escola 
Municipal Nestor Guimarães 

28/08/2019 Gabarito às 17h30min no site da prefeitura 

29/08/2019 Lista dos (as) candidatos (as) aptos a concorrer à eleição por ordem 
alfabética 



 
 

 

30/08/2019 Prazo para recurso entregue a Comissão Especial de Eleitoral 

02/09/2019 Lista Oficial dos (as) candidatos (as) aptos a concorrer à eleição por ordem 
alfabética e início do prazo para a realização de campanha  

03/09/2019 Reunião destinada a dar conhecimento formal às regras da campanha aos 
candidatos (as) 

11/09/2019 Indicação dos eleitores representantes pelas Entidades aptas para o pleito 
eleitoral 

24/09/2019 Nominata dos mesários indicados pelo Poder Executivo que trabalharão na 
eleição 

25/09/2019 Prazo para o recebimento das impugnações dos mesários 

26/09/2019 Julgamento das impugnações dos mesários pela CEE 

27/09/2019 Homologação definitiva dos mesários 

03/10/2019 Credenciar um (01) fiscal para atuar junto à mesa receptora de votos 

05/10/2019 Fim do prazo de campanha eleitoral 

06/10/2019 Dia de Votação  

06/10/2019 Divulgação do resultado preliminar do pleito  

08/10/2019 Prazo para impugnação do resultado do processo de escolha 

10/10/2019 Notificação das impugnações aos interessados 

14/10/2019 Julgamento das impugnações ao resultado do processo de escolha 

15/10/2019 Proclamação do resultado final do julgamento das impugnações ao resultado 
do processo de escolha  

17/10/2019 Homologação da lista Oficial dos Membros eleitos (as) do Conselho Tutelar 
do mandato 2020/2023  

03/12/2019 Capacitação aos eleitos (as) dos Membros do Conselho Tutelar do mandato 
2020/2023 

10/01/2020 Posse e Diplomação dos eleitos (as) dos Membros do Conselho Tutelar do 
mandato 2020/2023 

 

 


