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Edital nº 07/2019, de 13 de agosto de 2019. 

 

PUBLICA O NÚMERO DOS CANDIDATOS E AS REGRAS DA CAMPANHA 
ELEITORAL DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR  

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMDICA – do Município de Forquetinha, no uso de suas atribuições legais, torna público 
o resultado da reunião realizada as 16h do dia 12/08/19, para dar conhecimento formal das 
regras da campanha do processo eleitoral de escolha dos membros do conselho tutelar e 
sorteio para atribuir o número a ser utilizado por cada candidato durante a campanha e 
votação.  

 Perante a Comissão Especial Eleitoral foi realizado sorteio para atribuir o número a 

ser utilizado por cada candidato a conselheiro tutelar durante a campanha eleitoral e 

votação e, ocasião em que também firmaram o compromisso de respeitar as regras da 

campanha. A ordem numeral ficou da seguinte forma: 

01 - Carmem Fernanda Ludwig;  

02 - Mara Beatris Schmeier; 

03 - Paola Schmitz;  

04 - José Eduardo dos Santos Teixeira;  

05 – Angela Muller;  

06 - Idalicio Jose Schosslor;  

07 - Neusa Laseti Kremer;  

08 - Lourdes Beninca Schvingel;  

09 - Andreia Ines Althaus Fernandes;  

10 - Elaine Maria Zanella;  

11 - Rosane Maria Bergmann. 

As Regras da campanha são as que seguem: 



O que será permitido:  
● Campanha eleitoral até às 23h59min do dia 05/10/19; 
● Distribuição de folhetos, volantes e outros impressos (santinhos) até às 23h59min do dia 
05/10/19, sendo que deverá ser utilizado modelo de "santinho" fornecido pelo COMDICA; 
● Veiculação de propaganda eleitoral por meio de blogs, sites de relacionamento 
(Facebook, Twitter, etc) e sites de mensagens instantâneas, até às 23h59min do dia 
05/10/19; 
● Propaganda eleitoral em rádio, até às 23h59min do dia 05/10/19; 
● Propaganda eleitoral em jornais e revistas, até às 23h59min do dia 05/10/19; 
● Propaganda eleitoral em outdoor, faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, 
cavaletes, bonecos e bandeiras móveis a ser instalados apenas em áreas particulares e 
removidos do local instalado até às 23h59min do dia 05/10/19; 
● Caminhada, passeata e carreata, sem uso de microfones e de forma pacífica, até às 
23h59min do dia 05/10/19; 
 
O que não será permitido:  
● Propaganda eleitoral que implique grave perturbação à ordem a que fira as posturas 
municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética 
urbana; 
● Aliciamento de eleitores por meios insidiosos a oferta, a promessa ou a entrega de 
dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, incluídos brindes de 
pequeno valor (camisetas, chaveiros, bonés, canetas) em troca de apoio a candidaturas; 
Considera-se propaganda enganosa: 
 I – promessa de resolver eventuais demandas que não se enquadrem nas 
atribuições do Conselho Tutelar; 
 II – a criação de expectativas na população que, sabidamente, não poderão ser 
equacionadas pelo Conselho Tutelar; e 
 III – qualquer outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro com objetivo de 
auferir vantagem a candidaturas; 
● A distribuição de folhetos, volantes e outros impressos (santinhos) no dia 06/10/2019; 
● O transporte de eleitores no dia da votação, 06/10/19; 
● O candidato acompanhar a votação junto às urnas, função que será desempenhada pelo 
fiscal designado; 
● No dia 06/10/19 é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral dos candidatos e seus 
simpatizantes, a não ser os que foram expostos antes das 23h59min do dia 05/10/2019. 

 
 Deverão ser obedecidas as disposições do Código de Posturas do Município de 
Forquetinha – LEI Nº 718, de 27 de dezembro de 2010. 
 Denúncias de campanha eleitoral irregular deverão ser encaminhadas à Comissão 
Especial Eleitoral - CEE. 

Forquetinha/RS, 13 de agosto de 2019. 

 
Sabrina Deppermann Girondi, 

Presidente COMDICA. 
 


