Eleição
para
o
Conselho
Tutelar de Novo Progresso tem
20 inscritos
(Foto:Arte Blog) – 20 pessoas querem concorrer ao cargo de
conselheiro tutelar de Novo Progresso. A relação com os
inscritos ainda não foi divulgado pela Comissão Especial de
Escolha, nomeada pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), especificamente para este
pleito. Segundo a comissão eles estão avaliando a documentação
dos candidatos Assim que deferida será divulgado os nomes,
entre eles dois tentam a reeleição.
A Comissão Especial analisará todos os inscritos e poderá
acatá-los ou não. A lista final de candidaturas será publicada
ainda este mês.
Quem pode se candidatar a conselheiro tutelar?
Existem três requisitos legais válidos aos candidatos. Isto
vale para todos os municípios:
– Ter reconhecida idoneidade moral;
– Ter idade superior a 21 anos;
– Residir no município.
Campanha e eleição
Somente depois da publicação da lista final é que os
candidatos poderão iniciar a busca por votos. Antes disso,
está vedada a campanha eleitoral.
O processo eleitoral para o Conselho Tutelar é semelhante à
eleição normal. Práticas como aliciamento, transporte de
eleitores, compra de votos e oferecimento de vantagens são
terminantemente proibidas.
A propaganda eleitoral somente poderá ser feita com material

constando apenas o número, nome do candidato e foto ou por
meio de currículo. Não são permitidos, portanto, anúncios na
mídia, adesivos, letreiros, tampouco outdoors.
Os candidatos poderão conceder entrevistas e participar de
debates, contudo, nos últimos três dias de campanha isso não é
permitido.
A eleição ocorrerá no dia 6 de outubro, das 8h às 17h. Os
locais de votação serão divulgados posteriormente.
Cargo e salário
No município, o conselheiro tem remuneração de um salário
mínimo.
Em Novo Progresso 20 candidatos disputam 05 vagas titular e 05
suplentes para o Conselho Tutelar.
De acordo com a
organização, agora está na fase de interposição dos recursos,
para que depois seja publicada a lista final.
Além disso, haverá uma prova escrita que será aplicada a todos
os candidatos.
Leia também:Lançado o Guia de Orientação do Processo de
Escolha de Conselheiros Tutelares
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“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Enem: cursinho EaD é boa alternativa mandar bem no exame

