
Conselho Municipal da Pessoa com
Rua 3 de Outubr

98801
 
 

APresidente do Conselho Municipal d

(COMDEF) convoca todos os 

eleição para o biênio 2022/2024

001/2022, devido à falta de Quórum. A Assembleia

2022, com início às 08h:30min

Rua: Duque de Caxias, 81 –

Das Inscrições:  

Art. 1º As inscrições deverão ser protocoladas junto a sede dos Conselhos 

Municipais, até às 16 horas do dia 

Art. 2º As inscrições deverão ser através de chapa para os seguintes cargos:

Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.

Art. 3º As Conselheiras (os) Suplentes, somente poderão votar na ausência do 

titular, através de ofício encaminhado a Diretoria, com antecedência de 

após a publicação do edital, e não poderão 

Art. 4º A votação será através de voto secreto, seguindo lista de presença das 

conselheiras (os) e em caso de chapa única podendo ser por aclamação mediante 

aprovação da Assembleia do COMDEF. 

Este edital entrará em vigor na data de sua publica

 

 
C      MDEF 

elho Municipal da Pessoa com Deficiência 
Rua 3 de Outubro, 800    Centro de Cultura – Sede dos Conselhos 

98801-610Santo Ângelo-RS     Fone: (55)  3312-9736  

EDITAL Nº 002/2022 
 

do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

todos os conselheiros (as), para a Assembleia Geral 

o biênio 2022/2024, tendo em vista o não cumprimento do edital 

falta de Quórum. A Assembleia, será realizada no dia 

30min, tendo por local a Sede dos Conselhos Municipais na 

– Bairro: DIDO. 

 

Art. 1º As inscrições deverão ser protocoladas junto a sede dos Conselhos 

16 horas do dia 04 de Julho de 2022. 

Art. 2º As inscrições deverão ser através de chapa para os seguintes cargos:

Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. 

Art. 3º As Conselheiras (os) Suplentes, somente poderão votar na ausência do 

titular, através de ofício encaminhado a Diretoria, com antecedência de 

após a publicação do edital, e não poderão ser votadas. 

Art. 4º A votação será através de voto secreto, seguindo lista de presença das 

os) e em caso de chapa única podendo ser por aclamação mediante 

aprovação da Assembleia do COMDEF.  

Este edital entrará em vigor na data de sua publicação 

Santo Ângelo, 23 de Junho de 2022

 

eitos da Pessoa com Deficiência 

Geral Ordinária de 

, tendo em vista o não cumprimento do edital nº 

no dia 05 de julho de 

tendo por local a Sede dos Conselhos Municipais na 

Art. 1º As inscrições deverão ser protocoladas junto a sede dos Conselhos 

Art. 2º As inscrições deverão ser através de chapa para os seguintes cargos: 

Art. 3º As Conselheiras (os) Suplentes, somente poderão votar na ausência do 

titular, através de ofício encaminhado a Diretoria, com antecedência de 05 dias úteis 

Art. 4º A votação será através de voto secreto, seguindo lista de presença das 

os) e em caso de chapa única podendo ser por aclamação mediante 

  

 

23 de Junho de 2022. 

 


