Conselho Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente de Palestina de Goiás.
Lei Municipaldc

e
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Criaçãono 276 de 18 de dczembro de 2007.

nr,snruçÃo \oRMATIvA N' ot3/2ol

9.

Palestina de Goias

"Dispõe sobre

Fin

conforme díspõe Ediíal

-

Goiás, 03 de Outubro de 20 l9

do prozo do período da Companha Eleitoral,

n" 001/2019 - prucesso de escolha unificodo,

dos membros do conselho Íutelar, mediante sufrágio universal e direlo,
pelo voto Íocuhativo e secreto, parü mandaío de 04 (quatroi aÍros, em

consonância ao princípio áureo da legalidude e oatras providências."

O CO\SELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
ADOLESCENTE DE PALESTINA DE GOIÁS - GOIÁS, no uso de

CRIANÇA

E

DO

suas atribuições legais e

constitucionais, conferidas por Lei Municipal e Constituição Federal, e

CONSIDERANDO, o Edital n" 001/ 2019, devidamente publicado que dispõe: "Dispõe sobre o
processo de escolha unificado, dos membros Conselho Tutelar, mediante sufoágio universal e

direto, pelo l'oto facultativo e secreto, para mandato de O4(quatro) anos, eln consonância ao
princípio áureo da legalidade".

DELIBERA:

Art. 1" Fica

pubticado em conformidade ao Edital

n"

001/2019, Aditivos. Notas de

Lsclarecirnentos e Resoluções Normativas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

-

CMDCA.

a saber:

03 de Outubro de 2019, às 00:00h, Finda o prazo do período de Campanha Eleitoral'

Art.

2"

-

Conforme as tàses do Processo Eleitoral, devidamente descritas no Edital n'001i2019,

item 9.5, faz saber o seguinte:

Os nomes clos fscais titulares e suplentes deverão ser indicados. por esct'ito, /r
Comissão Organi=adora Eleitoral, com antecedência minina de 72 (selenta e duas) horas aníes
do dia da votação. cada candidato poderá indicar um titular e suplente para cada posto de
^9.5.3.1

-

tottÇão- O suplente somente poderá opreseniar ,ra ausência ào titular'
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente de Palestina de Goiás.

e

Lei Municipal de Criação n" 276 de 18 de dezembro de 2007.
9.5.3.2

O

Jiscal deverá ponar crachá

e

poderá solicitar ao presidenÍe da mesa de volação o

re§stro em ata de it'regularidade identificada no processo de votação".

Parágrafo Primeiro

-

O tempo de cada fiscal será controlado sob horário total dividido por

quantidade de candidatos.

Parágrafo Segundo

ArL 3" - A

-

Em neúuma hipótese o fiscal e o candidato poderá estar na mesma sala.

sede do CMDCA estarríy'deverá ficar aberta durante todo processo de votaçào e

apuraçâo, dando vistas ao público interessado.

Art. 4" - A

responsabilidade de transporte da Ata e Apuraçào de votos seú do Presidente tle

cada nresa de votação pam sede do CN{DCA, enlregando diretamente ao Presidente e/ou
Represente Legal da Comissão e/ou similar.

Art 5'-

Ás dúvidas quanto ao procedimento de votação deverão ser direcionadas

à presidência

do CMDCA;

Parágrafo Único: A orientações do TRE Cartório Eleitoral serão disponibilizadas à todos em
forma de vídeos. Sendo responsabilidade de cada Candidato(a) assistir os mesmos.

Art. 6. - A

população serii orientada por meio de midia local, quanto ao local de votação, dia,

horário, documentos que deverão portar e como votal, pelo CMDCA em parceria com a Cestão
Pública Municipal.

Art. 7, - Os candidatos aptos à concorrer o processo eleitoral ao caÍgo de Conselheiro Tutelar
deverão estar atentos âo Edital n'001/2019 e suas devidas alterações, bem como às Resoluções

Normativas publicadas por este CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente).

Art.

8"

Goiás

-

-

Os casos omissos

{o Edital n' 00i/2019

serão resolvidos pelo

CMDCA, de Palestina de

Goiás. em sessão plená'ria. e publicados em locais, de ampla direrlgação'
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e
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Art, 9" - A Promotoria de Justiça da Infância

e Juventude da comarca de Palestina de Goiás

-

Goiás é órgào legítimo para fiscalizar este processo de escolha referente ao cargo de Conselheiro
Tutelar-.

Art. 10'-

Esta Resolução deliberativa entra em vigor na data de sua publicação' revogando as

disposiçôes em contrário.
DE-SE CIENCIA PUBLIQLIE-SE E CUMPRA.SE.

CONSELHO MUNICIPÀL DOS DIREITOS DA CRIANÇ.A E DO ADOI-ESCENTE DO
MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIAS, ESTADO DE GOIÁS, AOS TRÊS DIAS DO
MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

À.l,. ,)> 1"7"1r."tl,
\40*Ada Jeane üa Silva Duarte
Sd-o"

Presidente CMDCA e

Responsável Legal da Comissão Eleitoral
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