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RESOLUÇÃO Nº 05/2023

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial Eleitoral encarregada
de organizar o processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
de Ituverava, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal n.º 8.069/90
e Lei Municipal n.º 4.767/2022;

CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, com as alterações
introduzidas pela Lei 12.696, de 25 de julho de 2012, que confere ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, doravante denominado CMDCA, sob
a fiscalização do Ministério Público, a responsabilidade da realização do processo de
escolha dos membros do Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO a Resolução de nº 231 de 28 de dezembro de 2022, do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que alterou a Resolução
nº 170/14 e dispõe sobre o processo de escolha, em data unificada em todo território
nacional, dos membros do Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 4.767 de 25 de novembro de 2022, que trata da
Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Ituverava/SP;

CONSIDERANDO que os Conselhos Tutelares são órgãos autônomos e permanentes,
essenciais para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente dos
municípios, compostos de membros, escolhidos pela comunidade local e a necessidade
de regulamentar o processo de escolha unificada dos membros do Conselho Tutelar;

CONSIDERANDO as deliberações do Colegiado do CMDCA, em reunião realizada no dia
07 de março de 2023;

Este corpo deliberativo e controlador da política pública voltada à Criança e ao
Adolescente
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RESOLVE:

Artigo 1º. Constituir a Comissão Especial Eleitoral, encarregada de organizar o processo
de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Ituverava/SP.

Artigo 2º. A Comissão Especial Eleitoral será composta pelos seguintes conselheiros:

a) José Constantino da Silva, representado a Sociedade Civil – Presidente;
b) Aline Freitas de Souza, representando o Poder Público;
c) Aline Costa Cirilo Campos, representando o Poder Público;
d) Luciano Donizete Lúcio, representando a Sociedade Civil;
e) Natália de Matos Machado José, representando o Poder Público;

Parágrafo único. Nos termos do artigo 86, §1º, da Lei Municipal nº 4.767/2022, para
compor a assessoria técnica da Comissão Eleitoral, fica indicado o servidor público
municipal Mateus Scapim Cardoso.

Artigo 3º. Compete à Comissão Eleitoral:

I - Dirigir o processo eleitoral, acompanhando o processo de inscrição, votação e
apuração, responsabilizando-se pelo bom andamento de todos os trabalhos e resolvendo
os eventuais incidentes que venham a ocorrer;

II - Adotar todas as providências necessárias para a organização e a realização do
pleito;

III - analisar e encaminhar ao CMDCA para homologação das candidaturas;

IV - Receber denúncias contra candidatos, nos casos previstos nesta Lei, bem como
adotar os procedimentos necessários para apurá-los;

V - Publicar a lista dos mesários e dos apuradores de votos;

VI - Analisar e julgar eventuais impugnações apresentadas contra mesários, apuradores
e a apuração;

VII - lavrar a ata de votação, anotando todas as ocorrências;
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VIII - realizar a apuração dos votos;

IX - Processar e decidir, em primeiro grau, as denúncias referentes à impugnação e
cassação de candidaturas;

X - Processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, nos prazos
previstos nesta;

XI - publicar o resultado do pleito, abrindo prazo para recurso, nos termos desta.

XII - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de
escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de
respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;

XIII - Estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam
violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos candidatos ou à
sua ordem;

XIV - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação
e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

XV - Providenciar a confecção das cédulas, conforme modelo a ser aprovado;

XVI - Escolher e divulgar os locais do processo de escolha;

XVII - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e
escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente
orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução
regulamentadora do pleito;

XVIII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar, a designação de efetivo para
garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha e apuração;

XIX - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo de
escolha;

XX - Resolver os casos omissos.
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Artigo 4º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à Comissão Especial Eleitoral
assessoria técnica necessária ao regular desempenho de suas atribuições.

Art. 5º. Esta Resolução, aprovada pelo Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, entra em vigor na data de sua publicação.

Ituverava, 07 de março de 2023.

JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA
Presidente CMDCA

Ituverava/SP


