
 

RESOLUÇÃO N. º 001/06 – CMDCA  
(11.08.06) 

 
 

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, usando das atribuições que lhe confere a Lei Federal n. º 8.069/90 e Lei 
Municipal vigente resolvem expedir as seguintes instruções: 
  

 

 Art. 1º. Fica aprovado o seguinte calendário Eleitoral. 
 
 

CAPÍTULO I 
CALENDÁRIO ELEITORAL 

 
  

JUNHO DE 2006 
 

29 de junho – quinta-feira 
(seis meses antes do término do mandato dos Conselheiros Tutelares) 

 
 

1. Publicação do Edital de Convocação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do 
Município de Goiânia – Goiás, Gestão 2007-2010.  

 

AGOSTO DE 2006 
 

14 de agosto de 2006 - segunda-feira 

 
2. Início do prazo para apresentação do requerimento de inscrição, dirigido ao Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em formulário disponível para 
preenchimento, na sede do Conselho. 
 

SETEMBRO DE 2006 
 

15 de setembro - sexta-feira 
 

3. Último dia do prazo para os candidatos requererem, até o final do expediente normal, 
inscrição de candidatura para as eleições de Conselheiras Tutelares, Gestão 2007 –2010.  

 
24 de setembro - domingo 

 

4. Publicação do Edital com os nomes dos candidatos (as) aptos a concorrerem às eleições de 
Conselheiros Tutelares do Município de Goiânia – Goiás, Gestão 2007 – 2010.  
 

25 de setembro - segunda-feira 
 

5. Inicio do prazo para propagandas dos candidatos a Conselheiros Tutelares, observadas as 
regras estabelecidas nesta Resolução e na Legislação Eleitoral Vigente.  
 

28 de setembro - quarta-feira 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

PRAÇA SANTOS DUMONT, ESQ. COM A AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, N. º185 

Setor Aeroporto – 74070-040 – Goiânia – Goiás 

TELEFAX: (0XX62) 3524-2601 E 3524-2602 



6. Último dia do prazo para pedidos de impugnação de candidaturas, por qualquer cidadão no 
gozo de seus direitos políticos e sociais, em petição fundamentada especificando os meios de 
provas com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for 
o caso, em número máximo de 3 (três).  
 

OUTUBRO DE 2006 
 

 5 de outubro – quinta-feira 
 

7. Último dia do prazo para os candidatos (as) impugnados apresentar suas defesas, 
especificando, desde logo, os meios de provas com que pretende demonstrar a veracidade do 
alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, em número máximo de três (3).  
 

18 de outubro - quarta-feira 
 

8. Data em que todos os recursos impetrados devem estar julgados pela Comissão Eleitoral e 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

20 de outubro - sexta-feira 
 
9. Último dia do prazo para publicação do resultado do julgamento das candidaturas 
impugnadas se houverem.  
  

NOVEMBRO DE 2006 
 

03 de novembro - sexta-feira 
 
10. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral publicar no mural do CMDCA e remessa para 
publicação no Diário Oficial do Município os nomes dos mesários e escrutinadores do processo 
de eleição dos Conselheiros Tutelares. 

 
11. Último dia do prazo para os candidatos apresentarem relação dos nomes, com qualificação 
completa, dos seus respectivos fiscais de votação e apuração. 
 
12. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral divulgar o modelo das cédulas com os 
nomes dos candidatos na ordem definida nesta Resolução. 
 

13, 14, 16, 17 de novembro – segunda, terça, quinta e sexta-feira. 
 

13. Encontro com todos os candidatos para esclarecimentos do processe de escolha em locais 
e horários a serem definidos e divulgados. 
 

17 de novembro - sexta-feira 
 
14. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral publicar a relação dos locais de votação das 
eleições de Conselheiros Tutelares, bem como o local de apuração de votos. 

 
24 de novembro - sexta-feira 

 
15. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral comunicar aos Diretores de Escolas 
Municipais e ou Estaduais, a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, 
utilizados para o funcionamento das mesas receptoras de votos no dia da eleição. 
 

DEZEMBRO DE 2006 
 

01 de dezembro - sexta-feira. 
 

16. Último dia do prazo para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplificadores de 
som e para distribuição de material de propaganda, inclusive volantes e outros impressos. 
 



02 de dezembro – sábado 
 

17. Data em que o presidente da mesa receptora que não tiver recebido a urna e o material 
destinado à votação deverá diligenciar até o CMDCA para o seu recebimento. 
 

03 de dezembro – domingo 
 

DIAS DAS ELEIÇÕES 
 

 07:00 horas 
 Instalação da seção eleitoral 
 
 08:00 horas 
 Início da votação 
 
 17:00 horas 
 Encerramento da votação 
 
 19:00 horas inicio da apuração por Regiões em locais a serem definidos e 
publicados. 
 

06 de dezembro - quarta-feira. 
 

18. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral divulgar o resultado das eleições de 
Conselheiros Tutelares, triênio 2007-2010 e proclamar os candidatos eleitos. 
 
 

19 de dezembro – terça-feira. 
 

19. Último dia do prazo para a diplomação dos candidatos eleitos. 
 

 
JANEIRO DE 2007 

 
02 de janeiro - terça-feira. 

 
20. Posse dos candidatos eleitos em local a ser definido e divulgado. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS 

 
 

 Art. 2º. Somente poderão concorrer à eleição os candidatos que preencham, até o 
encerramento das inscrições, os seguintes requisitos: 
 
 I – reconhecida idoneidade moral; 

 II – idade superior a vinte e um (21) anos; 

 III – residir no Município; 

 IV – reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente. 

 

  
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
DA INSCRIÇÃO 

 
 
 

 
 

 Art. 2º. As inscrições serão realizadas na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
17:00 horas. 
 
 Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições faltando documentação, por via postal, 
internet, fax ou por procuração. 
 
 Art. 3º. O requerimento de inscrição, dirigido ao Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, estará disponível, para preenchimento em 
formulário, no local de inscrição. 
 
 Art. 4º. No requerimento, deverão constar a qualificação do candidato, suas 
profissões atuais e anteriores, os lugares em que exerceu cargo ou função pública, atividade 
ou emprego privado. 
 
 Art. 5º. O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos, sendo 
juntados por cópia e acompanhados dos originais para simples conferência os referentes aos 
itens a, b, c e d: 
 

a) cédula de identidade expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de 

Segurança Pública ou carteira de identidade profissional emitida pelos respectivos 

órgãos responsáveis que comprove idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos de 

idade; 

b) cópia do título eleitoral acompanhada do comprovante de votação da última eleição 

promovida pelo TSE/TRE. 

c) cópia do comprovante de residência no município de Goiânia/Goiás (talão de água, 

telefone fixo, energia); 

d) cópia do cadastro de pessoa física – CPF; 

e) declaração, subscrita do próprio punho, sobre antecedentes criminais, procedimentos 

administrativos em que tenha sido indiciado, ações em que seja ou tenha sido réu, no 

juízo cível ou criminal, protestos de títulos, penalidades no exercício de cargo público 

ou qualquer outra atividade profissional; 

f) originais das certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual e 

Federal; 

g) declaração de reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente, expedidas por entidades inscritas e registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ou Conselhos 

Municipal de Assistência Social e da Educação; 

h) 02 (duas) fotografias recente, tamanho 3X4 cm. 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

DA REMUNERAÇÃO 
 
 

 Art. 6º. O cargo de Conselheiro Tutelar será remunerado, cujo valor, não deverá 
ultrapassar o equivalente à remuneração do ocupante do cargo em comissão de simbologia 
DAS-3, do Município de Goiânia-Goiás. 
 
 Art. 7º. Ao servidor público municipal que for eleito Conselheiro Tutelar, ser-lhe-á 
facultado optar pelo subsídio ou pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a 
acumulação de vencimentos. 
 
 Art. 8º. A remuneração não gera relação de emprego com a Municipalidade não 
podendo, em nenhuma hipótese e sob qualquer título ou pretexto, exceder a pertinente ao 
funcionalismo municipal de nível superior. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS 

 

 

  
 Art. 9º. Constituem instâncias eleitorais: 
 
 I – o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 II – a Comissão Eleitoral; 
 III – as Juntas Eleitorais. 
 
 Art. 10. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
 
 I – escolher e formar a Comissão Eleitoral; 

 II – aprovar a composição das Juntas Eleitorais, proposta pela Comissão Eleitoral; 

 III – publicar a composição das Juntas Eleitorais; 

 IV – julgar: 

a) os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Eleitoral; 

b) as impugnações apresentadas contra a indicação de membros das Juntas 

Eleitorais; 

c) as impugnações ao resultado geral do pleito. 

 

 Art. 11. Compete à Comissão Eleitoral: 

 I – gerir o processo eleitoral; 

 II – adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito; 

 III – indicar em seção conjunta com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a composição das Juntas Eleitorais; 

 IV – publicar a lista dos mesários e dos apuradores de votos; 

 V – receber e processar as impugnações apresentadas contra mesários e apuradores; 

 VI – analisar e homologar o registro das candidaturas; 

 VII - receber denúncias contra candidatos, nos casos previstos em Lei e nesta 

Resolução, bem como adotar os procedimentos necessários para apurá-las; 



 VIII – processar e decidir, em primeiro grau, as denúncias referentes à impugnação e 

cassação de candidaturas; 

  IX – julgar: 

a) os recursos interpostos contra as decisões das Juntas Eleitorais; 

b) as impugnações apresentadas contra mesários e apuradores; 

X – conjuntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente publicar o resultado do Pleito e Diplomar os eleitos nos termos desta 

resolução.  

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral será composta por: 

 

TITULARES 

1. Maria Isabel Silva Lima  

2. Elen Regina Silveira 

3. Inácia Araújo Silva 

4. Francisco B. de Menezes Júnior 

5. Terezilda Augusta Faleiros Santos 

6. Neuza de Paula Sateles 

7. Maria das Graças Azevedo Santos 

             SUPLENTES 

1. Maristela de Castro Jardim 

2. Núbia Peixoto de Oliveira 

3. Norma Sueli Luiz Antonio 

4. Izabela Barbosa de Carvalho Santos 

5. Denise Barros 

6. Joana Alves Rego 

7. Cynthia Regina da Cunha Rocha 

 

 Art. 12. Compete às Juntas Eleitorais: 
 

 

 I – responsabilizar-se pelo andamento da votação na Região pela qual é responsável, 

bem como resolver os eventuais incidentes que venham ocorrer na área de sua competência; 

 II – resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de 

apuração de votos; 

 Parágrafo único. A cada Região em que houver escolha de Conselheiros Tutelares 
corresponderá uma Junta Eleitoral. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

 
 
 Art. 13. Somente será admitido o registro de candidaturas que preencham os 
requisitos previstos nesta Resolução. 
 



 Art. 14. As candidaturas serão registradas individualmente sendo que o (a) candidato 
(a) a Conselheiro (a) poderá concorrer apenas por uma Região, ou seja, Norte, Centro-Sul, 
Leste e Oeste. 
 
 Parágrafo único. Será vedada outra forma de candidatura que não a individual. 
 
 Art. 15. Indeferido o registro o candidato será notificado para, querendo, no prazo de 
três (3) dias úteis, apresentar recurso. 
 
 Art. 16. O candidato às eleições de Conselheiro Tutelar indicará, no requerimento de 
candidatura, além de seu nome completo, o nome que constará da cédula podendo ser o 
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais 
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o 
pudor e não seja ridículo ou irreverente. 
 
 § 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Comissão Eleitoral, procederá 
atendendo ao seguinte: 
 
 I – havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido pela opção 
de nome indicada no requerimento de candidatura; 
 
 II – ao candidato que, até a data das eleições, esteja exercendo mandato de 
Conselheiro ou que tenha exercido nos últimos três anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha 
candidatado com o nome que indicou, será deferido o seu uso, ficando outros candidatos 
impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome; 
 
 III – ao candidato que, pela sua vida social ou profissional, seja identificado pelo nome 
que tenha indicado, será deferido o seu uso, ficando outros candidatos impedidos de fazer 
propaganda com o mesmo nome; 
 
 IV – tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois 
incisos anteriores, a Comissão Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 (dois) dias, cheguem 
a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados; 
 
 V – não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Comissão Eleitoral registrará 
cada candidato com o nome e sobrenome constantes do requerimento de candidatura, 
observada a ordem de preferência ali definida. 
 
 § 2º A Comissão Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido pelo 
nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 
 
 Art. 17. Após o deferimento do registro das candidaturas a Comissão Eleitoral fará 
publicar a lista dos candidatos por Região. 
 
 Parágrafo único. Os pedidos de impugnação de candidaturas deverão ser 
apresentados no prazo de três (3) dias úteis, a contar da data da publicação referida no “caput” 
deste artigo, por qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos e sociais, em petição 
fundamentada e/ou em petição especificando os meios de provas com que pretende 
demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de três. 
 
 Art. 18. Constitui caso de impugnação o não preenchimento de qualquer dos 
requisitos para candidatura ou a incidência de alguma hipótese de impedimento para o 
exercício da função de conselheiro tutelar, previstas na legislação em vigor. 
 
 Art. 19. Aos candidatos impugnados dar-se-á o direito de defesa que deverá ser 
apresentada em três (3) dias úteis a contar da notificação, que deverá especificar, desde logo, 
os meios de provas com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando 
testemunhas, se for o caso, no máximo de três. 
 



 Art. 20. A Comissão Eleitoral avaliará a impugnação e notificará o impugnante e o 
candidato da sua decisão no prazo de três (3) dias úteis. 
 
 Parágrafo único. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá ser apresentado em três (3) 
dias contados da notificação da decisão. 
 
 Art. 21. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá 
manifestar-se em cinco (5) dias úteis. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 
 

 Art. 22. A propaganda dos candidatos somente será permitida após a homologação 
do registro de inscrição das candidaturas pela Comissão Eleitoral. 
 
 Art. 23. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos 
candidatos, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus simpatizantes. 
 
 Art. 24. Não será permitida propaganda que implique em grave perturbação à ordem, 
aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa. 
 
 Art. 25. Considera-se grave perturbação à ordem propaganda que fira as posturas 
municipais, que perturbem o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana. 
 
 Art. 26. Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou 
a promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, mediante o 
apoio para candidaturas. 
 
 Art. 27. Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 
demandas que não são das atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na 
população que não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer 
outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro, auferindo com isso, vantagem a 
determinada candidatura. 
 
 Art. 28. Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias 
referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da 
propaganda, o recolhimento do material e a cassação de candidaturas. 
 
 Parágrafo único. A Comissão Eleitoral poderá, liminarmente, determinar a retirada e 
a supressão da propaganda bem como recolher material, a fim de garantir o cumprimento desta 
resolução. 
 
 Art. 29. Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comissão 
Eleitoral sobre a existência de propaganda irregular. 
 
 Art. 30. Tendo a denúncia indício de procedência a Comissão Eleitoral determinará 
que a candidatura envolvida apresente defesa no prazo de três (3) dias úteis. 
 
 Art. 31. Para instruir sua decisão a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, 
determinar a anexação de provas, bem como efetuar diligências. 
 
 Art. 32. O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da 
Comissão Eleitoral. 
 
 Art. 33. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recursos ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que deverá ser apresentado em três (3) dias, a contar da 
notificação. Decidindo o Conselho em igual período. 
 
 



 
CAPÍTULO VIII 
DA ELEIÇÃO 

 

 
 Art. 34. Considerar-se-ão eleitos os cinco candidatos que obtiverem maior votação, 
por cada região, sendo os demais, pela ordem de classificação, suplentes até o número de 
dez. 
 
 Art. 35. A eleição será no dia 3 de dezembro de 2006 - domingo, no período 
compreendido entre às 08:00 e 17:00 horas. 
 
 Art. 36. A Comissão Eleitoral é o órgão eleitoral responsável pelo desenvolvimento do 
pleito no Município, cabendo as Juntas Eleitorais o exercício do trabalho na Região para a qual 
foram designadas. 
 
 Art. 37. A Comissão Eleitoral afixará, em local público, um dos quais, 
obrigatoriamente, a Câmara Municipal de Goiânia, bem como publicará no Diário Oficial do 
Município de Goiânia o edital contendo a nominata dos mesários e escrutinadores que 
trabalharão no pleito. 
 
 § 1º Para atendimento no disposto do “caput” deste artigo, o Município fornecerá 
listagem dos funcionários municipais. 
 
 §2º Os funcionários públicos municipais que atuarem como mesários e/ou 
escrutinadores durante o pleito serão, nos dois dias seguintes ao da eleição, dispensados de 
comparecerem ao trabalho, mediante comprovação expedida pela Comissão Eleitoral. 
 
 § 3º Na impossibilidade de completar-se o quadro de mesários e escrutinadores 
conforme o previsto no “caput” deste artigo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a Comissão Eleitoral ficam autorizados a convocar outros cidadãos indicados 
por entidades para atuarem como mesários e escrutinadores, observados os requisitos do 
artigo 38 desta Resolução. 
 
 § 4º Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior fica o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente autorizado a remunerar mesários e escrutinadores no valor de 20 
(vinte) UFIR (Unidade Fiscal de Referência) para cada mesário ou escrutinador, com recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
 
 Art. 38. Não podem atuar como mesários ou escrutinadores: 
 
 I – os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade até o 2º grau; 
 II – o cônjuge ou o (a) companheiro (a) de candidato; 
 III – as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para um dos 
candidatos concorrentes ao pleito. 
 
 Art. 39. Os candidatos ou qualquer cidadão poderão impugnar a indicação de mesário 
ou escrutinador, fundamentadamente, no prazo de três (3) dias úteis, após a publicação do 
edital em jornal de grande circulação. 
 
 Art. 40. A Comissão Eleitoral processará e decidirá as impugnações a mesários e 
escrutinadores. 
 
 § 1º O candidato impugnado e o cidadão interessado serão notificados da decisão da 
Comissão Eleitoral. 
 
 § 2º Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que deverá ser apresentado em três (3) dias úteis a 
contar da notificação. 
 



 Art. 41. Cada candidato poderá credenciar um (1) fiscal para atuar junto à mesa 
receptora de votos.  
 
 Art. 42. Nas mesas receptoras de votos será permitida a fiscalização da votação, a 
formulação de protestos e impugnações, inclusive quanto à identidade do eleitor, devendo ser 
registrado em ata. 
 
 Art. 43. O eleitor votará na mesa receptora correspondente à sua Zona Eleitoral, 
podendo votar em até cinco (5) candidatos de uma mesma Região Geográfica. 
   
 Parágrafo único. Será considerado nulo o voto que indicar candidatos de Regiões 
diferentes, bem como votos que indicar em mais de cinco (5) candidatos.  
 
 Art. 44. A cédula do processo de escolha deverá ser elaborada da forma mais 
simplificada possível, conterá os nomes de todos os candidatos na ordem decrescente de 
sorteio ou em ordem alfabética.  
 
 Parágrafo único. Na hipótese de sorteio o mesmo será realizado pela Comissão 
Eleitoral, com a presença dos candidatos que quiserem comparecer. Porém, com a presença 
obrigatória do representante do Ministério Público Estadual, que deverá ser notificado 
pessoalmente do dia, hora e local do sorteio, antecipadamente.  
 
 

 
CAPÍTULO IX 

DA APURAÇÃO DOS VOTOS E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 

 Art. 45. Cada candidato poderá credenciar um (1) fiscal para atuar na apuração dos 
votos. 
 
 Art. 46. Toda a apuração terá fiscalização da Junta Eleitoral ou da Comissão Eleitoral 
quando for o caso para decisão quanto à impugnação de votos e urnas. 
 
 Art. 47. Antes do início da contagem dos votos a Junta Eleitoral resolverá as 
impugnações constantes das atas, apresentadas junto à mesa receptora dos votos. 
 
 Art. 48. Compete a Junta Eleitoral decidir sobre: 
 
 I – as impugnações aos votos apresentadas pelos fiscais; 
 II – as impugnações de urnas apresentadas pelos fiscais, quando da sua abertura. 
 
 § 1º As impugnações a votos e de urnas deverão ser apresentadas pelos fiscais no 
momento em que estiverem sendo apurados sob pena de preclusão ao direito de impugnar. 
 
 § 2º Das decisões da Junta Eleitoral caberá recurso à Comissão Eleitoral, que deverá 
ser apresentado no ato por escrito e devidamente fundamentado sob pena de não 
recebimento. 
 
 § 3º Os recursos, juntamente com os votos impugnados, serão deixados em 
separado, devendo constar do boletim de apuração a ocorrência. 
 
 Art. 49. Cabe impugnação de urna somente na hipótese de indício de sua violação. 
 
 Parágrafo único. O exame das impugnações de urna apresentadas pelos fiscais 
deverá seguir as mesmas regras estabelecidas nos parágrafos do artigo 48 desta Resolução. 
 
 Art. 50. A Junta Eleitoral expedirá boletim correspondente a cada urna apurada em 
sua Região, contendo o número de votantes, as seções eleitorais correspondentes, o local em 
que funcionou a mesa receptora de votos, os candidatos que receberam votos, bem como o 
número de votos brancos, nulos e válidos. 



 
 Parágrafo único. O boletim de apuração será afixado em local que possa ser 
consultado pelo público em geral. 
 
 Art. 51. Encerrada a apuração na sua Região as Juntas Eleitorais entregarão o 
resultado e o material relativo à Comissão Eleitoral. 
 
 Parágrafo único. Após as urnas serem apuradas e devidamente lacradas não 
poderão, em hipótese alguma ser novamente abertas. 
 
 Art. 52. As urnas que tiverem votos impugnados deverão ser devidamente apuradas e 
ao final lacradas, sendo que os votos impugnados deverão ser remetidos em separado à 
Comissão Eleitoral. 
 
 § 1º Na ata e no boletim de apuração deverá constar o número de votos impugnados 
e a indicação que eles estão em separado. 
 
 § 2º A ata de apuração deve ficar anexa à urna apurada. 
 
 § 3º Juntamente com o voto em separado devem ser remetidas à Comissão Eleitoral 
as razões dos recursos e a cópia da ata de apuração, com o indicativo da urna a que pertence 
o voto impugnado. 
 
 Art. 53. A Comissão Eleitoral decidirá em definitivo os recursos referentes à validade 
de votos e à violação de urnas. 
 
 Art. 54. A Comissão Eleitoral, computados os dados constantes dos boletins de 
apuração, publicará edital dando conhecimento do resultado do pleito. 
 
 Art. 55. Do resultado final, cabe recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que deverá ser apresentado em três (3) dias úteis, a contar da sua 
publicação oficial. 
 
 § 1º O recurso deverá ser por escrito e devidamente fundamentado. 
 
 § 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá os 
recursos apresentados, em reunião convocada exclusivamente para esse fim no prazo de cinco 
(5) dias úteis. 
 
 Art. 56. Considerar-se-ão eleitos os cinco candidatos que obtiverem maior votação, 
por cada região, sendo os demais, pela ordem de classificação, suplentes até o número de 
dez. 
 
 Parágrafo único. Havendo empate na votação entre os candidatos, será considerado 
escolhido o candidato mais idoso. 
 
 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

 Art. 57. A Comissão Eleitoral poderá aplicar subsidiariamente a Legislação Eleitoral 
vigente, bem como, as Instruções do Tribunal Superior Eleitoral de 2002, na propaganda, 
eleição e apuração dos votos no processo de Escolha/Eleição dos Conselheiros Tutelares. 
 
 Art. 58. Todo o processo de escolha dos Conselhos Tutelares Gestão 2007-2010, 
será fiscalizado pelos Representantes do Ministério Público, designados pelo Procurador Geral 
da Justiça do Estado de Goiás. 
 
 Art. 59. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, 
ad referendum, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 



  

    SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em Goiânia, aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano 
de dois mil e seis (11/08/06). 
 
 
 

 Conselheiro ELISON FAUSTINO DOS SANTOS – Presidente 
 Conselheira MARIA MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA 
 Conselheira MARIA ISABEL SILVA LIMA 
 Conselheira ELEN REGINA SILVEIRA 
 Conselheira INÁCIA ARAÚJO SILVA 
 Conselheira TEREZILDA AUGUSTA FALEIRO SANTOS  
 Conselheira MARISTELA DE CASTRO JARDIM 
 Conselheira NORMA SUELI LUIZ ARTONI 
  

 
                          Publicada no Diário Oficial do Município de Goiânia N.º 3.945, de 17 de agosto 
de 2006, páginas 10-15. 
 

 
RETIFICAÇÕES 

 
 
 Na Resolução N.º 001/06, de 11 de agosto de 2006, publicada no Diário Oficial do 
Município de Goiânia N.º 3.945, de 17 de agosto de 2006, páginas 10-15. 
 
 OONNDDEE  SSEE  LLÊÊ::  

  

  CCaappiittuulloo  II  ––  CCaalleennddáárriioo  EElleeiittoorraall  
 
 Item 3. ... para as eleições de Conselheiras Tutelares, Gestão 2007-2010. 
 
 Item 17. ... Dias das Eleições 
                             19:00 horas inicio da apuração por Regiões em locais a serem definidos e 
publicados. 
 
 Capítulo III – Da Inscrição 
 
 Art. 2º. As inscrições serão realizadas na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
17:00 horas. 
 
 Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições faltando documentação, por via postal, 
internet, fax ou procuração. 
 
 Capítulo V – Das Instâncias Eleitorais 
 
 Art. 11. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral será composta por: 
 
 

TITULARES 
 

1. Maria Isabel Silva Lima 
2. Elen Regina Silveira 
3. Inácia Araújo Silva 
4. Francisco B. de Menezes Júnior 
5. Terezilda Augusta Faleiros Santos 
6. Neuza de Paula Sateles 
7. Maria das Graças Azevedo Santos 

 



SUPLENTES 
 

1. Maristela de Castro Jardim 
2. Núbia Peixoto de Oliveira 
3. Norma Sueli Luiz Antonio 
4. Izabela Barbosa de Carvalho Santos 
5. Denise Barros 
6. Joana Alves Rego 
7. Cynthia Regina da Cunha Rocha 

 
Capítulo VI – Do Registro das Candidaturas 
  
Art. 14. As candidaturas serão registradas individualmente sendo que o (a) candidato 
(a) a Conselheiro (a) poderá concorrer apenas por uma Região, ou seja, Norte, Centro-
Sul, Leste e Oeste. 
 
Capítulo VIII – Da Eleição 
 
Art. 33. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recursos ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que deverá ser apresentado em três (3) dias, a 
contar da notificação. Decidindo o Conselho em igual período. 
 
Capítulo X – Das Disposições Finais 
 
Art. 58. Todo o processo de escolha dos Conselhos Tutelares Gestão 2007-2010, será 
fiscalizado pelos Representantes do Ministério Público designados pelo Procurador 
Geral da Justiça do Estado de Goiás. 

  

LLEEIIAA--SSEE::  

  

CCaappiittuulloo  II  ––  CCaalleennddáárriioo  EElleeiittoorraall  
 

Item 3. ... para as eleições de Conselheiros Tutelares, Gestão 2007-2010. 
 
 Item 17. ... Dia das Eleições 
                             19:00 horas inicio da apuração por Região em locais a serem definidos e 
publicados. 
 
 Capítulo III – Da Inscrição 
 
 Art. 2º-A. As inscrições serão realizadas na sede do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 
às 17:00 horas. 
 
 Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições faltando documentação, por via postal, 
internet, fax ou procuração. 
 
 Capítulo V – Das Instâncias Eleitorais 
 
 Art. 11. Parágrafo único. A Comissão Eleitoral será composta por: 
 

TITULARES 
 

1. Elison Faustino dos Santos 
2. Elen Regina Silveira 
3. Inácia Araújo Silva 
4. Francisco B. de Menezes Júnior 
5. Terezilda Augusta Faleiro Santos 
6. Carmem Pereira dos Santos Freitas 
7. Eleusa Batista de Melo Lima 



 
SUPLENTES 

 
1. Maristela de Castro Jardim 
2. Núbia Peixoto de Oliveira 
3. Norma Sueli Luiz Artoni 
4. Izabela Barbosa de Carvalho Santos 
5. Cynthia Regina da Cunha Rocha 
6. Joana Alves Rego 
7. Maria das Graças Azevedo Santos 
 
Capítulo VI – Do Registro das Candidaturas 
  
Art. 14. As candidaturas serão registradas individualmente sendo que o (a) candidato 
(a) a Conselheiro (a) poderá concorrer apenas por uma Região, ou seja, Norte, Centro-
Sul, Leste ou Oeste. 
 
Capítulo VIII – Da Eleição 
 
Art. 33. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que deverá ser apresentado em três (3) dias, a 
contar da notificação, decidindo o Conselho em igual período. 
 
Capítulo X – Das Disposições Finais 
 
Art. 58. Todo o processo de escolha dos Conselhos Tutelares, gestão 2007-2010, será 
fiscalizado pelos Representantes do Ministério Público, designados pelo Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Goiás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


