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RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº  002211,,  DDEE  1100  DDEE  MMAARRÇÇOO  DDEE  MMAARRÇÇOO  DDEE  22000099  ––  CCMMDDCCAA 

 
 
Dispõe sobre o calendário do processo de escolha dos conselheiros tutelares do município de Goiânia, Goiás para o 
triênio 2010-2013 e dá outras providências. 

 

OO  CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDAA  CCRRIIAANNÇÇAA  EE  DDOO  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  ––  CCMMDDCCAA, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.483, de 29 de setembro de 2006, com as alterações 
introduzidas pela Lei Municipal nº 8.537, de 20 de junho de 2007, art. 2º, inciso XVI, do Regimento 
Interno e a deliberação, por unanimidade, dos Conselheiros presentes na Assembléia Ordinária 
realizada no dia 10 de março de 2009, e  

 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  QQUUEE::11  

  

Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente regulamentar o processo de 
escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, bem como convocá-lo na forma da Lei nº 8.483, de 29 
de setembro de 2006 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

 

O processo eleitoral será organizado mediante Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA e, sob a fiscalização do Ministério Público do Estado de Goiás, nos 
termos do art. 139, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – ECA e na forma estabelecida na 
Lei Municipal nº 8.483, de 29 de setembro de 2006; 

 

                                
RREESSOOLLVVEE  EEXXPPEEDDIIRR  AASS  SSEEGGUUIINNTTEESS  IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS::22  

 
 

 
ABRIL DE 2009 

30 de abril – quinta-feira 
 

 
1. Publicação do Edital de Convocação do Processo de Escolha dos Conselheiros e Conselheiras 
Tutelares do município de Goiânia – Goiás, Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e 
Campinas do Município de Goiânia – Goiás, triênio 2010-2013.3 
2. Publicação do Edital com a relação dos locais de votação do processo de escolha dos Conselheiros 
(as) Tutelares do município de Goiânia – Goiás, Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e 
Campinas, triênio 2010-2013. 
 
3. Publicação da Resolução de regulamentação do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do 
município de Goiânia – Goiás, Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e Campinas, triênio 
2010-2013. 
 
 
 

                                                 
1 V. arts. 12, inciso XVI, 19, §§ 1º e 3º, 21 e parágrafo único e 22 com seus parágrafos, da Lei Municipal nº 8.483, de 

29 de setembro de 2006 
 
2 Todos os documentos expedidos pelo CMDCA, Comissão Eleitoral e Banca Examinadora serão publicados no 
Diário Oficial do Município de Goiânia, www.goiania.go.gov.br e nos sites www.cmdca.go.gov.br, 
www.jij.tjgo.jus.br, www.cecomgoias.org.br e www.mp.go.gov.br.  

 
3 Os Conselheiros (as) Eleitos (as) para os Conselhos Tutelares das Regiões Noroeste e Campinas tomarão posse 
no dia 25 de maio de 2010. 

 

CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDAA  CCRRIIAANNÇÇAA  EE  DDOO  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  

  PPrraaççaa  SSaannttooss  DDuummoonntt,,  eessqq..  ccoomm  aa  AAvveenniiddaa  RReeppúúbblliiccaa  ddoo  LLííbbaannoo,,  nnºº  118855  

    SSeettoorr  AAeerrooppoorrttoo  ––  7744007700--004400  ––  GGooiiâânniiaa  ––  GGooiiááss  

    TTEELLEEFFAAXX::  00XXXX6622  ––  33552244--22660011  EE  33552244--22660022  ––  wwwwww..ccmmddccaa..ggoo..ggoovv..bbrr 

http://www.jij.tjgo.jus.br/
http://www.cecomgoias.org.br/
http://www.mp.go.gov.br/
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 MAIO DE 2009 
04 de maio - segunda-feira 

 
4. Inicio das inscrições para o I Seminário sobre conhecimentos gerais do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e atribuições dos Conselhos Tutelares para os pretensos candidatos a Conselheiros 
Tutelares do município de Goiânia – Goiás, das 18h30min às 22h00min em local a ser confirmado. 

 
 

22 de maio - sexta-feira 

 
5. Encerramento das inscrições para o I Seminário sobre conhecimentos gerais do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e atribuições dos Conselhos Tutelares para os pretensos candidatos a Conselheiros 
Tutelares do município de Goiânia – Goiás, das 18h30min às 22h00min em local a ser confirmado. 

 
 

28 e 29 de maio – quinta e sexta-feira 

 
6. Realização do I Seminário sobre conhecimentos gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
atribuições dos Conselhos Tutelares para os pretensos candidatos a Conselheiros Tutelares do 
município de Goiânia – Goiás, das 18h30min às 22h00min em local a ser confirmado. 
 
 

JUNHO DE 2009 
01 de junho – segunda-feira 

 
7. Início do prazo para apresentação do requerimento de inscrição de candidatura para o processo de 
escolha dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares para o triênio 2010-2013, dirigido à Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em formulário disponível para 
preenchimento, na sede do Conselho. 
 

29 de junho – segunda-feira 
 

 

8. Último dia do prazo para inscrição de novos eleitores e transferência do local de votação perante a 
Justiça Eleitoral do município de Goiânia – Goiás, para estarem aptos para o processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares no dia 29 de novembro de 2009.4  
 

JULHO DE 2009 
31 de julho – sexta-feira 

 

 

9. Último dia do prazo para os (as) pré-candidatos (as) requererem, até o final do expediente normal, 
inscrição de candidatura para o processo de escolha dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares do 
município de Goiânia – Goiás, Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e Campinas, triênio 
2010-2013.  
 
 
 

AGOSTO DE 2009 
10 de agosto – segunda-feira 

 
10. Publicação do Edital de Convocação dos (as) Pré-Candidatos (as) aptos para a prova de 
conhecimentos.  
 

30 de agosto – domingo  
 

11. Aplicação da prova de conhecimentos na forma do Edital de Convocação e Resolução a ser 
aprovada pelo CMDCA. 
 

SETEMBRO DE 2009 
11 de setembro – sexta-feira 

 

                                                 
4 “Os Conselheiros Tutelares serão eleitos pelo voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos do 

município de Goiânia – Goiás, que estejam inscritos na Justiça Eleitoral cinco (5) meses antes das eleições dos 
respectivos Conselheiros.” Art. 19, § 2º, da Lei Municipal nº 8.483, de 29 de setembro de 2006. Publicada no Diário 
Oficial do Município de Goiânia nº 3.980, de 10 de outubro de 2006, disponível no site www.goiania.go.gov.br 



 

 

  
  

  
  

  
  
 P

á
g

in
a
3

 

12. Último dia do prazo para publicação do Edital com os resultados da prova de conhecimentos.  
 
 

16 de setembro – quarta-feira 
 

13. Último dia do prazo para apresentação de recurso devidamente fundamentado ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre os resultados da prova de conhecimentos. 
 

22 de setembro – quarta-feira 
 
14. Publicação do Edital com os nomes dos (as) candidatos (as) aptos a concorrerem ao processo de 
escolha dos Conselheiros (as) Tutelares das Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e 
Campinas do município de Goiânia – Goiás, triênio 2010-2013.  
 
 

25 de setembro – sexta-feira 
 

 

 

15. 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 três (3).  
 
 

30 de setembro – quarta-feira 
 
 

16. Inicio do prazo para propaganda dos (as) candidatos (as) a Conselheiros e ConselheirasTutelares 
das Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e Campinas, observadas as regras estabelecidas 
na Resolução a ser aprovada pelo CMDCA e na Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006. 
 
 
 

OUTUBRO DE 2009 
01 de outubro – quinta-feira 

 
 

17. Último dia do prazo para os (as) candidatos (as) impugnados (as) 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).  
 

07 de outubro – quarta-feira 
 
18. Data em que todos os recursos impetrados devem estar julgados pela Comissão Eleitoral e 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
 
19. Último dia do prazo para publicação do resultado do julgamento das candidaturas impugnadas se 
houverem.  
 

09 de outubro – sexta-feira  
 
20. Encontro com todos os (as) candidatos (as) para esclarecimentos do processo de escolha das 
14h30min às 17h00min em local a ser definido.  
 

23 de outubro – sexta-feira 
 

 

21. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral encaminhar para publicação no Diário Oficial do 
Município, publicação no mural do CMDCA, bem como nos sites www.cmdca.go.gov.br, 
www.jij.tjgo.jur.br, www.cecomgoias.org.br, www.mp.go.gov.br os nomes dos (as) mesários (as) e 
escrutinadores (as) do processo de escolha dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares das Regiões 
Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e Campinas. 
 

30 de outubro – sexta-feira 
 
22. Último dia do prazo para os (as) candidatos (as) apresentarem relação dos nomes, com qualificação 
completa, dos seus respectivos fiscais de votação e apuração.  
 
23. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral divulgar o modelo das cédulas com os nomes dos (as) 
candidatos (as) na ordem definida na Resolução a ser aprovada pelo CMDCA. 

http://www.jij.tjgo.jur.br/
http://www.cecomgoias.org.br/
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24. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral comunicar os (as) Diretores (as) das 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 das eleições. 
 
 

NOVEMBRO DE 2009 
 

27 de novembro – sexta-feira 
 
25. Reunião com todos (as) os (as) mesários (as) para orientações e esclarecimentos sobre o processo 
de escolha dos Conselheiros Tutelares e distribuição dos materiais necessários para o dia das eleições.  
 

28 de novembro – sábado 
 

26. 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.  
 
27. Data em que o (a) 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.  
 

29 de novembro – domingo 
 
 

28. DIA DAS ELEIÇÕES 
 
 Às 07:00 horas 
 Instalação da Mesa Receptora de Votos 
 
 Às 08:00 horas 
 Início da votação 
 
 Às 17:00 horas 
 Encerramento da votação 
 
 Depois das 17:00 horas 
 Início da apuração e da totalização dos resultados, nos respectivos locais de apuração 
dos votos.  

 
DEZEMBRO DE 2009 

02 de dezembro – quarta-feira 
 
29. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral divulgar o resultado do processo de escolha dos 
Conselheiros e Conselheiras Tutelares do município de Goiânia – Goiás, Regiões Centro-Sul, Norte, 
Leste, Oeste, Noroeste e Campinas, triênio 2010-2013 e proclamar os (as) candidatos (as) eleitos (as).  
 

07 de dezembro – segunda-feira 
 
30. Último dia do prazo para apresentação de recursos do resultado do processo de escolha dos 
Conselheiros e Conselheiras Tutelares das Regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e 
Campinas, triênio 2010-2013.  
 
31. Último dia do prazo para os (as) Candidatos (as) eleitos (as) entregarem os atestados médicos nas 
especialidades de: psiquiatria, oftalmologia e dermatologia, na Secretaria do CMDCA até as 17h00min. 
O descumprimento impedirá a Diplomação e Posse dos (as) mesmos (as).  
 

18 de dezembro – sexta-feira 
 

 
 

32. Último dia do prazo para a diplomação dos (as) candidatos (as) eleitos (as). 
 

JANEIRO DE 2010 
 

04 de janeiro – segunda-feira 
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33. Posse dos (as) eleitos (as) para Conselheiros (as) Tutelares das Regiões Centro-Sul, Norte, Leste e 
Oeste. 
 

MAIO DE 2010 
25 de maio – terça-feira 

 
34. Posse dos (as) eleitos (as) para Conselheiros (as) Tutelares das Regiões Noroeste e Campinas. 
 

SSAALLAA  DDEE  SSEESSSSÕÕEESS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDAA  CCRRIIAANNÇÇAA  EE  DDOO  

AADDOOLLEESSCCEENNTTEE, em Goiânia, Goiás, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e nove 
(10/03/2009). 
 
 

CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  

TTIITTUULLAARREESS  
 

 

IInnáácciiaa  AArraauujjoo  SSiillvvaa  VViiaannaa  ––  PPrreessiiddeennttee  
Walter Pereira da Silva 

Cynthia Regina da Cunha Rocha 

AAddrriiaamm  RRooddrriigguueess  ddaa  SSiillvvaa  ––  SSeeccrreettáárriioo  GGeerraall  
Maria Madalena Rodrigues 

Vereador Elias Vaz Andrade 
 

 

CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  NNÃÃOO  GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  

TTIITTUULLAARREESS  
 

Suelma Cândido Vieira da Silva 
Maria Isabel Silva Lima 

MMaarriiaa  VViillmmaa  MMeennddeess  NNeevveess  ––  VViiccee--PPrreessiiddeennttee  
Joaquim Alves do Prado Filho 

Cecília Maria Borges 
Elison Faustino dos Santos 
Norma Aparecida Cardoso 
Maristela de Castro Jardim 

 

 

CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  

SSUUPPLLEENNTTEESS  
 

Stefania Cristina de Souza Nolasco 
Maria Marlene Rodrigues de Almeida 

Terezilda Augusta Faleiro Santos 
Núzia de Oliveira 

Benedita Canabrava César 
Vereador Geovani Antonio Barbosa 

 
 

CCOONNSSEELLHHEEIIRROOSS  NNÃÃOO  GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  

SSUUPPLLEENNTTEESS  
 

João Gilberto Caminada Gomes 
Claudia Maria de Oliveira 

Maura Ferreira 
Didina Barbosa e Silva 

Vera Lucia Alves Cardoso 
Carmem Pereira dos Santos Freitas 

Maria Aparecida de Oliveira 
Eulinda Rodrigues C. de Souza 

 
 

 


