
                                
 
“O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá competência para 
definir as normas complementares que regerão a eleição dos Conselhos Tutelares através 
de Resoluções.” Art. 21, primeira parte, da Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006, 
publicada no Diário Oficial do Município n.º 3.980, de 10 de outubro de 2006.  
 
 

RESOLUÇÃO N. º 003, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 – CMDCA 
 

(29.12.06) 
 
 
Dispõe sobre o Calendário Eleitoral do processo de escolha dos (as) Conselheiros e Conselheiras Tutelares 
Regiões Noroeste1 e Campinas2 do Município de Goiânia – Goiás – Triênio 2007-2010. 

 
 
 

  O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, usando das atribuições que lhe confere a Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho 
de 1990 e a Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006, resolve expedir as seguintes 
instruções: 
 
 
 

DEZEMBRO DE 2006 
 

 

29 de dezembro – sexta-feira 
 
 

 
 
1. Publicação do Edital de Convocação do Processo de Escolha dos Conselheiros e Conselheiras 
Tutelares das Regiões Noroeste e Campinas do Município de Goiânia – Goiás, triênio 2007-2010. 
 
 
 

 JANEIRO DE 2007 
 

 

03 de janeiro - quarta-feira 
 
 
2. Início do prazo para apresentação do requerimento de inscrição, dirigido à Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em formulário disponível para 
preenchimento, na sede do Conselho. 

 
                                                 
1 O Conselho Tutelar Noroeste é constituído pelos bairros que compõem as Regiões Mendanha e Noroeste, 
vide Resolução N.º 002, de 25 de outubro de 2006 do CMDCA, disponível no site www.jij.go.gov.br. 
 
2 O Conselho Tutelar Campinas é constituído pelos bairros que compõem as Regiões Campinas e Oeste, 
vide Resolução N.º 002, de 25 de outubro de 2006 do CMDCA, disponível no site www.jij.go.gov.br. 
 
 

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 



FEVEREIRO DE 2007 
 

 

02 de fevereiro - sexta-feira 
 

 
3. Último dia do prazo para os (as) pré-candidatos (as) requererem, até o final do expediente 
normal, inscrição de candidatura para as eleições de Conselheiros e Conselheiras Tutelares para 
as Regiões Noroeste e Campinas, triênio 2007-2010. 
 
 

09 de fevereiro – sexta-feira 
 
 

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

24 de fevereiro – sábado 
 

5. Aplicação da prova de conhecimentos na forma do Edital de Convocação e Resolução n.º 
004/06 do CMDCA. 
 

MARÇO DE 2007 
 
 

05 de março – segunda-feira  
 

6. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral publicar a relação dos locais de votação das 
eleições de Conselheiros (as) Tutelares Regiões Noroeste e Campinas, bem como o local de 
apuração dos votos. 

 
07 de março - quarta-feira 

 
7. Publicação do Edital com os nomes dos (as) candidatos (as) aptos a concorrerem às eleições 
de Conselheiros (as) Tutelares Regiões Noroeste e Campinas do Município de Goiânia – Goiás, 
triênio 2007-2010. 
 
 

07 de março - quarta-feira 
 
 

8. Inicio do prazo para propaganda dos (as) candidatos (as) a Conselheiros e 
ConselheirasTutelares Regiões Noroeste e Campinas, observadas as regras estabelecidas na 
Resolução n.º 004/06 do CMDCA e na Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006. 
 

12 de março - segunda-feira 
 

9. 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). 
 
 

16 de março – sexta-feira 
 
 
 

10. 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). 
 

23 de março – sexta-feira 
 
 

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



12. Último dia do prazo para publicação do resultado do julgamento das candidaturas impugnadas 
se houverem.  
 

26 de março – segunda-feira  
 
 

13. Encontro com todos os (as) candidatos (as) para esclarecimentos do processo de escolha em 
local e horário a ser definido. 

 
14. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral publicar no Diário Oficial do Município e no 
mural do CMDCA, bem como no site do Juizado da Infância e da Juventude, www.jij.go.gov.br, 
os nomes dos (as) mesários e escrutinadores (as) do processo de eleição dos Conselheiros e 
Conselheiras Tutelares das Regiões Noroeste e Campinas. 
 
15. Último dia do prazo para os (as) candidatos (as) apresentarem relação dos nomes, com 
qualificação completa, dos seus respectivos fiscais de votação e apuração. 
 
16. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral divulgar o modelo das cédulas com os nomes 
dos candidatos na ordem definida na Resolução n.º 004/06 do CMDCA. 
 
17. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral comunicar os (as) 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. 
 
 

ABRIL DE 2007 
 
 

13 de abril – sexta-feira 
 
 

18. Reunião com todos (as) os (as) mesários (as) para orientações e esclarecimentos sobre o 
processo eleitoral e distribuição dos materiais necessários para o dia das eleições. 

 
 

 
14 de abril – sábado 

 
 

19. 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. 
 
20. 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. 
 
 
 

15 de abril – domingo 
 

21. 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. 
 



 
 

19 de abril – quinta-feira 
 
 

22. Último dia do prazo para a Comissão Eleitoral divulgar o resultado das eleições de 
Conselheiros e Conselheiras Tutelares das Regiões Noroeste e Campinas, triênio 2007-2010 e 
proclamar os (as) candidatos (as) eleitos (as). 
 
 

25 de abril – quarta-feira 
 
 

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

 
 

30 de abril – segunda-feira 
 
 

24. Posse dos (as) candidatos (as) eleitos (as). 
 

 
 
 
 SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em Goiânia-Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e seis (29.12.06). 
 
 
 
 

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

 
 

 


