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RESOLUÇÃO CMDCA n. 001/2022. 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial Eleitoral 
responsável pelo processo de Escolha Suplementar de 
membro titular e membros suplentes do Conselho 
Tutelar do Município de Otacílio Costa/ SC 

 
 

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Otacílio Costa/SC, por meio de seu Presidente, que ao final 

subscreve e no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que, com base na Lei 

Municipal n. 2634, de 01 de abril de 2019, na Resolução n. 170 do CONANDA e na Lei 

Federal n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir Comissão Especial Eleitoral para conduzir juntamente com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) o processo de 

Escolha Suplementar de membro titular e membros suplentes do Conselho Tutelar do 

Município de Otacílio Costa/SC. 

Art. 2º. Integra a Comissão Especial Eleitoral os seguintes conselheiros: 

(1) Presidente: Rodrigo Barth Pereira 

(2) Vice-Presidente: Márcia Constante 

(3) Secretária: Rosangela Maria Alves 

(4) Fiscais: Suély C. Moreira de Souza de Andrade 

   Eli Teresinha Lins              

Art. 3º. Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

I – Analisar os pedidos de registro de candidatura juntamente com o CMDCA 

e dar ampla publicidade a relação dos candidatos inscritos; 

II – Receber as impugnações apresentadas contra os candidatos que não 

atendem os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 
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III – Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes o prazo para 

apresentação de defesa; 

IV – Decidir, em primeira instância administrativa, sobre eventual impugnação 

de candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas por ventura arroladas, determinar 

a juntada de documentos e a realização de outras diligências; 

V – A realização de reunião destinada a informar aos candidatos, fiscais e 

demais participantes sobre as condutas vedadas durante a campanha e no dia da votação, 

com a elaboração do respetivo termo de compromisso no sentido de que serão observadas as 

normas legais, devendo este ser assinado pelos candidatos; 

VI – Estipular e facilitar encaminhamento de notícias de fatos que constituíam 

violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem; 

VII – Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 

impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 

VIII – Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 

IX – Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado de votos; 

X – Notificar, juntamente com o CMDCA, o Ministério Público acerca de todas 

as etapas do certame, assim como dias e locais das reuniões e decisões, observando o prazo 

legal; 

XI – Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do 

Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores no certamente. 

Parágrafo único: Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá 

recurso ao plenário do CMDCA, que deverá, em caráter extraordinário, reunir-se para 

deliberação/decisão. 

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Otacílio Costa, 25 de fevereiro de 2022. 

 
___________________________________________ 

Rodrigo Barth Pereira  
PRESIDENTE DO CMDCA  


