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¹ Em cumprimento ao Mandado de Segurança com Processo de n°0800842-85.2019.8.15.0551, 

expedido pela Juíza de Direito da Vara Única de Remígio/PB, Dra. Juliana Dantas de Almeida.  

² Em cumprimento ao Mandado de Segurança com Processo de n°0800789-07.2019.8.15.0551, 

expedido pela Juíza de Direito da Vara Única de Remígio/PB, Dra. Juliana Dantas de Almeida.  

 

 1.2. A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, gru-
po religioso ou econômico. É vedada a formação de chapas de candidato ou a 

utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura indi-

vidual do interessado; 
 1.3. Não há legislação específica no ECA, Resoluções do CONANDA e/

ou na Lei Municipal nº 1.016/2015 que determine o afastamento de servido-

res públicos de seus cargos e funções para concorrer ao Conselho Tutelar. 

 1.4. Desse modo, durante a reunião, foi deliberado que os candidatos 

nessa condição irão dialogar com seus Coordenadores e/ou chefes diretos 

para definir pelo afastamento ou não durante a campanha eleitoral e será dada 
imediata comunicação ao CMDCA do que fora acordado. 

Quanto aos candidatos que tentam recondução ao Conselho Tutelar, fora a 

hipótese de abdicar da função (renúncia/desligamento), o afastamento do 
cargo só é previsto nos casos de férias, licença maternidade e licença paterni-

dade, e licença para tratamento de Saúde (incisos II, IV e VI do Art. 80 da 

Lei Municipal nº 1.016/2015). Nesse sentido, durante a reunião, esses candi-
datos manifestaram que, entre seu Colegiado, foi decidido a possibilidade de 

dispensa de um dia de trabalho durante a semana para que seja disponibiliza-

do a favor de sua Campanha, fato esse autorizado pelo CMDCA, uma vez 
que foi firmado o compromisso de que será mantido pelo menos 03 (três) 

Conselheiros na sede do órgão ou realizando as visitas necessárias, como 
dispõe Art. 94 da Lei Municipal. Além disso, esses candidatos comunicarão 

oficialmente ao CMDCA seus respectivos dias de dispensa. 

 

 2. SOBRE O DESLOCAMENTO DOS VOTANTES 

 

 2.1. O CMDCA requisitou a Gestão Municipal o fornecimento de veícu-
los de sua frota para que, no dia da votação, possam levar os remigenses que 

residem nas localidades mais distantes até os locais de votação, garantido o 

livre acesso aos eleitores em geral. Portanto, é vedado a qualquer candidato 
utilizar de meios próprios para realizar esse deslocamento. 

 2.2 Também está proibido que isso seja realizado por familiares e ami-

gos, vereadores, prefeito, secretários, deputados (ou qualquer outra entidade 
político-partidária), entre outros, em benefício de seus respectivos candida-

tos.  

 

 3. DOS VOTANTES 

 

 3.1. Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis anos inscritos 
como eleitores no município e quites com suas obrigações com a Justiça 

Eleitoral; 

 3.2. Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de 
votação munido de seu título de eleitor e documento oficial de identidade ou 

qualquer documento oficial com foto (Carteira de Trabalho - CTPS, Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH, Passaporte) ou quem tenha o aplicativo E-
Título da Justiça Eleitoral com foto; 

 3.3. Cada eleitor cadastrado poderá votar em apenas 1 (UM) candidato; 

 3.4. Não será permitido o voto por procuração. 

 

 4. A CAMPANHA ELEITORAL 

 
 4.1 Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleito-

res, por meio de debates, entrevistas, distribuição de panfletos e propaganda 

individual gratuita na internet e nas redes sociais; 
 4.2 É livre a distribuição de panfletos, santinhos e folders, desde que não 

perturbe a ordem pública ou particular. 

 4.3 As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CRAS, rádio, igrejas 
etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão 

formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo 

de conselheiro tutelar. 
 4.4 Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado 

pelos organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência;  

 4.5 Os organizadores de debates devem enviar convites para os 10 (dez) 
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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS E REGRAS GERAIS 

SOBRE A CAMPANHA ELEITORAL E O DIA DA VOTAÇÃO 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE REMÍGIO - Paraíba, no uso da atribuição que lhe é 

conferida pela Lei Municipal nº 1.016/2015 (08/07/2015) e sua Resolução 

Regulamentadora nº 001/2019, torna de conhecimento público os candidatos 
aptos a participarem do Pleito para o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar, bem como as regras de campanha eleitoral e também as 

que precisam ser seguidas no dia da votação, definidas pelo Edital CMDCA 
001/2019 (Retificado) e ainda durante a Reunião ocorrida entre a Comissão 

Especial e os candidatos aos dias dois de setembro do corrente ano, delibera-

ções essas firmadas em Ata lavrada pelos presentes. O CMDCA – Remígio/
PB CONVOCA toda a população remigense a colaborar com esse Processo, 

honrando as normas aqui estabelecidas e a participar da votação que irá defi-

nir os Conselheiros Tutelares do Município de Remígio que deverão zelar 
pelos direitos de nossas crianças e adolescentes durante o mandato de 

10/01/2020 a 09/01/2024.  
 

1. OS CANDIDATOS 

 
1.1. Os candidatos abaixo relacionados estão habilitados – com seus 

respectivos nomes de campanha e números – para serem votados no dia 06 

de Outubro de 2019:

 
 

 

NOME COMPLETO CODINOME E/OU ALCU-
NHA (NOME NA CÉDULA 

DE VOTAÇÃO) 

NÚMERO DO 
CANDIDATO(A) 

José Ricardo Cordei-
ro de Oliveira 

Zé Ricardo 01 

Edna Ferreira Lira Edna Lira 02 

Francisco Paulo 
Firmino da Rocha 

Paulo da Igreja 03 

Jaelson Sirino de 
Oliveira 

Jaelson do SAMU/PA 04 

José Arimáteia Fide-
lis dos Santos 

Arimáteia Fidélis 05 

Maria Vilma Paulino 

Viûma ACS 06 

Juliana Silva dos 
Santos 

Juliana do Conselho 07 

Everaldo Pereira da 
Cunha Filho 

Professor Everaldo 08 

Josinete Freire Diniz 
Melo 

Neta de Baú 09 

Manuel Bernardo da 
Costa Dias 

Manu 10 

Francisco de Assis 
da Silva 

(SUB JUDICE)¹ 

De Assis de Niná 11 

Eneide Marinho da 
Silva 

(SUB JUDICE)² 

Eneide Conselheira 12 
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material e/ou compartilhamento e divulgação de material impresso ou digital 
de fonte primária, isto é, original, em favor de qualquer candidatura); 

5.4. É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque 

pessoal contra os concorrentes. 
5.5. É vedado ao conselheiro tutelar promover sua campanha ou de ter-

ceiros durante o exercício da sua jornada de trabalho. 

5.6. É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer candidato. 

 5.7. É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promo-

vido pelo poder público e garantido o livre acesso aos eleitores em geral. 
 5.8. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, 

em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de 

pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação cole-
tiva, com ou sem utilização de veículos. 

 5.9. É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao 

eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas 

básicas. 

 

 6. DAS PENALIDADES 

 

6.1. O candidato que não observar os termos deste edital poderá ter a sua 
candidatura impugnada pela Comissão Organizadora. 

6.2. As denúncias relativas ao descumprimento das regras da campanha 

eleitoral deverão ser formalizadas, indicando necessariamente os elementos 
probatórios, junto à referida Comissão Organizadora e poderão ser apresenta-

das pelo candidato que se julgue prejudicado ou por qualquer cidadão, no 
prazo máximo de 2 dias do fato. Recomendamos que sejam apresentados 

como provas elementos como fotos, vídeos, áudios, testemunhas etc.  

6.3. O prazo será computado excluindo o dia da concretização do fato e 
incluindo o dia do vencimento. 

6.4. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente 

se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana. 
6.5. Será penalizado com o cancelamento do registro da candidatura ou a 

perda do mandato o candidato que fizer uso de estrutura pública para realiza-

ção de campanha ou propaganda. 
6.6. A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal contra 

os concorrentes será analisada pela Comissão Organizadora que, entendendo-

a irregular, determinará a sua imediata suspensão. 

 

7. DA VOTAÇÃO 

 
7.1. A votação ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019, a partir das 

08h00min do horár io local e terá como locais de votação a Escola Profes-

sora Gercina Eloy Freire (e seu anexo) e a Escola Municipal Integral 

Professora Margarida Almeida Santos (Distr ito de Lagoa do Mato).   

a) 10 (dez) minutos antes das 17h00min, horário estipulado para o térmi-

no da eleição, serão distribuídas senhas aos presentes que se encontrarem 
nas filas de votação, para assegurar-lhes o direito de votar; 

b) Somente poderão votar os cidadãos que apresentarem documento 

oficial de identificação com foto; 
c) Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá 

a votação; 

d) O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão 
digital como forma de identificação; 

e) Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar 2 (dois) fiscais – um para 

cada local de votação – para o acompanhamento do processo de votação 
e apuração. Os nomes dos ficais de cada candidatado devem ser repassa-

dos a Comissão Eleitoral, através do e-mail do CMDCA, até o dia 17 de 

Setembro do corrente ano, como fora determinado na Reunião, visto que 
no dia da votação os fiscais deverão estar identificados com crachá. 

f) Os candidatos, tal como nas Eleições convencionais, não precisarão 

enfrentar fila e poderão adentrar de imediato em suas respectivas secções 
para o exercício do voto; 

g) Os candidatos poderão adentrar nos locais de votação para além do 

exercício do voto de modo que possam acompanhar e fiscalizar o anda-
mento do Processo, contudo, estão estritamente PROIBIDOS de realizar 

qualquer manifestação em seu favor, uma vez que isso incide no CRI-

ME DE “BOCA DE URNA”( conforme a Lei Federal nº 9.504/1997). 
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candidatos.  
 4.5 Caso nem todo possam comparecer, os debates só ocorrerão com a 

presença de, no mínimo, 05 candidatos e serão supervisionados pelo CMD-

CA; 
4.6 Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos 

candidatos nas suas exposições e respostas; 

4.7 Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar 
ciência do teor deste edital aos organizadores; 

4.8 A propaganda eleitoral na internet e nas redes sociais deverá ser 

realizada de forma gratuita e de acordo com as seguintes regras: 
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado ao CMD-

CA e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de 

internet estabelecido no País;  
II - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratui-

tamente pelo candidato; 

III - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou edita-

do por: 

a) candidatos; ou    
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento 

de conteúdos.    

IV - Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, 
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados 

ao CMDCA, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os 

mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda 
eleitoral.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) 

V - Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral median-
te cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear 

identidade. 

VI - É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramen-
tas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, 

ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda 

eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. 
VII - É vedada qualquer publicação de caráter ofensivo e difamatório de 

outros candidatos; 

4.9 Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em 
estrita obediência a este edital. 

 

5. DAS PROIBIÇÕES 

 

5.1 É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 

comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, 
camisas, bonés, chaveiros, Adesivos, carros de som e outros meios não pre-

vistos no Edital nem definidas na Reunião de Regras de Campanha. Também 

não será admitindo afixar os materiais permitidos (santinhos, folders, panfle-
tos) em portas, janelas, carros etc.; 

5.2 É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em 

dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de: 

a) entidade ou governo estrangeiro; 

b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida 
com recursos provenientes do Poder Público; 

c) concessionário ou permissionário de serviço público; 

d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, 
contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 

e) entidade de utilidade pública; 

f) entidade de classe ou sindical; 
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; 

h) entidades beneficentes e religiosas; 

i) entidades esportivas; 
j) organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; 

k) organizações da sociedade civil de interesse público. 

 
5.3. É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos 

(Vereadores, Prefeitos, deputados etc.) ao candidato. Também é estritamente 

proibido que qualquer entidade político-partidária realize campanha direta 
para candidato ao Conselho Tutelar (como distribuição de santinhos, visitas 

domiciliares – sobretudo acompanhados do candidato – menções em rádios, 

programas de TV e Lives nas Redes Sociais nem qualquer confecção de 
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 10.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 

companheiros, mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 
 10.2. Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação à autoridade 

judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 

Infância e da Juventude na Comarca. 
 10.3. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho 

Tutelar e que obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) 

primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O 
outro eleito será reclassificado como 1º (primeiro) suplente, assumindo na 

hipótese de vacância e desde que não exista impedimento. 

 

 11. DOS RECURSOS 

 

 11.1. Será admitido recurso quanto: 
a) os fatos ocorridos na eleição dos candidatos; 

b) ao resultado final.  

 
 11.2. O prazo será computado excluindo o dia da concretização do even-

to e incluindo o dia do vencimento. 

 11.2.1 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subse-
quente se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana. 

 11.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento 

referido, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual 
teor. 

 11.4. Os recursos deverão ser entregues na sede do CMDCA, no endere-
ço, a saber: Rua Doutor Luiz Bronzeado, nº 172, Centro, Remígio - PB. 

 11.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. 

 11.6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a 
evento diverso do questionado. 

 11.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por 

meio de divulgação em Diário Oficial do Município, na sede da Prefeitura 
Municipal e na sede do CMDCA no endereço Rua Doutor Luiz Bronzeado, 

nº 172, Centro, Remígio - PB, e ficarão disponibilizados durante todo o perí-

odo da realização do processo de escolha.  

 

 12. CASOS OMISSOS 

   
 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Organizadora 

do Processo de Escolha em Data Unificada, observadas as normas legais 

contidas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e 
na Lei Municipal Nº 1016/2015 (08/07/2015) e Resoluções do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Remígio - PB. 

 
 

Remígio – PB, 10 de Setembro de 2019. 
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Tal flagrante o levará não só a ser obrigado a se retirar do local, como 
também a sofrer pedido de impugnação. Fora o exercício do voto, o 

candidato está VETADO a introduzir-se novamente no recinto das se-

ções eleitorais, igualmente sob pena de impugnação; 
  7.2. A votação será realizada em urnas de lonas (votação manual) forne-

cidas pela Justiça Eleitoral, que também disponibilizará as listas de eleitores 

aptos do município para facilitar a condução dos trabalhos. As urnas e seções 
serão organizadas em ordem alfabética; 

 7.3. As cédulas de votação contarão com o codinome e os números dos 

candidatos. Assim sendo, os candidatos estarão dispostos na cédula conforme 
ordem numérica crescente (de 1 a 10).  

 7.4. Será considerado inválido o voto: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato(a) assinalado; 
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 

d) em branco; 
e) que tiver o sigilo violado. 

 7.5. Da mesa de votação 

7.5.1. As mesas de votação serão compostas por servidores municipais; 
7.5.2. Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus 

parentes: marido e mulher, ascendentes e descendentes (avós, pais, fi-

lhos, netos...), sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunha-
dio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

7.5.3. Compete à cada mesa de votação: 

a) Rubricar cada cédula antes de ser entregue ao votante, como 
também localizar seu nome na lista de eleitores aptos e garantir que 

cada eleitor assine o caderno no espaço correspondente. 
a) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra 

durante a votação; 

b) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências; 
c) Solicitar a presença de algum membro da Comissão Especial em 

caso de eventualidade que só caiba suas próprias diligências. 

 7.6. O Ministério Público acompanhará todo o Pleito, tendo livre acesso 
as seções e locais de votação. 

 

 8. A APURAÇÃO 

 

 8.1. O processo de Apuração será realizado na Sede do CMDCA, situada 

a Rua Dr. Luiz Bronzeado, nº 172, Centro, Remígio- PB, após encerrada a 
votação às 17:00.  

 .2. A Comissão Eleitoral será encarregada de deslocar a votação de cada 

seção até o local de apuração.  
 8.3 A apuração será conduzida por uma mesa escrutinadora formada por 

10 (dez) membros, que trabalharão durante o Pleito exclusivamente nessa 

atividade. 
 8.4. O processo de apuração ocorrerá sob supervisão do CMDCA, sobre-

tudo da Comissão Especial Organizadora do Processo, e do Ministério Públi-

co, e contará com a Presença dos candidatos e/ou de seus fiscais. 

 

 9. O RESULTADO DO PLEITO 

 
 9.1. O resultado final da eleição deverá ser publicado oficialmente em 

jornal de circulação local, no site Oficial da Prefeitura e no Diário Oficial do 

Município, e afixado no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Verea-
dores, nas sedes do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), abrindo prazo para 
interposição de recursos. 

 9.2. Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados 

eleitos e serão nomeados e empossados como conselheiros tutelares titulares, 
ficando todos os seguintes, observada a ordem decrescente de votação, como 

suplentes. 

 9.3. Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candi-
dato que, sucessivamente: 

I - apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento; 

II –quem obtiver maior grau de instrução; 
III - tiver maior idade. 

 

 10. DOS IMPEDIMENTOS 


