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RESOLUÇÃO Nº 17 DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
CMDCA DE GRUPIARA – MG. 

 

Dispõe sobre o Processo de Votação – Votantes no dia 
das Eleições de forma Indireta – Processo de Escolha 
Unificado dos Membros do Conselho Tutelar do 
Município de Grupiara, para o Quadriênio 2020/2023. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 
GRUPIARA/MG – CMDCA, através da Comissão Organizadora do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, nomeada 
pela Resolução nº 001/2019 de 05 de abril de 2019, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 
339/2015 de 24 de abril de 2015, bem como em seu Regimento Interno, e a empresa “Versátil Tecnologia e Serviços 
Administrativos”, tornam público para conhecimento dos interessados a seguinte resolução: 

 
Art. 1º - Conforme previsto na Resolução nº 15 – Retificação do Cronograma – ANEXO I do Edital, o período 

da campanha para os candidatos habilitados após divulgação da lista oficial, será no período do dia 26/08/2019 ao dia 
05/10/2019. 

 
Art. 2º - Conforme previsto no Edital de Retificação nº 002/2019 – Item 13 – Do Processo de Escolha – Eleição 

dos Candidatos, precisamente em seus itens 13.3 e 13.3.1, a eleição será de forma indireta, conforme Lei Municipal nº 
373 de 21 de maio de 2019, da seguinte forma: 

 
 

13.3 – DOS VOTANTES 
 
13.3.1 – A eleição dos Conselheiros Tutelares será realizada na forma indireta, secreta e facultativa, pelos representantes 
indicados por instituições da comunidade local, para escolha dos membros do Conselho Tutelar será convocado pela 
Comissão Eleitoral Organizadora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante resolução 
editalícia publicada no Diário Oficial ou no átrio da Prefeitura, e ocorrerá no primeiro domingo do mês de outubro do ano 
subsequente ao da eleição presidencial. 
 
13.3.1.1 – Terão direito a votos os seguintes representantes da Comunidade Local: 
 
I – Diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais ou equivalentes, dos 
estabelecimentos de ensino público e particular em Grupiara-MG; 
 
II – Presidentes e vice-presidentes de associações de pais e mestres, ou entidades equivalentes, dos estabelecimentos 
de ensino público e particular em Grupiara-MG; 
 
III – 2 (dois) representantes de cada organização social com sede no município e que atue na defesa e promoção dos 
direitos da criança e do adolescente regularmente inscrita no CMDCA; 
 
IV – Presidente ou pessoa indicada por cada entidade cadastrada perante Assistência Social do município; 
 
V – 1 (um) representante por entidade religiosa sediada no município; 
 
13.3.1.2 – Cada Membro da comunidade poderá representar, para fins de voto, somente uma das entidades indicadas 
no item anterior. 
 
13.3.2 – 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; 
 
13.3.3 – Cada eleitor terá direito a votar em 05 (cinco) candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar, sendo que cada voto 
terá peso ponderado de acordo com o número de candidatos votados, limitado a 5 (cinco). 
 
13.3.4 – Não será permitido o voto por procuração. 
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13.3.5 – Será anulada a cédula de votação que contiver mais de um voto para um mesmo candidato por um mesmo 
representante. 

 
Art. 3º - Conforme previsto na Resolução nº 15 – Retificação do Cronograma – ANEXO I do Edital, no dia 

20/09/2019 serão convocados os representantes da comunidade local que terão direto, de acordo com o previsto no item 
13.3.1.1 do Edital de Retificação nº 002/2019 – Item 13 – Do Processo de Escolha. 

 
Art. 4º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 

Grupiara/MG, 14 de agosto de 2019. 
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