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ELEIÇÃO PARA SUPLÊNCIA DE CONSELHEIRO TUTELAR  

 

EDITAL Nº 003/2022  

 
DISPÕE SOBRE OS CANDIDATOS 

HABILITADOS AO PLEITO PARA 

ELEIÇÃO DE SUPLENTE PARA 

CONSELHEIRO TUTELAR, “LEI Nº 

962/2012 DE 10 DE ABRIL DE 2012 

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL - CMDCA ENCARREGADA PELA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE SUPLENTE DE CONSELHO 

TUTELAR DE SERRANÓPOLI DO IGUAÇU, no uso da atribuição que lhe é 

conferida pela Lei Municipal nº 962/2012, torna público o presente edital para o 

Processo de Escolha para Suplência do Conselho Tutelar. 

RESOLVE 

Publicar o Edital dos candidatos habilitados ao pleito para suplentes do 

Conselho Tutelar de Serranópolis do Iguaçu, o qual estabelece as normas deste 

processo e torna público para conhecimento dos interessados. 

1. DOS CANDIDATOS 

Candidatos Habilitados, em ordem ALFABÉTICA, com seus respectivos 
Números de Inscrição. 
 

CANDIDATOS Nº DA INSCRIÇÃO 
Silvana Longen 001 
Tayná Cristine Marcolin 002 

 

2. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL:  

2.1. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através 

da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de 

partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta 

ou indiretamente, denotem tal vinculação;  

2.2. Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a 

publicação deste Edital  

2.3. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por 

analogia, os limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas do 

Município, garantindo igualdade de condições a todos os candidatos;  
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2.4. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, 

por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não 

causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular;  

2.5. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de 

Vereadores, 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 Suplente para Conselheiro Tutelar;  

2.6. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos 

organizadores a todos os participantes e à Comissão Especial Eleitoral designada 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 

05 (cinco) dias de antecedência;  

2.7. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos 

debates, zelando para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os 

candidatos nas suas exposições e respostas;  

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

comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés 

e outros meios não previstos neste Edital;  

 

3. DA REALIZAÇÃO DO PLEITO 

3.1. A eleição para os suplentes  do Conselho Tutelar do Município de 

Serranópolis o Iguaçu, realizar-se-á  no Clube Aliança-  Rua José Teodoro 

Bloemer - Área Central, no dia 13 de dezembro de 2022, das 08h às 16h sem 

intervalo de almoço; 

3.2. A votação deverá ocorrer observada as disposições das resoluções 

aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral 

do Estado do Paraná;  

3.3. As cédulas para o processo de escolha serão confeccionadas pelo 

poder Executivo Municipal de Serranópolis do Iguaçu, mediante modelo 

previamente aprovado pelo CMDCA; 



   CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR 

AVENIDA SANTOS DUMONT  - 2021 -  ÁREA CENTRAL 
assistenciasocial@serranopolis.pr.gov.br 

45 3236-8328 
 

3 
 

3.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, 

codinomes, número dos candidatos a  suplentes do Conselho Tutelar;  

3.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo 

fornecido pela Comissão Especial Eleitoral, nas quais serão registradas eventuais 

intercorrências ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores votantes 

em cada uma das urnas;  

3.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá a 

votação;  

3.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão 

digital como forma de identificação;  

3.8. O eleitor poderá votar em apenas um candidato;  

3.9. Votos em mais de um candidato ou que contenham rasuras que não 

permitam aferir a vontade do eleitor serão anulados, devendo ser colocados em 

envelope separado, conforme previsto no regulamento da eleição;  

3.10. Será também considerado inválido o voto: 

 a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado;  

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;  

3.11. Encerrada a votação, às 16 horas no dia 13/12/2022, proceder-se-á 

imediatamente a contagem dos votos e a apuração, sob responsabilidade da 

Comissão Especial Eleitoral e fiscalização pelo Ministério Público; 

3.12. Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato na 

seguinte forma: 

a) - o candidato com maior idade; 

           b) - o candidato com maior nº de dependentes.  

 

 4. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE 

ESCOLHA:  
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4.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é vedado ao 

candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal 

de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;  

4.2. É também vedada à prática de condutas abusivas ou desleais que 

acarretem vantagem indevida ao candidato, como a “boca de urna”.  

4.3. Transportar ou promover o transporte de eleitores no dia da eleição; 

4.4.praticar qualquer outro ato qualificado como crime na legislação eleitoral; 

4.5. O Candidato que, diretamente ou por meio de interposta pessoa, 

desatender as proibições estabelecidas neste edital, será notificado a comparecer, 

no prazo de 3 (três) dias 05 (cinco) dias, perante a Comissão Especial Eleitoral, 

onde receberá formalmente uma advertência pelo ato praticado. 

4.6. A não observância destas vedações pelo candidato implicara no 

cancelamento do registro de sua candidatura. 

4.7. 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 coletiva, com ou 

sem utilização de veículos;  

4.8. Qualquer pessoa pode notificar a inobservância das vedações referidas 

nos artigos anteriores, protocolando junto a Comissão Especial Eleitoral petição 

escrita dirigida à Comissão Especial Eleitoral e instruídas com as provas já 

existentes ou com a indicação de onde as mesmas poderão ser colhidas. 

4.9. A Comissão eleitoral procederá às diligências necessárias e a 

verificação do fato, formalizando relatório circunstanciado da denúncia e 

consequentemente apuração, intimando-se o candidato acusado para oferecer 

defesa. 

           4.10. Formalizado o relatório de denuncia, os autos serão encaminhado 

diretamente ao Ministério Público para manifestação, publicando-se a decisão. 

411. Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissolução, à 

Plenária do CMDCA, decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma 

de suplente, após a  conclusão de procedimento administrativo. 
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5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  

5.1. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará 

relatório ao CMDCA, e divulgará no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome 

dos candidatos suplentes eleitos para o Conselho Tutelar, em ordem decrescente 

de votação.  

6. DA POSSE:  

6.1.  Os (As) Conselheiros (as) Tutelares Suplentes Eleitos (as), serão 

diplomados pelo CMDCA com registro em ata;  

6.2. Os Conselheiros Suplentes eleitos e diplomados, serão convocado, 

caso seja necessário, durante o período vigente do mandato, que persistirá até 09 

de janeiro de 2024 e então nomeado pelo Prefeito Municipal; 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral, 

observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei 

Municipal nº962/2012; 

7.2. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação 

de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha; 

7.3. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes 

credenciados perante a Comissão Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar 

do processo de escolha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, votação e 

apuração;  

7.4. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes 

do pleito, 01 (um) representante por local de votação e 01 (um) representante para 

acompanhar a apuração dos votos e etapas preliminares do certame;  

7.5. Os trabalhos da Comissão Especial Eleitoral se encerram com o envio 

de relatório final contendo as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA;  
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Serranópolis do Iguaçu 29 de novembro de 2022 

 

 

Marcia Eliane Parlow  Hefle                                                                              

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 

 

 

 

 


