
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 CMDCA DE IGUATU/CE 

CRIADO PELA LEI Nº 90/90 

E REGULAMENTADO PELA LEI Nº 1.543/11 

  

RESOLUÇÃO Nº 035/2019 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Iguatu-

CE, criado pela Lei Municipal Nº 90/90 e regulamentado pela Lei Municipal Nº 

1.543/2011, no uso de suas atribuições legais. 

 

Considerando a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

 

Considerando a Lei Municipal Nº 1543/11 Regulamenta o funcionamento do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

 

Considerando a Lei Municipal Nº 2662/19 Regulamenta o funcionamento do Conselho 

Tutelar do Município de Iguatu/CE; 

 

Considerando o Edital Nº 2/2019-CMDCA e suas alterações; 

 

Considerando a deliberação em Reunião Extraordinária realizada dia 03 de outubro de 

2019. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º – Aprovar as seguintes orientações pertinentes ao DIA DA ELEIÇÃO 

UNIFICADA PARA CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 06/10/2019:  

 

• Não será disponibilizado transporte público e ficando proibida a condução de 

eleitores por parte dos candidatos (conforme o item 7.3.10 do edital nº 02/2019 

– CMDCA); 

• Fica proibido a condução de eleitores por parte do FISCAL do candidato; 

• Fica proibido fazer propaganda da candidatura a partir de 00:00h do dia 

05/10/2019 (sábado), EXCETO:  

• Divulgação nas redes sociais até as 23:59h; 

• Carro de som até as 17:00h. 

• Fica proibido fazer propaganda de qualquer espécie obedecendo a Lei das 

Eleições de acordo com o TRE, conforme a Lei 9.504 de 30/09/1997 e suas 

alterações. (Ex; boca de urna, distribuição de santinhos); 

• Os candidatos terão livre acesso no dia da votação aos locais de votação, 

ressaltando que não poderão em nenhum momento adentrar a seção que não 

seja a que vai votar; 

• Os fiscais dos candidatos só poderão entrar nos locais de votação e nas seções 

com a devida identificação fornecida pelo CMDCA (CRACHÁ); 

• Os fiscais dos candidatos têm permissão de frequentar o local de votação e a 

seção, desde que não interfira ou atrapalhe o andamento da eleição; 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 CMDCA DE IGUATU/CE 

CRIADO PELA LEI Nº 90/90 

E REGULAMENTADO PELA LEI Nº 1.543/11 

  

• Se algum fiscal identificar material de campanha de candidato dentro da seção 

e até mesmo na Urna, deverá comunicar ao presidente da seção para que o 

mesmo retire, não podendo o fiscal em nenhum momento ter contato com a 

urna que não seja a que vai votar; 

• Com relação a segurança no dia da eleição, teremos o apoio do Ministério 

Público, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Os procedimentos 

para alguma irregularidade identificada no dia da eleição caberão os 

procedimentos normais de uma eleição do TRE, segundo a Lei 9.504 de 

30/09/1997 e suas alterações. (Ex: BO, TCU, Encaminhamento para 

averiguação da autoridade até a delegacia de plantão ou outros pertinentes);  

• Os carros que estarão a serviço do CMDCA estarão identificados com adesivo 

específico; 

• Os colaboradores que estarão a serviço do CMDCA estarão identificados com 

crachá específico. 

 

 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de 03 de outubro de 2019.  

 

 

Iguatu/CE, 03 de outubro de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Maria Suerda Alves Bandeira 

Presidente do CMDCA 

Biênio 2019-2021 

 

 


