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RESOLUÇÃO CMDCA-TO Nº 002 /2015 

 
Dispõe sobre a criação da Comissão Organizadora 
do Processo de Escolha dos Conselheiros 
Tutelares do Município de Teófilo Otoni. 

 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Teófilo 
Otoni-MG, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 6.521/12 e no seu 
Regimento Interno, RESOLVE:  
 
Art. 1º. Constituir Comissão Organizadora do processo de escolha dos conselheiros 
tutelares do município de Teófilo Otoni-MG. 
 
Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes conselheiros:  
 
a) Joyce de Fátima Saldanha Quaresma, representante do Poder Executivo.  

b) Rita de Cássia Miguêz Ribeiro, representante do Poder Executivo.  

c) Beatriz Virgínia Zegarra Ortiz, representante da Sociedade Civil.  

d) Verdiana Aparecida Braz da Silva, representante da Sociedade Civil.  
 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora elegerá aquele que irá presidi-la, pelo voto da 
maioria de seus membros. Não havendo definição por este critério, será o seu presidente o 
membro mais antigo no Conselho de Direitos; persistindo a indefinição, será considerado 
eleito o de maior idade.  
 
Art. 3º. Compete à Comissão Organizadora:  
 

I. Coordenar com exclusividade e autonomia administrativa o processo de escolha 
dos novos conselheiros tutelares, até a data de posse dos mesmos; 

II. elaborar Resolução que dispõe sobre o edital do Processo de Escolha dos 
Conselhos Tutelares de Governador Valadares e encaminhar ao Poder Executivo 
para publicação no Diário Eletrônico do Município de Governador Valadares,  

III. observar rigorosa obediência às datas e aos prazos estabelecidos na Resolução 
que disporá sobre o edital com vistas ao registro de candidaturas, impugnações, 
recursos e outras fases do processo de escolha; 

IV. notificar ao Ministério Público, com a devida antecedência, todas as reuniões 
deliberativas que realizar bem como as medidas então adotadas; 

V. manter informada a Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente quanto ao andamento do processo de escolha dos Conselhos 
Tutelares; 

VI. analisar pedidos de registro de candidaturas; 

VII. receber e examinar a documentação apresentada pelos candidatos ao certame; 

VIII. dar ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos no certame; 

IX. receber pedidos de impugnação de nomes de candidatos; 

X. notificar os candidatos que tenham seus nomes impugnados nesta fase do 
processo de escolha para que ofereçam defesa; 
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XI. apreciar e decidir dos pedidos de impugnação; 

XII. acatar as decisões do plenário do CMDCA/TO quando da interposição de 
recursos; 

XIII. registrar as candidaturas que, no decorrer da fase de impugnação, tenham sido 
aprovadas; 

XIV. fixar data e horário da prova de conhecimentos a ser aplicada pela Comissão 
Organizadora; 

XV. determinar prazo para interposição de recursos, relativos aos resultados da prova 
escrita, junto à Comissão Eleitoral; 

XVI. publicar, após esgotados os prazos para pedidos de impugnação e interposição 
de recursos, relação dos nomes dos candidatos considerados habilitados, 
remetendo cópia da mesma ao Ministério Público; 

XVII. reunir-se com os candidatos considerados habilitados a fim de cientificá-los 
formalmente das regras da campanha; 

XVIII. zelar pelo cumprimento das regras da campanha eleitoral tanto por parte dos 
candidatos como do eleitorado; 

XIX. analisar e decidir, em primeira instância administrativa, pedidos de impugnação e 
outros incidentes no dia da votação; 

XX. providenciar a confecção de cédulas conforme modelo previamente aprovado pela 
Comissão; 

XXI. escolher e instalar locais de votação; 

XXII. selecionar mesários e escrutinadores e instruí-los sobre suas tarefas; 

XXIII. indicar um(a) Coordenador(a) Geral da Apuração; 

XXIV. solicitar ao comando da Polícia Militar efetivos suficientes para garantir a 
segurança dos cidadãos envolvidos no processo de escolha; 

XXV. proclamar os resultados da votação; 

XXVI. resolver casos omissos no dia da eleição. 
 

Art. 4º. A Comissão Organizadora poderá convidar representantes dos órgãos e instituições 
integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para 
assessorá-la, mediante indicação prévia à Assembleia do CMDCA, para deliberação.  
 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03 
de março de 2015. 
 
Teófilo Otoni-MG, 11 de maio de 2015 
 
 
 
 

Beatriz Virgínia Zegarra Ortiz 
Presidente do CMDC-TO 

 


