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Aos 07(sete) dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniu-se as 9horas no Salão do CRAS, os 1 

candidatos a conselheiros tutelares que estão concorrendo a vaga de conselheiro tutelar para a próxima gestão 2 

referente ao período de janeiro de 2020 a janeiro de 2024 com objetivo de firmar compromisso com o respeito 3 

ao cumprimento das regras  e dar  ciência das vedações referente a campanha eleitoral previstas no artigo 7° 4 

da Resolução n°004/2019 do COMDICA. Essas orientações e esclarecimentos sobre a Campanha Eleitoral  5 

foram repassadas pelo assessor jurídico Otávio Pan. Estiveram presentes nessa reunião os seguintes 6 

candidatos(a): Marli Fátima Peccin, Juarez Delazeri, Rosa Nardi, Jefferson O. Gimenez Carvalho, Lara Henn, 7 

Graziela P.de Borba,Daniel Lazzarotto, Lucas Pissaia Gonçalves, Roseli dos Reis Silva, Neides Maria Peruzzo, 8 

bem como tivemos a presença do assessor juridico Otávio Pan, assessora   técnica do COMDICA Adriana Franco 9 

Vilar, Presidente do COMDICA Loiva Valar da Silva, e a Joceana Gregianin Presidente da Comissão Eleitoral do 10 

Processo Eleitoral da eleição para conselheiros tutelares – COMDICA. Inicialmente, a presidente do COMDICA 11 

Loiva Valar da Silva deu as boas vindas aos presentes e de imediato passou a palavra para o Otávio que deu  12 

início aos esclarecimentos pertinentes quanto as regras do processo eleitoral aos candidatos habilitados. 13 

Comforme rege no item 7.4.da Resolução n°04/2019- Da Campanha Eleitoral: a) A campanha eleitoral terá 14 

início no dia 04 de setembro de 2019 à 03 de outubro de 2019. Os candidatos poderão promover as suas 15 

candidaturas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos;É livre a distribuição 16 

de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou particular; As instituições (escola, Câmara de 17 

Vereadores, CREAS/CRAS, rádio, igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidatos 18 

deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselho 19 

Tutelar.Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos organizadores a todos os 20 

participantes e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e 21 

quatro) horas de antecedência; Os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 11 (onze) candidatos 22 

e serão supervisionados pelo CMDCA; Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos 23 

candidatos nas suas exposições e respostas; Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar 24 

ciência do teor deste Edital aos organizadores; Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha 25 

em estrita obediência a este Edital. No 7.4.1. Das Proibições: É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por 26 

meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, camisas, bonés 27 

e outros meios não previstos neste Edital; É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em 28 
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dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 1) 29 

entidade ou governo estrangeiro; órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com 30 

recursos provenientes do Poder Público; concessionário ou permissionário de serviço público; entidade de direito 31 

privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;  32 

entidade de utilidade pública; entidade de classe ou sindical;  pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba 33 

recursos do exterior; entidades beneficentes e religiosas; entidades esportivas; organizações não-34 

governamentais que recebam recursos públicos; organizações da sociedade civil de interesse público; É vedada 35 

a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos (Vereadores, Prefeitos, Deputados etc) ao candidato; É 36 

vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes; É proibido aos 37 

candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista definitiva das candidaturas, prevista 38 

no item 7.1.5; É vedado ao membro do Conselho Tutelar em atividade promover sua campanha ou de terceiros 39 

durante o exercício da sua jornada de trabalho; É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da 40 

Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer candidato; É vedado o transporte de eleitores no 41 

dia da eleição, salvo se promovido pelo Poder Público e garantido o livre acesso aos eleitores em geral; Não 42 

será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, 43 

sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, 44 

com ou sem utilização de veículos; É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem 45 

ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, 46 

bonés, canetas ou cestas básicas. No item 7.4.2. Das Penalidades: O candidato que não observar os termos 47 

deste Edital poderá ter a sua candidatura impugnada pela Comissão Especial Eleitoral; As denúncias relativas 48 

ao descumprimento das regras da campanha eleitoral deverão ser formalizadas, indicando necessariamente os 49 

elementos probatórios, junto à referida Comissão Especial Eleitoral e poderão ser apresentadas pelo candidato 50 

que se julgue prejudicado ou por qualquer cidadão, no prazo máximo de 02 (dois) dias do fato. O prazo será 51 

computado excluindo o dia da concretização do fato e incluindo o dia do vencimento. Considera-se prorrogado 52 

o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em feriado ou em finais de semana. Será 53 

penalizado com o cancelamento do registro da candidatura ou a perda do mandato o candidato que fizer uso de 54 

estrutura pública para realização de campanha ou propaganda; A propaganda irreal, insidiosa ou que promova 55 

ataque pessoal contra os concorrentes será analisada pela Comissão Especial Eleitoral que, entendendo-a 56 
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irregular, determinará a sua imediata suspensão. Após, o repasse dessas informações e as demais que constam 57 

na resolução n°004/2019 do COMDICA que foi publicada no site da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, os 58 

candidatos tiveram a oportunidade nesse momento de fazer seus questionamentos e esclareceram as suas 59 

dúvidas quanto ao processo eleitoral. Nesse momento, a candidata Graziela P. de Borba , questionou sobre a 60 

possibilidade de continuar participando na execução do projeto ¨Muito Além do Educar” durante o periodo 61 

eleitoral. O assessor juridico Otávio orientou que para que a candidata evite tentar relacionar a sua candidatura  62 

ao projeto executado pela Secretaria de Assistência Social, restando ciente que a sua vinculação ao projeto pode 63 

vir a ocasionar uma impugnação a sua candidatura em virtude de caracterização de favorecimento de candidato 64 

por uso de serviços da administração pública. A mesma ressaltou que vêm acompanhando a execução  desse 65 

projeto e inclusive na sua fala esclareceu que está amparada nas informações fornecidas pelo palestrante 66 

Rodrigo dos Reis (Mumu) o qual realizou o curso para os candidatos a conselheiros tutelares em nosso municipio, 67 

entretanto ficou ciente do parecer do assessor juridico Otávio Pan e as implicações que podem ocasionar a sua 68 

vinculação ao projeto durante ao periodo eleitoral. Ainda, em relação ao comentário da conselheira tutelar 69 

Graziela P.de Borba onde a mesma relatou que “ somente durante o período que esteve de licença maternidade 70 

que não estava executando o projeto ¨Muito Além do Educar” foi  que a Secretaria de Assistência Social passou 71 

a ser responsável desse, e mencionou que desde o inicio sempre esteve coordenando e realizando as atividades 72 

pertinentes a este projeto. Neste momento, o Otávio mencionou que a conselheira tutelar Graziela vêm auxiliando 73 

nas atividades desse projeto, mas quem é o orgão executor responsável é a Secretaria Municipal de Assistência 74 

Social. Na sequencia a assessora técnica do COMDICA Adriana Franco Vilar aproveitou a oportunidade para 75 

esclarecer as competências do Conselho Tutelar e as competências do órgão gestor das Políticas Públicas, 76 

sendo que o Conselho Tutelar não é um orgão executor, portanto não poderá executar programas ou projetos 77 

de atendimento os quais devem ser requisitados aos orgãos encarregados da execução das politicas públicas 78 

conforme prevê o artigo n°22 da Resolução n°170/2014 do CONANDA bem como está previsto no Estatuto da 79 

criança e do adolescente- ECA no Art. 10º Os conselhos tutelares são órgãos contenciosos não-jurisdicionais, 80 

encarregados de "zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente", particularmente através da 81 

aplicação de medidas especiais de proteção a crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados e 82 

através da aplicação de medidas especiais a pais ou responsáveis (art. 136, I e II da Lei 8.069/1990). Parágrafo 83 

Único. Os conselhos tutelares não são entidades, programas ou serviços de proteção, previstos nos arts. 87, 84 
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inciso III a V, 90 e 118, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, dessa forma, é vedado o conselho 85 

tutelar realizar outras atribuições que não estão previstas no artigo 95 e 136 do ECA, conforme consta no artigo 86 

n°11 do ECA- ¨As atribuições dos conselhos tutelares estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 87 

não podendo ser instituídas novas atribuições em Regimento Interno ou em atos administrativos semelhante de 88 

quaisquer outras autoridades. Parágrafo Único. É vedado ao Conselho Tutelar aplicar e ou executar as medidas 89 

socioeducativas, previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Adriana conclui que o 90 

Conselho Tutelar poderá e deve promover ações preventivas que estão nos programas e projetos do órgão 91 

executivo no sentido de auxiliar, articular por meio de divulgação, campanhas preventivas nas escolas, apoiar 92 

nas atividades de prevenção desses programas, mas não no sentido de assumir a gestão e sendo responsável 93 

pela  execução desses programas e projetos de atendimentos. Pois, o conselho tutelar é um órgão que fiscaliza 94 

e aplica as medidas de proteção, mas não executa as medidas de proteção. E para garantir a eficácia das 95 

medidas que aplica, utiliza-se das entidades governamentais e não governamentais que prestam esse serviço 96 

de atendimento a criança, adolescente e suas famílias. E quando o serviço público é inexistente ou prestado de 97 

forma irregular, o Conselho tutelar deverá comunicar o fato ao responsável pela Política Pública e ao COMDICA. 98 

Após, esses esclarecimentos aos candidatos a conselheiros tutelares, foi deliberado sobre o modelo da cédula 99 

de votação para a eleição do Conselho Tutelar que será no dia 06(seis) de outubro na Prefeitura Municipal no 100 

Tele Centro. Assim, após foi tomada uma decisão em consenso com os candidatos, onde foi aprovado que o 101 

modelo da cédula será feita em ordem alfabética correspondendo a numeração de 01 a 14. Pois, são o total de 102 

14(quatorze) candidatos habilitados a concorrer. Portanto, a cédula de votação constará a seguinte ordem: 01- 103 

Daniel Lazzarotto, 02-Graziela Pieresan de Borba, 03- Janete Cordazzo Tibola, 04-Jaqueline Facco, 05-104 

Jefferson Odair Gimenez de Carvalho, 06-Juarez Roque Delazeri, 07-Lara Daniele Henn,08- Lucas Pissaia 105 

Gonçalves, 09-Marli Fátima Peccin, 10-Mauro Roberto Civa dos Santos, 11-Neides Maria Peruzzo(Dede), 106 

12-Rosa Maria Furlanetto Nardi, 13- Roseli dos Reis Silva e n°14- Simone da Silva de Evaristo.No 107 

encerramento da reunião, foi solicitado se algum candidato teria mais alguma dúvida ou gostaria de comentar 108 

algum assunto, mas como os presentes não se pronunciaram, a presidente Loiva juntamente com presidente da 109 

Comissão Eleitoral Joceana Gregianin agradeceram a presença de todos os candidatos, bem como do apoio do 110 

assessor jurídico Otávio Pan e desejou boa sorte aos candidatos na campanha eleitoral que terá inicio no dia 111 

04(quatro)de setembro a 03(três) de outubro do corrente ano. O Assessor Jurídico Otávio  ressaltou  que todos 112 
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devem cumprir e respeitar as regras da Campanha Eleitoral que foram mencionadas nessa reunião conforme 113 

consta no artigo 7° da Resolução n°04/2019 e que as vedações que não estão mencionadas nessa resolução 114 

serão  também consideradas as que estão previstas na  legislação federal no que se refere a eleição. E os 115 

candidatos que não estiveram presentes também assumiram o mesmo compromisso de respeitar essas regras. 116 

Sem mais para o momento, encerro esta ata assinada por mim e demais presentes;  117 


