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OFICIO C.E.C.T N°.  005/2019
Choró/Ce, 20 de Março de 2019

Exmo. Sr. Dr.Othoniel Alves de Oliveira
Promotor de Justiça / 3a Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá

®
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Com  meus cordiais e  respeitosos cumprimentos,  venho por meio do qual

se  apresenta,  considerando  a  necessidade  de  garantir  e  manter  a  harmonia

das  infomações  e ampla  comunicação,  esta  Comissão  Eleitoral  Especial,  vem

diante       de       Vossa        Excelência,       APRESENTAR       0        RELATÓRIO

CIRCUNSTANCIADO     (1a     ETAPA)     DO     PROCESSO     UNIFICADO     DE

ESCOLHA   DOS   MEMBROS   DO   CONSELHO   TUTELAR   2019,   no   qual

constitui  todos  os  atos  preparatórios  para  o  pleito,  desenvoMdos  tanto  pelo

CMDCA  como  pela  Comissão  Eleitoral  Especial  do  Processo  de  Escolha  do

Conselho  Tutelar  -  C.E.C.T,   no  âmbito  deste  município,   com  o  objetivo  de

constar nos autos do procedimento desta renomada promotoria.

Sem  mais  nada  para  o  momento  reitero  votos  de  estima  e  apreço,  ao

tempo em que me coloco a disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

0
Coordenador da Comissão Eleitoral Esp

Conselho Tutelar -
do Processo de Escolha do
ró/CE
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO (1a ETAPA)
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1  - DO BREVE RELATO

Trata-se do  Processo Unificado de Escolha  dos  Membros do Conselho
Tutelar  2019,   para   o   quadriênb   2020/2024,   conforme   Lei   Federal   8069/90,   a
Resolução  CONANDA  N°.  170/2014,  Lei  Municipal  N°.  068/95,  que  institui  a  criação
clti)   CMDCA  e  a   Lei   Munkripal   N°.   (426/2015),  que   regulamenta  a  eleição   para   o
Conselho Tutelar no âmbito do município de Choró.

2 -Ims ATos EXEcuTADos ANTERloR À AUDIÊNclA coM A
PROMOTOFM

lnicialmente,   após   encontro   estadual   com   o   Conselho   Estadual   dos
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente -  CEDCA  realizou-se  no  município  de
Choró  reunião  colegiada  do  CMDCA  em   11m3/2019.   confome  edital   de
convocacão  CMDCA  N°.  01/2019,  onde  de  forma  preliminar,  discutiu-se  a
necessidade de organizar o  conselho  para  o  pleito,  de forma  a  contar com  a

panicipação  imprescindível  de  todos  os  conselheiros  de  direitos,  da  referida
reunião ordinária  restou  frutífero  os  seguintes  dispositivos  reguLamentares  dos
atos  preparatórios  do  Processo  Unificado  de  Escolha  dos  lvlembros  do
Conselho Tutelar,  com  base nas  minutas documentais disponíveis do site do
Ministério Público do Estado do Ceará, por orientação do CEDCA/CE:

1.       Resolucão  N°.  001/2019  de  11   de  Março  de  2019  -Dispõe  sobre  a
criação  da  Comissão  Especial  Eleitoral,   encamegada  de  Organizar  o
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 2019;

11.       Resolucão  N°.  002/2019  de  11   de  Março  de  2019  -Dispõe  sobre  a
nomeação do Coordenador da Comissão Especial eleitoral, encarregada
de Organizar o processo de escolha dos  rnembros do Conselho Tutelar
2019;

111.       Resolucão  N°.  003/2019  de  11  de  Março  de  2019 -Dispõe  sobre  dos
atos   preparatórios,   a   recepção  de   votos,   as   garantias   eleitorais,   a
totalização,  a divulgação e as normas e procedimentos para  mesários e
juntas   apuradoras   para   o   prooesso   de   escolha   dos   membros   do
Conselho Tutelar no município de Choró/CE;

lv.       Resolucão  N°.  004/2019  de  11  de  Marco  de  2019 -Dispõe sobre as
condutas vedadas aos (ás) candídatos (as) e respectivos fiscais durante
o  processo  de  escolha  dos  membros  do  Conselho  Tutelar  e  sobre  o

procedimento de sua apuração

3 -DOS ATOS EXECUTADOS PÓS AUDIÊNCIA COM A PROMOTORIA

Por desoacho via Ofício N°. 037/2019 de 13/03/2019 db 3a Promotoria
de Justica da Comarca de Quixadá -CE, através do Promotor Dr. Othoniel
Alves  de  Oli`/eira,  compareceram  a  audiência  da  promotoria  no  Fórum  de
Choró/CE   o   Presidente   do   CIVIDCA{HORÓ/CE   Sr.   Arnaldo   lnácio   de



Sra.  Ana  Flávia  de  Sousa  Lima  e  o  Coordenador da  C.E.C.T  Sr.  Douglas
Barreto de  Lima, conforme termo de audiência já disponível na promotoria, de
fato   e   direito   foi   tratado   pelo   O.Promo&or  e   recomendado   aos   membros
presentes,  os  atos  preparatórios  para  o  processo  unmcado  de  escolha  dos
membros do conselho tutelar de Choró/CE,  bem  como o critério da  eleição  no

que  tange  a  quantidade  de  votos,  onde  defe/m/.nação  msíou  mso/wído,  qt/e
cada eleitor da circunscrição, terá direito a apenas 01  (um) voto, em apenas 01
(um)   único  candidato  (a)  ao  C.T,   restando  por  tanto  de  obrigatoriedade  e
atribuição especifiica do CMDCA regulamentar a conduta para  a ocorrência do

processo eleitoral por meio do CMDCA.

Não obstante,  este colegiado após  audiência  realizada,  na  mesma data

publicou  e  ericaminhou  aos  conselheiros  municipais  dos  direitos  da  criança  e
do   adolescente    Edital    N°.    002/2019    -    de    convocacão    de    reunião
extraordinária do CIVIDCA,  com intub de institucionalizar  as recomendações
da prcmotoria.

A reunião extraordinária realizou-se em  15/03/2019, com sucesso, dentre
os consdheiros e os membros da Comissão Especial  Eleitoral onde diante das
demandas necessárias ao expediente, mediante a regulamentação em tomo da
quantidade de votos por eleitor no pleito, com o fim de resDaldar a comissão,
foi   expedido  oficio   Dela   C.E.C.T   N°.   002/2019,   ao   Procurador  Geral   do
lvlunicípio Dr. Femando Antonio finheiro Coiana Filho OAB/CE N°.17.842,
onde se solicitou  Parecer Juridico em torno da procedência de o eleitor votar
apenas  uma  única  vez,  em  um   único  candidato  (a),   consid®rando  que  o
dispositivo não é previsto em  lei municipal, mas que a interpretação juridica
da  Resolução CONANDA  170/2014 é clara,  quando trata da  individualidade da
candidatura, estendendo mesma interpretação ao voto.

Conforme ata  de  reLinião  extraordinária  do  CMDCA  N°.  002/2019  de
15  de  marco  de  2019  resolveuée  com  base  na  orientação  do  Ministério
Público do  Estado do  Ceará,  CEDCA/CE,  CONANDA,  CMDCA/CHORÓ-CE  e
Parecer  da  Procuradoria  Geral  do  município  de  Choró/CE,  que  cada  eleitor
votará  apenas  uma  única  vez,  em  um  único  candidato.  DELIBERAÇÃO  DO
COLEGIADO - TRECHO DA ATA:

Na seqüência o Sr. Presidonto dhnto ds dotorminsção. respaldada por 1®1, o Sr. Pmsldon® colocou
em  F`eglmo  de votaçao:  Quern for o ra`ror de qu® o  eleitor vot® eni  ei.enas  um  car.did8® ao o conselho
Iutelar. Fiomenoço como ostá, qiJem hr contr® 8omeml,®b.

¢olocedo em Reglmo de Voüçao, 8®iie . colo¢o dos vo&os apurou-so o rosul®do: 5 voios . favor 1 1
`roio contr.. Corr\o voi.rem os consolholros:

CONSELHEIRO SEGUINIENTO ..
Doualos Barro.o de Llma Soclodode CMI FeNorav®l
Anionio GIlber® Silve de Almeida Poder Púb CO Feívor4vd
Ai.a Flávlo do Souss Lima Poder Púb CO Fworwd
Freticisco FreLnclmu do Sousa Socl-Civll Contr8
Fler\ei Bonlclo de Sá Fr®lüs Soclodade Civil Favoray.I
II.ilton Honório d® Llmo Soclodsde Civll --             .           -              =

D®stL. forrna o Sr. Pro6Id®nte decl.r. eprov.do, flc&ndo o penlr desü dato  rogulsmemada no àmbi®
deste  munlclpk.  que  o  ol®Ilor  tecá  dlr®Ito  om  sp®nes  01  (um)  vo®,  ou  seja  vo®ndo  openas  ®m  um
c®ndidtio op-oms  um  únlco voz,  a matérlo seguiro psm resolução,  . 8er ®ncsmlnr\ada  a promolorle de
'ustica.
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Após  deliberação  do  colegiado  do   CMDCA  local,   nestou   frutifiera   a
regulamentação  por  meio  da  Resolucão  CMDCA  N°.  005/2019  de  15  de
Marco de 2019, seguindo por tanto a recomendação ministerial.

4 -DA FticoIVIENDAÇÃO N°, 002/2019 DA 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DA COMARCA DE QUIXADÁ/CE

Conforme a recomendação N°. 002/2019 expedida pela promotoria, tanto
a® colegiado do CMDCA,  corno ao prefeito Municipal  de Choró Sr.  Marcondes
dcleHolandaJucáviaofícion°.44/2019-3aPmJú®Xxlmrecebidonadatade
20/03/2019,   entregue   pelo   oficial   de   justiça,   realizamos   uma   reunião   da
Comissão  Especial  Eleitoral,  com  participação  do  Conselheiro  do  CMDCA  Sr.
AAntonb  Gilberto  Silva  de  Alrneida  e  o  Prefeito  do  município  para  deliberar
sobre a respectiva recomendação.

Da demanda resolveu-se nomear o servidor em  regirne de designação o
Sr.  Douglas Barreto de Lima,  conforme informa o Ofício C.E.C.T n°.  004/2019.
onde   encaminhou-se   a   Portaria   N°.   03.15.001/2019   para   acompanhar  as

providências   necessárias   para   a   realização   do   processo   de  escolha   dos
membros do conselho tutelar, ademais afirmou ainda conforme ofício resDosta
N°.   058/2019   à   promotoría  de  que  garantirá  o  suporte  necessário   para  a
realização do processo, como serviços, funcionários, sen/iços de café e demais
suportes   necessários,    confome   oompetência   do   prefeito   alínea   (8)   da
respectiva recomendação 002/2019.

Arinda  referente  à  mesma  recomendação  indicou  o  local  de  apuração,

para o processo de escolha dos membros, que será a sede do Fórum local no
municíDio de Choró/CE.

5 - DOS ATOS POSTEI"ORES ADOTADOS PELA COIVIISSÃO ELEITORAL
ESPECIAL

É salutar enaltecer que díante do pleito já próspero a Comissão Especial
Eleitoral,   com   base  em   minuta   de  calendário   de  atividades  sugerida   pelo
Ministério Público,  reuniu-se e definiu o calendário de atividades, com  prazos e
datas a serem cumpridos durante e após o processo de escolha dos membros
do  C.T,  restando  frutífera  a  publicação  do  Edital  C.E.C.T  IV.  001/2019.  aue
disDõe sobre o  respectivo calendário. conforme infoma o Ofício C.E.C.T
no. oo4/2019.

Também   protocolou-se  junto   ao   Cartório   Eleftoral   da   6a   Z.E   QffÊ!g
C.E.C.T  N°.  003/2019,  onde  solicitou-se  o  quantitativo  total  de  eleitores
cadastrado e apitos a votar por seção eleitoral no município de Choró/Ce,
visto  que  as   infomações   são   necessárias  para  que  possamos   realizar  o
georeferenciamento   elehoral   e   dMsão   de   seções   eleitorais   por   domicílio
distrital,  com  ênfase em dar abrangência geográfica para acesso dos eleftores
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e  também   para  fins  de  solicitação  de  urnas  eletrônicas  junto  ao  TRE/CE,
confome  Resolução  TSE  n°  22.685,  de  13/12/2007,  o  empréstimo  de  urnas
eletrônicas,  onde  diante  mão  estamos  aguardando  despacho  do  Douto  Juiz
Eleitoral.

De  forma  complementar  encaminhamos  também  na  parte  anexa  para
amplitude de consultas jurídicas  respectivas  ao pleito os seguintes dispositivos
legais:

1.       Lei   MunioiDal   N°.   426/2015   -   Que   regulamenta   a   eleição   para   o
Conselho Tutelar no âmbito deste município;

11.       Portaria  N°.  05.16.002/2018  -Que  constitui  o  Conselho  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA / Choró-CE;

111.       Portaria  N°.  05.16,001/2018  -Que  constitui  a  Diretoria  Executiva  do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA
/ Choró€E.

Considerando     o     PROCESSO     UNIFICADO     DE     ESCOLHA     DOS
MEMBROS    DO    CONSELHO    TUTELAR    2019,    esta    Comissão    Eleitoral
Especial.  apresentou  também  a  promotoria,  observada  a  Recomendação  N°.
02/2019, a seguinte peça:

1.       Edital  CMDCA  N°.  003  de  18  de  Marco  de  2019  -Que  trata  das
eleicões   unificadas   Dara   o   conselho   tutelar   conforme   minuta
disDonibilizada Delo CEDCA/CE:

Onde  aauardamos  análise e  dest)acho fa`rorável  Dara  a  Dublicacão
do mesmo,  para o início das inscrições de candidaturas, a medida versa evitar
discrepâncias e dúvidas quanto a promover eventuais adaptações.

lnformamos    ainda    que    para    dar    ampla    publicidade    e    cesso    as
infomações e oonteúdos, além das publicações realizadas no paço municipal e
demais   meios   de   publicidade  que  dispõe   o   município,   criamos  a   PÁGINA
OFICIAL    NO    FACEBOOK,    denominada    de   CMDCA€horó-Ce,    onde    a
alimentamos   regulamente  com   todas  as   informações  e  atos  documentais
referente   ao   processo   de   modo   que   todos   e   todas   tenham   acesso   às
infomações.

Sem   mais   delongas   encaminhamos   OFicIO   C.E.C.T   NP.   005/2019
Chonó/Ce.  20  de  Marco  de  2019  ao  Exmo.  Sr.  Dr.Othoniel  Alves  de  Oliveira
Promotor de  Justiça  /  3a  Promotoria  de Justiça  da  Comarca  de  Quixadá  com
face a  APRESENTAR  0  PRESENTE  RELATÓRIO  CIRCUNSTANCIADO  (1a
ETAPA)  DO  PlmcESSO  UNIFICADO  DE  ESCOLHA  DOS  IVIEMBRos  DO
CONSELH0  TUTELAR  2019,  m  qual  constitui  todos  os  atos  preparatórios

para  o  pleito,  desenvolvidos  tanto  pelo CMDCA  oomo  pela  Comissão  Eleitoral
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Especial  do  Processo  de  Escolha  do  Conselho  Tutelar -  C.E.C.T,  no  âmbito
deste  município,  com  o objetivo  de  constar  nos  autos  do  procedimento  desta
renomada promotoria.

VISTOS,  OUVIDAS   E  ANALISADAS  as  ponderações  relatadas,   esta
Comissão  Eleitoral  Especial APROVA e concluí o presente relatório respectivo
a 1  Etapa  de  organização  dos  atos  preparatórios do processo unificado de
escolha dos membros do conselho tutelar 2019.

É verdade e damos fé.

É o reiatório,

Sala do CMDCA,
Choró/CE 20 de Março de 2019

Coordenador da Comissão Eleitoral Esp
Conselho Tutelar -

1 do Processo de Escolha do
horó/CE

Ana  Flávi
Secretária

\

nácio

ousa Lima
Comissão

Presidente do CMDCA

Renei
Conselheiro do CMDCA


