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EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR Nº 011-2019 
IBIRUBÁ, 20 DE AGOSTO DE 2019. 

 
SORTEIO PÚBLICO REALIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES NA SEDE 

DA PREFEITURA – 2º ANDAR, SITO A RUA TIRADENTES, 700 - CENTRO – 
IBIRUBÁ – RS, PARA ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS AOS CANDIDATOS 
INSCRITOS COM HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA. 

DATA: 20/08/2019 
HORÁRIO: 14 HORAS 
 
NÚMERO 

CANDIDATOS 
CONFORME SORTEIO 

PÚBLICO 

NOME CANDIDATO COM HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA 

11 JULIANA CAROLINA SANTANA ERTHAL 

14 ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER 

17 BRUNA BRANDÃO DA SILVA 

10 RAQUEL DE SOUZA 

12 DOUGLAS RODRIGUES 

18 ELISANGELA LEAL DE SOUZA 

13 IARA FERNANDES GOMES 

19 MARLI BIRKHAN 

25 NEUSA SOUZA DOS SANTOS 

23 LACI BEHNEN GUARESCHI 

24 LURDES DE BAIRROS NOVATZKY 

22 LETÍCIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRÖNSTRUP 

15 PATRÍCIA DA SILVA DE FARIAS 

21 CARLOS MAGNO GUIMARÃES 

20 HENRIQUE CRISTIANO WOHLENBERG 

16 CLARICE DE SOUZA ALVES 
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PERÍODO LIVRE PARA CAMPANHA ELEITORAL: 

DE 20/08/2019 A 04/10/2019 ATÉ AS 00:00 HORAS. 

 

Reforçamos as condutas vedadas aos candidatos durante o 

período livre para Campanha Eleitoral, conforme prevê a Lei Municipal nº 

2.574/2015 de 31 de março de 2015, conforme Capítulo VII, que segue: 

CAPÍTULO VII 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 
Art. 23. A propaganda eleitoral somente será permitida após o sorteio 

dos números correspondentes a cada candidato, nos termos do art. 22 desta Lei. 
Art. 24. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a 

responsabilidade dos candidatos, que responderão solidariamente pelos excessos 
praticados por seus simpatizantes. 

Art. 25. Não será permitido propaganda eleitoral que implique grave 
perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda 
enganosa. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: 
I – propaganda eleitoral que implique grave perturbação à ordem a 

que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a 
higiene e a estética urbana; 

II – aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a 
promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza em troca 
de apoio a candidaturas; e 

III – propaganda enganosa: 
 a) a promessa de resolver eventuais demandas que não se enquadrem 

nas atribuições do Conselho Tutelar; 
 b) a criação de expectativas na população que, sabidamente, não 

poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar; e 
 c) qualquer outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro 

com objetivo de auferir vantagem a candidaturas. 
 Art. 26. Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá denunciar à 

Comissão Eleitoral a existência de propaganda eleitoral irregular. 
Art. 27. A Comissão Eleitoral processará e decidirá as denúncias 

referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a 
suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da candidatura. 

Art. 28. Nos casos de denúncias caberá ao candidato encaminhar 
defesa à Comissão Eleitoral no prazo de 3 (três) dias úteis da notificação.  
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Art. 29. Para instruir sua decisão, a Comissão Eleitoral poderá ouvir 
testemunhas, determinar a produção de outras provas e efetuar diligências. 

Art. 30. O candidato e o denunciante serão notificados da decisão da 
Comissão Eleitoral. 

Art. 31. Da decisão da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao 
COMDICA, que deverá ser apresentado em 3 (três) dias, a contar da notificação. 

 
E AINDA O JÁ ESTABELECIDO NO EDITAL DE ABERTURA 

Nº 001-2019, CONFORME SEGUE: 
 

                                      14. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA   
 
14.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa locais, dar 
ampla divulgação ao processo de escolha desde o momento da publicação do presente 
Edital, incluindo informações quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horário e locais 
de votação, dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla participação 
popular no pleito. 
 
 14.2. Toda propaganda será realizada sob a responsabilidade dos(as) candidatos(as), 
que responderão solidariamente pelos excessos praticados por seus apoiadores de 
campanha. 
 
 14.3. 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.   
 
14.4. Os(as) candidatos(as) poderão dar início à campanha após a publicação da relação 
definitiva de sua candidatura. 
 
 14.5. A propaganda 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(as) candidatos(as).  
 
14.6. Os (as) candidatos(as) poderão promover as suas candidaturas junto a 
eleitores(as), por meio de debates, distribuição de panfletos, nas redes sociais e jornais, 
desde que não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular. 
 
 14.7. As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, rádio, 
igrejas, organizações da sociedade civil, etc.), que tenham interesse em promover 
debates com os(as) candidatos(as) deverão formalizar convite a todos(as) aqueles(as) 
que estiverem aptos(as) a concorrer à função de conselheiro(a) tutelar;  
 
14.8. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores 
a todos os participantes e à Comissão Especial Eleitoral com pelo menos 05 (cinco) dias 
de antecedência;  
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 14.9. Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos debates, 
zelando para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos(as) os(as) 
candidatos(as) nas suas exposições e respostas;  
 
14.10. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 
comunicação: rádio ou televisão, entrevistas individuais, faixas, carro de som, outdoors, 
camisas, bonés e outros meios não previstos neste Edital;  
  
14.11. É dever do(a) candidato(a) portar-se com urbanidade durante a campanha 
eleitoral, sendo vedada a propaganda difamatória, caluniosa ou injuriosa irreal ou 
insidiosa ou que promova ataque pessoal a outros concorrentes;   
 
14.12. Não será permitido propaganda que implique: 
 
 a) perturbação à ordem; 
 
 b) danos ao patrimônio público ou particular,  
 
 c) aliciamento de eleitores(as) por meio de oferta, promessa ou entrega de dinheiro, 
dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, incluídos brindes de pequeno 
valor, em troca de apoio a candidaturas. 
 
 d) criação de expectativas na população e promessa de resolver eventuais demandas 
que não se enquadrem nas atribuições do Conselho Tutelar. 
 
 14.13. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia do pleito 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.  
 
14.14. A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da 
candidatura ou diploma de posse do(a) candidato(a) responsável, após a instauração de 
procedimento administrativo no qual seja garantido ao(à) candidato(a) o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
Ibirubá, 20 de agosto de 2019. 
 
Ademir Edison Trentini       
 
Taciana Basso Tolazzi       
 
Vania Teresinha Rodrigues Löser  
 
COMISSÃO ELEITORAL 


