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Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus publica:
• Resolução Nº 06/2019 de 09 de Julho de 2019 - Dispõe sobre
organização, logística e pagamento de despesas de todo processo de
escolha de Conselheiros e Conselheiras Tutelares, conforme edital
01/2019.
• Ata de reunião do CMDCA (Conselho Municipal do Direito da Criança
e do Adolescente) de Santo Antônio de Jesus/ Ba, Realizada aos
nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove.
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Santo Antônio de Jesus

Resoluções

CMDCA

- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DE JESUS.
RESOLUÇÃO Nº 06/2019
DE 09 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre organização, logística e pagamento de despesas de todo
processo de escolha de Conselheiros e Conselheiras Tutelares, conforme
edital 01/2019.

O CMDCA/SAJ – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e a Comissão Eleitoral Especial, responsáveis por todo processo de escolha de
Conselheiros Tutelares do município de Santo Antônio de Jesus/Ba, no uso de
suas atribuições, em reunião colegiada na Casa dos Conselhos, no dia nove de
julho de dois mil e dezenove, resolvem:

1. Conforme Edital nº 01/2019, item 8.9 da Resolução nº 03/2019, (prova dia
21/07/2019);
2. Conforme Resolução do TSE nº 22.685/2007;
3. Conforme da Portaria 154/2019 do TRE/BA;
4.

Conforme deliberações da reunião com os chefes de cartórios eleitorais
das zonas 056 e 202;

5. Conforme ata da reunião conjunta do CMDCA e Comissão Especial,
deliberam:
a. Solicitar do TRE/BA- Justiça eleitoral zonas 056 e 202 de Santo Antônio
de Jesus, 17 (dezessete) urnas eletrônicas, sendo 04 reservas.
b. Solicitar via oficio, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus e
Secretaria Municipal de Assistência Social, para de forma mais breve
possível, colocar a disposição da Comissão especial e do cartório eleitoral
das zonas 056 e 202, um profissional da área de informática que tenha
experiência com urnas eleitorais, via contratação ou disponibilidade, caso
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já tenha no quadro do município, alguém para acompanhar as instalações
e eleição dos conselheiros tutelares no município.
c. Fica deliberado pelo colegiado que as despesas com todo processo
eleitoral para escolhas dos conselheiros tutelares, conforme edital nº
01/2019, serão pagos com recursos do FIA- Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município de Santo Antônio de Jesus.
d. Fica também aprovado que a Comissão Especial deverá realizar reunião
com candidatos no próximo dia onze de julho do corrente ano para
informar sobre as provas.
e. Fica aprovado também que o horário da prova será dia 21/07/2019 no
Colégio Francisco da Conceição Menezes, das 08:00 as 12:00hs, com
abertura dos portões as 07:00hs e fechamento dos portões as 08:00hs.
f. Fica deliberado que todos os membros do CMDCA deverão estar
presentes no dia da prova, assim como é da responsabilidade da
comissão e o CMDCA organizar toda logística e as pessoas que tomará
conta das provas nas salas.
g. Fica deliberado que a Comissão Especial e o Colegiado do CMDCA
deverá solicitar segurança das às provas dia 21/07/2019 e para eleição
dia 06/10/2019.
h. Em relação à segurança e organização das eleições, fica aprovado que a
Comissão Especial e o Colegiado do CMDCA deverão já de imediato
solicitar apoio de todas as forças de segurança, como policia Militar,
Policia Civil e jovens do exercito (tiro de Guerra) e SMTT para ajudar na
organização dos eleitores e eleitoras no dia 06 de outubro do corrente
ano.
i.

Fica aprovado que a Comissão Especial e o Colegiado do CMDCA
deverão enviar oficio a Secretarias de Saúde, Assistência e Educação,
informando processo eleitoral e solicitando a liberação dos conselheiros
e conselheiros que representam estas secretarias no conselho.

j.

Fica ainda informado a todos os conselheiros que a 3ª Conferencia
Territorial dos Direitos da Criança e do Adolescente, acontecerá em Santo
Antônio de Jesus, do dia 18 de agosto do corrente ano, no colégio
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Estadual Francisco da Conceição Menezes, com a presença da
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia.
6. Esta resolução entra em vigor na data sua aprovação em reunião ordinária
do colegiado e da Comissão Especial, conforme ata confeccionada e
assinada por todos os presentes.

Santo Antônio de Jesus, 09 de julho de 2019.

Ailton José dos Santos
Presidente do CMDA

Florisvaldo Queiroz Souza
Presidente da Comissão Especial
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Ata de reunião do CMDCA (Conselho Municipal do Direito da Criança e do
Adolescente) de Santo Antônio de Jesus/ Ba, realizada aos nove dias do mês de
julho de dois mil e dezanove, às dezesseis horas na Casa dos Conselhos,
situada a rua Vereador João Silva 683, bairro Andaiá, Santo Antônio de Jesus/
Estiveram reunidos a Comissão Especial Eleitoral do CMDCA, responsável pelo
Processo de Escolha do Conselho Tutelar. Ailton José do Santos, representante
do poder Público, Florisvaldo Queiroz Souza, representante da Sociedade Civil,
Valdirene de Jesus Barreto, representante do Poder Público, Nailza dos Santos
Barbosa representante do Poder Público, Avani Sales de Jesus representante
da Sociedade Civil. Iniciou-se a reunião com Ailton passando as informações
sobre a reunião que ele e Valdirene tiveram no TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
foram informados que o município de Santo Antônio de Jesus cumpriu todas as
datas de pedidos das urnas eletrônicas com bastante antecedência. O TRE
deixou claro que a eleição para Escolha dos Conselheiros Tutelares é de total
responsabilidade da Comissão Eleitoral e do CMDCA, que informe quantas
urnas eletrônicas será necessária para esta eleição. Ficou decidido que será
solicitada dezessete urnas sendo que quatro ficarão na reserva caso alguma
apresente defeito. Ailton informou que a Comissão terá que contratar um técnico
que tenha experiência em urnas eletrônicas e software para garantir que todas
as urnas estejam em perfeito funcionamento e caso haja algum problema seja
resolvido de imediato para garantir que a eleição ocorra com total tranquilidade.
Todas as despesas da eleição serão pagas pelo CMDCA, portanto ficou
deliberado que as despesas serão pagas com o recurso do FIA (Fundo da
Infância e do Adolescente), assim como água, lanche e almoço para todos que
irão trabalhar no dia da eleição. Faltando apenas que a Comissão Eleitoral e o
CMDCA fazer uma reunião com a Secretária de Assistencial Social do Munícipio.
Ficou decidido que no dia onze julho ás oito horas a Comissão convidasse todos
os candidatos para uma reunião na Facemp para passar como os mesmos
deverão se comportar no dia da prova e no dia da eleição, inclusive deverá
publicar uma Resolução com todas as informações. A prova será realizada no
dia vinte e um de julho no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes
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das oito ás doze horas. A prova será elaborada pela equipe de coordenação do
curso de Direito da Facemp, sendo que o gabarito só será entregue a Comissão
após a conclusão da prova, e no dia seguinte será publicado no Diário oficial do
Município. Ficou decidido que no dia vinte a Comissão irá arrumar o local da
prova colocando os informes para facilitar o acesso dos candidatos as suas
devidas salas. A eleição acontecerá no dia seis de outubro de dois mil e
dezanove no Colégio Estadual Francisco Da Conceição Menezes das oito ás
dezessete horas e será preciso de setenta e cinco pessoas para trabalhar neste
dia sendo mesário e fiscal. Antes da eleição a Comissão fará uma reunião com
todas as pessoas que irão trabalhar. A Comissão enviará oficio para as
Secretaria de Saúde de Educação de Assistência Social e para as Entidades da
Sociedade Civil solicitando apoio dessas pessoas.

Ficou deliberado que a

Comissão solicitará o apoio também do Tiro de Guerra da cidade no dia da
eleição para orientar as pessoas e garantir a integridade das mesmas. Após a
eleição será a contagem dos votos no auditório do Colégio. O presidente do
CMDCA enviará ofício para as secretarias pedindo a liberação dos Conselheiros
de Direitos nas datas da prova e da eleição. A Comissão enviará ofício também
para a Polícia Militar e para SMTT. Ailton informou a todos os presentes que a
Conferencia Territorial da Criança e do Adolescente será realizada no dia
dezesseis de agosto do corrente ano e será solicitado o Colégio Francisco Da
Conceição Menezes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual, eu Avani Sales de Jesus lavrou a presente ata que depois de lida e
aprovada, será devidamente assinada pela Comissão Eleitoral.

Santo Antônio de Jesus, 09 de julho de 2019.

Ailton José dos Santos
Presidente do CMDA

Florisvaldo Queiroz Souza
Presidente da Comissão Especial
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