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REPUBLICAÇÃO DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E SUAS RESPECTIVAS SEÇÕES 

ELEITORAIS DE ACORDO COM O EDITAL RETIFICADO   

 

RESOLUÇÃO N.º 01/2019 

EDITAL N.º 001/2019 – ELEIÇÃO E POSSE DOS ELEITOS PARA  COMPOSIÇÃO DO 1º e 2º 

CONSELHOS TUTELARES DE LIMEIRA / SP 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA, do Município de Limeira/SP, no uso de suas atribuições legais, a fim de garantir a 

publicidade necessária, faz publicar, no Jornal Oficial do Município de Limeira, nos termos do 

item 9.1 da Resolução n.º 01/2019 – Edital n.º 001/2019, locais de votação da eleição dos 

membros do 1º e 2º Conselhos Tutelares de limeira / SP – gestão 2020-2024, que ocorrerá 

na data de 06/10/2019 (Domingo), no período das 09h às 16h, em anexo. 

Para votar, o eleitor deverá se apresentar em seu local de votação, coforme acima 

estabelecido, de acordo com sua zona e seção eleitoral, devendo, impreterivelmente, 

apresentar o título de eleitor acompanhado com um documento de identidade oficial com 

foto. Será aceito também e-Título, da Justiça Eleitoral.  

De acordo com a Resolução n.º 01/2019 - Edital n.º 001/2019, a Campanha Eleitoral 

compreenderá o período de 23/08/2019 até a meia-noite do dia 05/10/2019, devendo o 

candidato seguir as orientações descritas no item 7 (sete) do referido Edital. Caso sejam 

identificadas práticas irregulares e em desacordo com as regras previstas no item supracitado, 

durante o período de Campanha Eleitoral, denúncias poderão ser encaminhadas ao CMDCA 

conforme prenunciado no item 8, devendo serem apresentadas por escrito e instruídas por 

provas documentais, entregues na Casa dos Conselhos, instalado na Rua 13 de Maio nº 101, 

Centro, na cidade de Limeira/SP, no horário compreendido entre 09h às 11h e das 13h às 16h. 

Por fim, de acordo com o item 14.1, os casos omissos serão decididos pela Comissão 

Especial indicada no referido edital e pelo presidente do CMDCA, observadas as finalidades do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o disposto na Legislação Eleitoral vigente. 
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