
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIÊN  
RESOLUÇÃO Nº 012, DE 26 DE AGOSTO DE 2019. 

 

ALTERA O ANEXO II - CRONOGRAMA DO 

PROCESSO DE ELEIÇÃO – DA 

RESOLUÇÃO N° 003/2019.  

 

 

A presidente do CMDCA, juntamente com a Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha dos 

Conselheiros Tutelares do Município de Piên - PR, no uso de suas atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° O Anexo II – Cronograma do Processo de Eleição – da Resolução n° 003/2019 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 

 

 

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Publicação do edital  05 de abril de 2019 

Período para requerer registro de candidatura  06 de maio a 19 de junho de 2019 

Análise da Comissão Eleitoral dos pedidos de 

registro de candidatura  

24 e 25 de junho de 2019 

Publicação com a relação de candidatos 

inscritos  

27 de junho de 2019 

Notificação dos candidatos que tiveram o 

registro indeferido  

28 de junho de 2019 

Impugnação das candidaturas e recurso de 

candidaturas indeferidas  

01 de julho à 05 de julho  

Analise e decisão dos recursos e impugnações  08 e 09 de julho de 2019 

Decisão da Comissão referente às impugnações 

e recursos 

10 de julho de 2019 

Recurso ao CMDCA da decisão da Comissão 

Eleitoral referente à impugnação e recurso 

11 à 17 de julho de 2019 

Analise pelo CMDCA dos recursos contra a 

decisão da Comissão Eleitoral  

18 de julho de 2019 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIÊN  
Decisão do CMDCA referente às impugnações e 

notificação ao impugnante e ao candidato  

19 de julho de 2019 

Publicação da relação dos candidatos com 

registro deferido e aptos a realizar a prova 

22 de julho 

Prova de conhecimento (eliminatória)  04 de agosto de 2019 

Publicação do gabarito e da prova de 

conhecimento  

06 de agosto de 2019 

Analise e correção das provas pela Comissão 

Eleitoral  

07 e 08 de agosto de 2019 

Publicação do resultado da prova de 

conhecimentos  

09 de agosto de 2019 

Recurso dos candidatos referente a prova de 

conhecimentos  

12 a 16 de agosto de 2019 

Analise dos recursos pela Comissão Eleitoral  19 de agosto de 2019 

Publicação dos candidatos habilitados para 

Capacitação Inicial  

20 de agosto de 2019 

Capacitação Inicial  27 e 28 de agosto de 2019 

Reunião com todos os candidatos para 

esclarecimentos sobre o pleito eleitoral  

28 de agosto de 2019 (após o término da 

capacitação inicial) 

Publicação dos candidatos habilitados para o 

pleito eleitoral  

30 de agosto de 2019 

Inicio da campanha  03 de setembro de 2019 

Termino da campanha  04 de outubro de 2019 

Eleição  06 de outubro de 2019 

Publicação do resultado da eleição  08 de outubro de 2019 

Impugnação do resultado da eleição  09 de outubro à 15 de outubro de 2019 

Analise da impugnação pela Comissão Eleitoral  16 e 17 de outubro de 2019 

Publicação do resultado final  18 de outubro de 2019 

Diplomação e posse do candidato eleito 10 de janeiro de 2020 

 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Piên, 26 de agosto de 2019. 

 

 

DANIELLI DOS SANTOS 

Presidente do CMDCA e da Comissão Eleitoral 


