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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – (CMDCA) – 

JOÃO CÂMARA/RN 

 

Errata à RESOLUÇÃO Nº 007/2019 – CMDCA/JC 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais 

estabelecidas na Lei Municipal nº498/2015, de 06 de abril 

de 2015. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. Tornar público a errata da Resolução nº 007 que 

dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos e 

respectivos fiscais e sua apuração, bem como disciplina 

regras referentes à campanha eleitoral, tudo relacionado ao 

Processo de Escolha dos Membros dos 

ConselhosTutelares. 

 

Onde se lê: 

 

ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na 

legislação local, serão consideradas condutas vedadas 

aos candidatos devidamente habilitados no processo de 

escolha unificado, antes e durante as votações: 

 

IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de 

camisetas, bonés, adesivos em veículos, material impresso 

(“santinhos”, panfleto, folders, flyers, banners, e 

assemelhados), bandeiras, rádio, televisão, outdoors ou 

espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada 

a manutenção, pelo candidato, de página própria na rede 

mundial de computadores; 

 

Leia-se: 

 

ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na 

legislação local, serão consideradas condutas vedadas 

aos candidatos devidamente habilitados no processo de 

escolha unificado, antes e durante as votações: 

 

 

 

IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de 

camisetas, bonés, adesivos em veículos, material impresso 

(panfleto, folders, flyers, banners, e assemelhados), 

bandeiras, rádio, televisão, outdoors ou espaço na mídia 

em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, 

pelo candidato, de página própria na rede mundial de 

computadores; 

 

Ana Íris Moreira de Lima 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
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