
 

 

COMUNICADO OFICIAL – RETIFICAÇÃO  

Item 03 - Onde se lê: que não pode ser realizada antes do dia 09/12/2021, data definida para 

apresentação e inscrição das chapas. 

Leia-se:  que não pode ser realizada antes do dia 10/12/2021, data definida para apresentação e 

inscrição das chapas, conforme Cronograma já publicado.  

 

Diante da solicitação de esclarecimentos sobre uma situação ocorrida no fim de semana, quando 

uma chapa pré-candidata das Eleições para Diretor e Vice-Diretor da Escola Municipal Professora 

Noeme Godinho César divulgou uma mídia em Redes Sociais, comunicando a pré-candidatura e 

solicitando apoio, apresentamos as seguintes informações e conclusões a respeito: 

1- Não existe Regimento Interno que contemple especificamente a problemática apresentada, 

com orientações específicas dos procedimentos a serem adotados.  

2- O EDITAL DE DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO N. 005/2021, publicado em 10/11/2021, 

que dispõe sobre o processo eletivo de escolha dos candidatos a serem nomeados para os 

cargos de Diretor e Vice-Diretor, também não detalha sobre a questão, mas o artigo 16 do 

referido Edital dá autonomia à Comissão Eleitoral, quando determina que “Os casos omissos 

serão deliberados e resolvidos pela Comissão Organizadora do presente processo eletivo”. 

3- A Comissão Eleitoral informa que não é vedado se declarar pré-candidatos, mas que “solicitar 

apoio” pode configurar-se uma campanha antecipada, que não pode ser realizada antes do dia 

09/12/2021, data definida para apresentação e inscrição das chapas.  

Portanto, a Comissão Eleitoral toma o seguinte posicionamento, que será oficialmente 

encaminhado aos interessados:  

Será oportunizada a todas as chapas pré-candidatas, a contar de hoje, 29/11/2021 até 

08/12/2021, a divulgação de apenas uma mídia, nos mesmos moldes que foi publicizada a 

divulgação da chapa pré-candidata da Escola Municipal Professora Noeme Godinho César. Dessa 

forma, todas as chapas pré-candidatas terão, até o dia 08/12/2021, apenas uma mídia divulgada 

nas redes sociais.  

 

Turmalina, 29 de novembro de 2021. 

 

Rosângela Aparecida Pinheiro Pires 

Secretária Municipal de Educação 

Membro Representante da Comissão Eleitoral – Processo Eletivo/2021 
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