
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

No dia 14/12/21, às 21h22min, os membros da Comissão Eleitoral foram acionados pelos Candidatos 

da Chapa 01, concorrente às Eleições para Diretor e Vice-Diretor da Escola Municipal Professora 

Noeme Godinho César, apresentando uma denúncia de irregularidade cometida pela Chapa 02, no 

que diz respeito à publicização de uma propaganda eleitoral em uma Rede Social, no caso, o 

Facebook da Instituição Escolar. A Presidente da Comissão, Rosângela Aparecida Pinheiro Pires, 

entrou em contato com a Candidata à Diretora, para solicitar esclarecimentos sobre a situação. E foi 

constatada, realmente, que a publicação era visualizada no feed da página da Escola Municipal 

Noeme Godinho. A candidata à Diretora informou que realmente havia feito a postagem na sua 

página pessoal, marcando a da Escola, o que fez com que a publicação permanecesse no feed até o 

momento da exclusão da postagem, ação essa feita em seguida pela Candidata, após o contato 

telefônico realizado. A Candidata sugeriu que se fizesse um documento com a lista de ações que não 

podem ser realizadas, para que se tenha mais segurança em relação ao Processo.  Ainda no dia 14/12, 

em conversa no grupo de aplicativo, a Comissão Eleitoral agendou reunião para a manhã do dia 

15/12/21, às 8h. Assim foi realizada a discussão, com a participação presencial de parte dos membros 

da Comissão e virtual, via plataforma google meet, dos membros que não puderam participar 

presencialmente. Após exposta toda a situação, seguem abaixo as conclusões e as decisões tomadas 

pela Comissão Eleitoral, que deverão ser seguidas e respeitadas, caso contrário a(s) chapa(s) poderá 

(ão) sofrer as penalidades cabíveis ao caso, diante de análise criteriosa da Comissão Eleitoral.   

 Considerando que não existe Regimento Interno que contemple especificamente a 

problemática apresentada, com orientações específicas dos procedimentos a serem 

adotados;  

 Considerando que 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”. 

 Considerando que no dia 02 de dezembro foi realizada uma reunião da Comissão com os 

membros da Chapa 01, que nesta data eram “pré-candidatas”, e foram ouvidas em relação 



a uma outra divulgação realizada em redes sociais, em que divulgaram uma mídia, se 

apresentando como “pré-candidatas” e solicitando o apoio, ocasião em que foram 

orientadas e alertadas sobre a questão das divulgações antecipadas, que não poderiam ser 

feitas antes do registro oficial da chapa, que aconteceu no dia 10/12/21; 

 Considerando que foi feita uma reunião no dia 13/12/21, com representantes de todas as 

chapas e a Comissão Eleitoral, quando foram definidas normas para a publicização de 

mídias e propagandas, não devendo usar grupos nem páginas de redes sociais das Escolas, 

quando se estabeleceu que a Secretaria Municipal de Educação disponibilizaria 

propagandas oficiais contemplando todas as chapas candidatas das três Escolas onde 

ocorrem o Processo de Eleição;  

 Considerando que a publicação de um vídeo ficou no feed da Escola por 03 (três ) dias, 

publicação essa feita pela Candidata a Diretora da Chapa 02, e o entendimento pela 

Comissão é que, diante das normas e regras repassadas na reunião, a Candidata deveria 

ter excluído a postagem, uma vez que ela foi feita antes da reunião; 

RESOLVE:  

1- A Candidata à Diretora da Chapa 01 pode usufruir do mesmo direito de postagem, e 

fica autorizada, por esta Comissão, a realizar a postagem de um vídeo de propaganda, 

utilizando o mesmo mecanismo da Candidata da Chapa 02, de forma que a postagem 

permaneça por 03 dias, a contar de hoje, 15/12/21, devendo ser excluída até as 

23h59min  do dia 17/12/21. 

2- Na apresentação das Chapas Candidatas, que acontece na data de hoje, 15/12/21, 

conforme cronograma estabelecido, fica estabelecido que a Chapa 02 terá a redução 

de 20 minutos na sua apresentação,  a saber:  

Chapa 01: de 18 às 19h. 

Chapa 02: de 19h às 19h40min.  

 

Turmalina, 15 de dezembro de 2021 

 

Rosângela Aparecida Pinheiro Pires 

Presidente da Comissão Eleitoral  
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