
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE CRUZEIRO DO SUL / RS
– COMDICACS – 

RESOLUÇÃO Nº 003/2015

APROVA REGRAS PARA CAMPANHA
ELEITORAL EM REDES SOCIAIS E/OU 
COM  USO  DE  TELEFONIA CELULAR

O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  do 
Município de Cruzeiro do Sul, nos termos do art. 33 da Lei Municipal nº665-03/2007 e 
no  uso  de  suas  atribuições  legais,  resolve  aprovar  as  seguintes  regras  a  serem 
observadas pelos candidatos ao Conselho Tutelar do Município, durante o processo da 
eleição ordinária de 2015:

Art. 1º – É permitido o uso de redes sociais na  internet (E-mail,  Facebook, Twiter, 
YouTube, etc) e o uso telefone celular (torpedos, WhatsApp, etc) para a divulgação de campanha dos 
candidatos às vagas do Conselho Tutelar.

Art. 2º – Para o bom uso das redes sociais e telefonia celular, recomenda-se observância 
às seguintes práticas:

I – Evitar envio de mensagens para contatos pessoais no horário compreendido entre as 
20:00 horas e as 8:00 horas;

II – Evitar o envio demasiado de mensagens para a mesma pessoa;
III – Não atacar a imagem e a honra dos demais candidatos;
IV – Nas mensagens enviadas aos eleitores, limitar-se a pedir o voto e falar brevemente 

sobre sua qualificação para o cargo pretendido;
V – Evitar o envio de mensagens em domingos e feriados;
VI – Não invadir a privacidade dos eleitores nas redes sociais.

 

Art. 3º – A autorização para realização de campanha nas redes sociais da internet e via 
telefone  será  para  o  período  de  sessenta  dias  previsto  no  edital  nº001/2015  do  COMDICACS, 
compreendido entre os dias 3 de agosto e 2 de outubro de 2015.    



Art. 4º  – As atuais Conselheiras Tutelares que tiverem inscritas e habilitadas para a 
reeleição estarão impedidas de realizar qualquer tipo de campanha durante o horário de expediente no 
Conselho Tutelar e nos respectivos plantões.

Parágrafo Único – É vedado o uso de recursos materiais e humanos do Conselho Tutelar 
para execução de campanha eleitoral. 

Art. 5º  – O descumprimento das regras previstas nesta Resolução poderá acarretar a 
cassação da candidatura homologada. 

Art. 6º – Reclamações de eleitores sobre abusos ou uso irregular da campanha devem 
ser encaminhadas para o COMDICACS. 

Art.  7º  – Denúncias  sobre  abusos  ou  uso  irregular  da  campanha  devem  ser 
encaminhadas por escrito para o COMDICACS. 

Art. 8º  – Casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral e pelo COMDICACS.

      Cruzeiro do Sul, 12 de maio de 2015.

   
              Silvia Cristina Feldens Wiehe
                  Presidente do COMDICACS   
                           


