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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO 

CONSELHO DE ALUNOS DO COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ PARA O ANO 

DE 2021. 

 

O Superintendente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí, juntamente com a 

Presidente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí, convoca através do presente 

edital, todos os alunos regularmente matriculados no Colégio Salesiano Itajaí, para  eleição dos 

novos conselheiros, a qual se dará de forma virtual, a se realizar no dia vinte e nove de abril de 

dois mil e vinte e um, no período da manhã, no horário destinado à quinta aula, nos exatos 

termos da Resolução nº 002/2021, que segue anexo ao presente edital. 

 

Itajaí, SC, 05 de abril de 2021. 

 

 

Padre Assis Moser 
Diretor da Comunidade Salesiana em Itajaí 

Superintendente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí 
 

 

Professora Veronica Roncelli 

Diretora Executiva do Colégio Salesiano Itajaí 

Presidente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí 
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CONSELHO DE ALUNOS DO COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 

 

Resolução nº 002/2021 

Ementa: Dispõe sobre a escolha dos 

candidatos e a realização das eleições de 

2021.  

 

O Superintendente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí, juntamente com a 

Presidente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí, com o apoio dos conselheiros 

em atuação, e respaldado no que disciplina o Regimento Interno da mesma entidade,  resolvem 

expedir a seguinte resolução: 

 

CAPÍTULO I 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 1º - Esta resolução disciplina os procedimentos relativos à escolha de 

candidatos e a realização das eleições para a composição do Conselho de 

Alunos do Colégio Salesiano Itajaí. 

Art. 2º - Serão, realizadas, no dia 29 de abril de 2021, simultaneamente em 

todas as salas do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em formato eletrônico, 

as eleições para a composição do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano 

Itajaí. 

Art. 3º - Poderão participar das eleições, como eleitores, todos os alunos 

regularmente matriculados no Colégio Salesiano Itajaí até a data da mesma. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESCOLHA DOS CANDIDATOS 
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Art. 4º - A escolha dos alunos que quiserem se candidatar à função não 

gratificada de Conselheiro do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí, 

será comandada, dentre de cada sala de aula, por meio eletrônico (google 

formulário), pelo professor regente. 

Art. 5º - Todos os alunos legalmente matriculados e que estejam regularmente 

frequentando as aulas no Colégio Salesiano Itajaí poderão apresentar seus 

nomes para fins de pré-seleção por parte do Professor regente. 

Art. 6º - O professor regente tem a prerrogativa de vetar o nome de qualquer 

aluno que venha a se apresentar nesta fase de pré-seleção, não sendo 

necessária a apresentação de justificativa. 

Art. 7º - Não existe limite de candidatos por sala de aula. 

Art. 8º - Somente depois de aprovados em pré-seleção pelo professor regente 

é que os alunos passam à condição de candidatos a conselheiros. 

Art. 9º - O sistema de pré-seleção deverá privilegiar a integração e o 

congraçamento de todos os alunos, não podendo, em hipótese alguma, ser 

motivo de rixas e confusões. 

Art. 10 – Esta pré-seleção, e a escolha dos candidatos, deverá ser levada a 

efeito no período de 05 até 23 de abril de 2021. 

Art. 11 – O candidato que vir a desrespeitar as regras da presente Resolução 

poderá ter sua candidatura excluída do certame. 

 

CAPÍTULO III 

DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Art. 12 – Após o registro e a homologação das candidaturas, os agora 

candidatos poderão fazer suas propagandas eleitorais, sendo que estas 

somente poderão ser realizadas no espaço físico do Colégio Salesiano Itajaí, 

e/ou por meio eletrônico, e dentro do prazo de 05 de abril até a data da 

realização das eleições. 

Art. 13 – No caso de propaganda física, não fica autorizada a fixação de 

cartazes por cada candidato no interior da sala de aula ou nas dependências 
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internas do Colégio Salesiano Itajaí, em razão dos protocolos de 

biossegurança. 

Art. 14 – Nenhuma propaganda, nem mesmo aquelas por meio eletrônico, 

poderá ser veiculada sem o consentimento e a prévia autorização por expresso 

por parte da Presidente do Conselho.  

Art. 15 – Durante o período de aulas não será permitida a propaganda sonora. 

Art. 16 – A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, só poderá 

ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários 

destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, 

emocionais ou passionais. 

Art. 17 – É expressamente proibida qualquer menção, ainda que de forma 

indireta, a partido e/ou agremiação político partidária, bem como a qualquer 

pessoa ou entidade física ou jurídica que não esteja diretamente ligada ao 

pleito. 

Art. 18 – Fica vedada durante a campanha a distribuição por parte do candidato 

e/ou de seus apoiadores, de qualquer tipo de bens ou materiais que possam 

proporcionar vantagem ao eleitor. 

Art. 19 – Pela preservação do meio ambiente é expressamente proibida a 

colocação de propaganda em árvores, gramados ou em flores. 

Art. 20 – É permitida a distribuição de panfletos desde que seja eletrônico 

respeitando o protocolo de biossegurança. 

Art. 21 - Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego 

de processo de propaganda vedada: 

I - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política 

e social, ou de preconceitos de raça ou de classes;  

II - que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou 

delas contra as classes e as instituições civis;  

III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;  

IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem 

pública;  
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V - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, 

rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;  

VI - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos 

sonoros ou sinais acústicos;  

VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica 

possa confundir com moeda;  

VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana;  

IX - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos 

ou entidades que exerçam autoridade pública;  

X - que desrespeite os símbolos nacionais. 

Art. 22 – Não será permitida a divulgação de propaganda por qualquer tipo de 

organismo de imprensa. 

Art. 23 – É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou 

ridicularizar candidato. 

Art. 24 – O descumprimento de qualquer das condicionantes inerentes à 

propaganda poderá resultar na exclusão do candidato do pleito. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO DO PLEITO 

 

Art. 24 – O pleito ocorrerá no dia 29 de abril de 2021, exatamente na 5 (quinta) 

aula, sendo realizado por meio de um programa eletrônico específico (google 

formulário), o qual será disponibilizado por meio de link exclusivamente à cada 

aluno. 

Art. 25 – Cada aluno votante utilizará seu e-mail institucional, o qual o 

autorizará a votar uma única vez. 

Art. 26 – A escrutinação será realizada no mesmo dia, ao final da eleição. 

Art. 27 – O candidato que tiver mais votos será considerado o vencedor do 

certame. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 28 – Qualquer dúvida a respeito das regras acima expostas deverá ser 

encaminhada, por escrito, diretamente à Presidente do Conselho de Alunos do 

Colégio Salesiano Itajaí para fins de deliberação. 

Art. 29 – Qualquer aluno poderá requerer esclarecimentos e ou a tomada de 

providências por parte da senhora Presidente do Conselho de Alunos do 

Colégio Salesiano Itajaí. 

Art. 30 – Uma vez protocolada qualquer reclamação e/ou pedido de tomada de 

providências, a Presidente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí 

deverá providenciar a resolução do caso em período não superior a 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Art. 31 – Os casos omissos serão deliberados em conjunto pelo 

Superintendente e pela Presidente do Conselho de Alunos do Colégio 

Salesiano Itajaí. 

 

Itajaí, SC, 05 de abril de 2021. 

 

 

Diretor da Comunidade Salesiana em Itajaí 
Superintendente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí 

 

 

Professora Veronica Roncelli 

Diretora Executiva do Colégio Salesiano Itajaí 

Presidente do Conselho de Alunos do Colégio Salesiano Itajaí 

 

 

Professor Paulo Rocha 
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