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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal No. 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 
 
EDITAL Nº 17/2015 

 
PUBLICA o modelo de cédula eleitoral para a eleição de 
conselheiros tutelares do Município de Cascavel – 2015. 

 
                         A Sra. Bernadete Messias Herreira Belorini, Presidente da Comissão 

Especial Eleitoral instituída pela Resolução No. 031/2015, de 21 de julho de 2015 do CMDCA, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 

6.279/2013 e Edital n° 07/2015 e suas retificações através dos Editais n° 001/2015, n° 002/2015 

e n° 003/2015 e Edital n° 15/2015, torna públicoo modelo de cédula, elaborada pela Comissão 

Especial Eleitoral, que será utilizada na eleição de conselheiros tutelares do Município de 

Cascavel, em data unificada a nível nacional, mediante o sufrágio universal, direto, secreto e 

facultativo dos eleitores do município,em 04 de outubro de 2015. 

Art. 1º - O modelo de cédula eleitoral, que será utilizado na referida eleição, é o seguinte: 

FRENTE                                                            VERSO 

 

 
Art. 2º - Considerando que a Comissão eleitoral com o apoio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEASO solicitou a listagem de eleitores do Município de Cascavel a Justiça 
Eleitoral local e não obteve a mesma até a presente data, e de que o Tribunal Regional Eleitoral 
já informou ao CMDCA que o Município não está contemplado para utilizar as urnas eletrônicas, 
bem como o fato de que se aproxima o pleito e há necessidade de planejamento por parte da 
comissão em relação às providências necessárias para a execução da eleição em 04/10/2015, 
com lisura e evitar intercorrências que possam prejudicar o pleito, decidiu: 
I – Realizar a eleição, votação e apuração dos votos no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora-ESI, 
sito à Rua Rio Grande do Sul, 675 – Centro – CASCAVEL PR, na data de 04/10/2015, das 8h às 
17h; 
II – Os eleitores do município de Cascavel poderão votar, com apresentação do título de eleitor 
válido para o Município de Cascavel juntamente com documento de identificação oficial com foto 
tais como: RG, CTPS, Identididade Profissionalk, CNH e Passaporte Válido; 
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III – Cada eleitor poderá votar em apenas 01(um) candidato, com a identificação do número do 
candidato disposto no Edital n° 15/2015, de forma legível e no espaço destinado na cédula 
eleitoral; 
IV – Como a votação será realizada de forma manual, conforme prevê os itens 12.10 e 12.11 do 
Edital n° 07/2015, serão anulados os votos que contenham:  

a) Mais de um número de candidato escrito; 
b) A posição do número do candidato fora do campo destinado na cédula eleitoral; 
c) Nome ou codinome de candidato; 
d) Rasuras ou outras marcações, que não permitam aferir a vontade do eleitor; 
e) Cédula que não esteja assinada, pelo presidente e mesário da sessão eleitoral; 
f) Cédula que esteja em desacordo com o modelo oficial; 
g) Cédula que tiver o sigilo violado.  

 
Art. 3º - Será disponibilizada uma única cédula para cada eleitor, a qual não será substituída 
em nenhuma hipótese; 
 
Art. 4° - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral. 

 

     Cascavel, 19 de agosto de 2015. 

 

 

                        Bernadete Messias HerreiraBelorini 
               Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
 
 
 
 
 


