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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 DE CONVOCAÇÃO nº 20/2015 

 

              CONVOCA os candidatos a Conselheiros 

                                                                   Tutelares do  Município de Cascavel para  

                                                                   fazer foto oficial de campanha 

 

         A Sra. Bernadete Messias Herreira Belorini, Presidente da Comissão 
Especial Eleitoral do CMDCA, instituída pela Resolução n° 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 Editais n° 15/2015 e n° 17/2015, CONVOCA os 
candidatos ao pleito de Conselheiros Tutelares – Eleição Unificada 2015, para fazer a foto 
oficial da campanha. 

  
Art. 1º - As fotos serão feitas pela Secretaria Executiva do CMDCA em equipamento próprio 
do setor, nos dias 18 e 21/09/2015 das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h, no espaço físico 
da Secretaria Executiva dos Conselhos, no endereço da Rua Paraná, 5.000 – no piso térreo 
da Prefeitura Municipal de Cascavel PR; 
 
Art. 2º - As fotos serão executadas em apenas um exemplar, sem oportunizar ao candidato a 
realização de selfie ou de escolha da melhor pose. 
 
Art. 3º - Ao realizar a foto, o candidato está autorizando a Comissão Especial Eleitoral do 
CMDCA a expor a mesma em materiais de divulgação do pleito e durante a eleição e 
apuração de votos que ocorrerá no dia 04/10/2015. 
 
Art. 4º - O não comparecimento no prazo estipulado, implicará na publicação de materiais de 
divulgação e durante a eleição e apuração de votos pela Comissão Especial Eleitoral sem a 
foto do candidato. 
 
Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral. 
 
 
 
               Cascavel, 15 de setembro de 2015. 
 
 
                                  Bernadete Messias Herreira Belorini 
                           Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
                                                         Eleições Conselheiros Tutelares - 2015 


