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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 21/2015 

 

                 PUBLICA formulário de credenciamento  

                                                                      de   representantes  dos   candidatos  à 

                                                                      conselheiros tutelares – eleição 2015. 

 

         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, torna público o 
formulário de credenciamento de representantes dos candidatos a conselheiros tutelares, 
para a eleição e apuração de votos– eleição 2015.  

  
Art. 1º - É facultado aos candidatos a conselheiros tutelares do Município de Cascavel – 
Eleições 2015, o credenciamento de 01 (um) representante para acompanhar os trabalhos de 
eleição, que ocorrerá na data de 04 de outubro de 2015, das 8h às 17h e 01 (um) 
representante para acompanhar os trabalhos de apuração de votos que ocorrerá na data de 
04 de outubro de 2015 a partir das 17hs, no ESI – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, 
através dos formulários constantes no Anexo I. 
 
Art. 2º - O protocolo do referido documento deverá ser formalizado até no máximo às 17h de 
01 de outubro de 2015, na Secretaria Executiva dos Conselhos – Rua Paraná, 5.000 – 
Cascavel PR – Térreo da Prefeitura Municipal de Cascavel, pois o prazo de 48 h antes do 
pleito, previsto no Edital n° 07/2015 vencerá em horário no qual não iniciou o expediente de 
atendimento da Prefeitura Municipal e da Secretaria Executiva dos Conselhos.  
 
Art. 3º - O formulário deverá estar devidamente preenchido, com os dados do candidato e de 
seu representante, assinado por ambos, e conter em anexo cópia de documento de 
identificação com foto atual, do representante indicado, para sua identificação e 
credenciamento pela Comissão Especial Eleitoral, para acompanhar os trabalhos da eleição e 
da apuração de votos do certame. 
 
Art. 4º - A responsabilidade pelos atos do representante indicado é do candidato à 
conselheiro tutelar que o indicou. 
 
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 



 2 

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 

 

                     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 - PR  

Fone: (45) 3321-2366 

 

 
ANEXO I 

 
CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

ELEIÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 2015 
 

Eu (nome do candidato)____________________________________,N°. do 
Candidato_______________ credencio como meu representante o 
Sr.(a)__________________________________________, portador do documento de identificação 
n°___________________, __________________________ (mencionar o tipo de documento que deve 
possuir foto atualizada), para acompanhar os trabalhos de eleição para conselheiros tutelares, que 
ocorrerão na data de 04 de outubro de 2015, no ESI – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, das 8 às 
17 horas. Declaro ter ciência que o referido representante deverá se portar com urbanidade, respeito e 
postura adequada para o pleito eleitoral, devendo em qualquer situação realizar os encaminhamentos 
necessários à Comissão Especial Eleitoral. 
Na condição de candidato que está credenciando este representante, sou responsável pelos atos do 
mesmo. 

 
                                                           Cascavel, ___de _____________________de 2015. 
 
 
     ______________________________                  ______________________________ 
           Assinatura do Candidato                                  Assinatura do Representante 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 
APURAÇÃO ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES 2015 

 
Eu (nome do candidato)____________________________________,N°. do 
Candidato_______________ credencio como meu representante o 
Sr.(a)__________________________________________, portador do documento de identificação 
n°___________________, __________________________ (mencionar o tipo de documento que deve 
possuir foto atualizada), para acompanhar os trabalhos de apuração de votos das eleições para 
conselheiros tutelares, que ocorrerão na data de 04 de outubro de 2015, no ESI – Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora, a partir das 17 horas. Declaro ter ciência que o referido representante deverá se 
portar com urbanidade, respeito e postura adequada para o pleito eleitoral, devendo em qualquer 
situação realizar os encaminhamentos necessários à Comissão Especial Eleitoral. 
Na condição de candidato que está credenciando este representante, sou responsável pelos atos do 
mesmo. 

 
                                                           Cascavel, ___de _____________________de 2015. 
 
     ______________________________                  ______________________________ 
           Assinatura do Candidato                                  Assinatura do Representante 
 
 
Obs.: anexar cópia do documento de identificação do representante indicado, com foto atual. 


