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EDITAL nº 23/2015  

                                                                                 Altera procedimentos para eleição 
                                                                                 de Conselheiros  Tutelares  - 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 19/2015, torna público alterações 

relativas aos Editais 07/2015 e 19/2015: 

Art. 1º - Em decorrência de que a eleição ocorrerá de forma manual e devido ao 
processo de biometria do Tribunal Regional Eleitoral no Município de Cascavel, não 
serão utilizadas as listagens de eleitores e a conferência se o eleitor é do Município de 
Cascavel se dará através da verificação da informação da zona e seção eleitoral, 
constante no título de eleitor, conforme listagem obtida junto a Justiça Eleitoral. 
 
Art. 2º - Será proibido o uso de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos no 
local de votação e apuração de votos. 
 
Art. 3º - O CMDCA deverá publicar oficialmente, até a data de 09/10/2015, o resultado 
oficial da votação, contendo a listagem dos 15 (quinze) candidatos eleitos e suplentes, 
por ordem decrescente, de acordo com o número de votos recebidos, e não mais no 
prazo estabelecido no Anexo do Edital 07/2015, pois o art. 17 - § 1º do Edital 19/2015 
estabelece que os pedidos de impugnação poderão ser apresentados à medida que 
forem sendo apurados os votos, cabendo a decisão à Mesa Receptora, pelo voto 
majoritário, com recurso ao CMDCA que decidirá em 03 (três) dias úteis, facultada a 
manifestação do Ministério Público.  
 
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral. 
 
 
               Cascavel, 29 de setembro de 2015. 
 
 
 
                                  Bernadete Messias Herreira Belorini 
                           Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
                                                         Eleições Conselheiros Tutelares - 2015 
 
 
 
 
 
 
 


