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O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA - de CESÁRIO LANGE, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 e LEI MUNICIPAL Nº 1672, de 19 de 

dezembro de 2018, artigo 29 eno Edital de Eleição do Conselho Tutelar de Cesário 

Lange, Gestão 2020 – 2023 artigos 2.2.3.5 faz saber que este colegiado mantém o 

indeferimento da candidatura de Dulcinéia Luiza de Campos de Paula. 

Conforme artigo 24 da Lei Municipal que nomeou a COMISSÃO ELEITORAL 

sendo o mesmo responsável pela organização do pleito, bem como toda a condução do 

processo eleitoral em conformidade com o artigo 29 da mesma lei, este colegiado 

indefere o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da candidata Dulcinéia Luiza de 

Campos de Paula- RG nº 23.506.013 

 

Razões: 

 

O edital foi publicado na Edição 837 do Jornal Aliança em 09 de junho de 2019 

e também no site oficial da prefeitura deste município de Cesário Lange, havendo ampla 

divulgação. Considerando também que as inscrições foram realizadas no período do dia 

13à 30 de maio 2019, há de se concordar que houve tempo hábil por parte da 

interessada para leitura do edital, bem como, ciência das condições e documentos 

necessários à participação neste processo eleitoral conforme itens abaixo citados. 

 

A defesa apresentada cita que houve equívoco e admite falha quanto à 

apresentação dos documentos faltantes e requer reconsideração apenas pelo fato da 

inscrição ter sido realizada tempestivamente, contudo, a inscrição tempestiva é 

obrigação do candidato tal como a apresentação de todos os documentos elencados no 

edital, em especial: 
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Dos requisitos para inscrição preliminar 

 

2.2.1.1. São requisitos para participar na primeira etapa do processo de escolha 

para as funções de Conselheiro Tutelar: 

2.2.1.1.3. Residir no município de Cesário Lange há pelo menos 03 (três) anos; 

 

2.2.1.3. A comprovação de residência junto ao município a que alude o item 

2.2.1.1.3 far-se-á ante a apresentação de cópia de quaisquer documentos onde se ateste 

regularmente o período de 03 anos, tais como comprovante de inscrição em programa 

social do governo federal (Cadastro Único), caderneta de vacinação dos filhos, contas 

de telefone, energia, IPTU em nome do candidato ou em nome do (a) esposo (a), pai, 

mãe, irmão ou filhos); 

 

Do requerimento de inscrição 

2.2.2.3. A responsabilidade pela juntada de toda a documentação no ato da 

inscrição correrá por conta e risco do (a) interessado (a). 

 

Portanto, não havendo outras justificativas quanto à falha na apresentação dos 

documentos e considerando os itens já elencados, fica mantido o INDEFERIMENTO. 

 

Cesário Lange, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

ELISABETE APARECIDA DE MORAIS 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 

Da Criança e do Adolescente 

 


