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MANDADO DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
 

 

 
 

 

 O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – CMDCA_GOIÂNIA, em consonância com a Lei Municipal n.º 8.483, 

de 29 de setembro de 2006, e, em face do teor dos documentos anexos que comunicam e 

comprovam a candidatura para Deputado Estadual, do Conselheiro Tutelar  DARLAN 

FERREIRA PAULINO, pelo Democrata Cristã – DC, com o número 27102, NOTIFICA-O 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil após o recebimento deste, 

APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA, sob o teor do disposto no art. 92, caput, in fine, e, 

parágrafo único, da Lei Municipal n.º 8.483/20061, tudo em conformidade com as peças 

xerocopiadas que integram o presente mandado, podendo juntar documentos.  

 

 Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei, inclusive da revelia.   

 

 
 Goiânia, 24 de setembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Aguinaldo Lourenço Filho 
Presidente do CMDCA 

                                                             
1 Art. 92. Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar injustificadamente a três (3) sessões consecutivas ou a cinco (5) 

alternadas no mesmo mandato, for condenado por sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal ou se candidatar 
a qualquer cargo eletivo. (O original não ostenta os negritos e sublinhados). 

 
Parágrafo único. A perda do mandato será decretada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, mediante provocação do Ministério Público, do próprio Conselho, do Juiz da Infância ou de qualquer cidadão, 
assegurada ampla defesa.  
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