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        CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 007/2017 

 

CONVOCA a Eleição das Entidades não Governamentais 

para composição da Gestão 2017/2019 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA. 

 

                        O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas competências previstas no art. 20, incisos VIII da Lei 

Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, CONVOCA às Entidades não Governamentais de 

atendimento a criança e ao adolescente que estejam regularmente registradas no CMDCA; os 

Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS e Associação de 

Pais, Mestres e Funcionários - APMF, vinculados à rede municipal, estadual e particular de 

educação; as Instituições de Ensino Superiores Privadas; as Associações e/ou Entidades de Classe 

que tenham atuação direta ou indireta na politica municipal dos direitos da criança e do adolescente 

e de organizações de adolescentes estruturadas de forma jurídica, política ou social, que tenham 

como objetivo a luta por seus direitos, para concorrerem às vagas das Entidades não 

Governamentais - Composição da Gestão 2017/2019 do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, de acordo com o Regulamento abaixo: 

 

                     ELEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL  

                     DATA: 31 de outubro de 2017 

                     HORÁRIO: 9h às 11h 

                     LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel 

 

                     EVENTO DE POSSE  

                     DATA: 30 de novembro de 2017   

                     HORÁRIO: 8h às 12h 

                     LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel 

 

                     ELEIÇÃO DA MESA DIRETIVA  

                     DATA: 11 de dezembro de 2017   

                     HORÁRIO: 8h às 12h 

                     LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel 
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REGULAMENTO 

Art. 1º - O processo para escolha da representação Não Governamental do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, mandato 2017/2019, elegerá 13 (treze) 

Entidades não Governamentais, sendo: Entidades não Governamentais de atendimento a criança e ao 

adolescente que estejam regularmente registradas no CMDCA; os Conselhos Escolares e 

Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS e Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

- APMF, vinculados a rede municipal, estadual e particular de educação; as Instituições de Ensino 

Superiores Privadas; as Associações e/ou Entidades de Classe que tenham atuação direta ou indireta 

na política municipal dos direitos da criança e de organizações de adolescentes estruturadas de forma 

jurídica, política ou social, que tenham como objetivo a luta por seus direitos. 

 

§1º.  O processo de eleição ocorrerá no dia 31 de outubro de 2017, das 9h às 11h no Auditório 

da Prefeitura Municipal de Cascavel. 

 

§2º.  A Assembléia de Eleição será instalada em primeira chamada com a presença de 50% 

(cinquenta por cento) dos delegados indicados pelas Entidades não Governamentais com direito a 

voto ou em segunda chamada, após 10 (dez) minutos, com qualquer número de delegados indicados; 

 

§3º.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA  expedirá 

Resolução com o resultado da eleição; 

 

§4º.  Após a indicação dos representantes das Entidades não Governamentais eleitas, e dos 

representantes governamentais pelos gestores públicos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CMDCA publicará Resolução de nomeação destes. 

 

Art. 2º.  A eleição do Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente -  CMDCA  

será precedida  de  comunicação  formal  ao Ministério Público. 

 

DA CANDIDATURA  

Art. 3º.  As vagas destinadas às Entidades não Governamentais serão distribuídas de acordo 

com a Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, artigo 15, para os seguintes segmentos:  

           I -  05 (cinco) para as Entidades não Governamentais de atendimento a criança e ao 

adolescente que estejam regularmente registradas no CMDCA; 

           II - 02 (duas) para os Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – 

APPS e Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF, vinculados a rede municipal,  estadual  

e 
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Particular de educação; 

          III - 01 (uma) para as Instituições Privadas de Ensino Superior; 

          IV - 03 (três) para as Associações e/ou Entidades de Classe que tenham atuação direta ou 

indireta na politica municipal dos direitos da criança e do adolescente; 

         V – 02 (duas) para organizações de adolescentes estruturadas de forma jurídica, política ou 

social, que tenham como objetivo a luta por seus direitos. 

 

Art. 4º. As Entidades não Governamentais terão suas candidaturas registradas de acordo com 

o segmento ao qual pertençam. 

 

§1º. As entidades, organizações, instituições e associações que tiverem interesse em pleitear 

uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverão 

manifestar o interesse através de ofício, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h até o dia 29 de 

setembro de 2017 junto à Secretaria Executiva dos Conselhos – CMDCA, no endereço da Rua 

Pernambuco, 1.900 – Cascavel PR; 

 

§2º.  A Comissão de Eleição do CMDCA, após análise da manifestação de interesse e 

documentação apresentada, publicará até o dia 11 de outubro de 2017 a listagem das Entidades aptas 

a concorrer ao pleito, por segmento;  

 

§3º.  A listagem das Entidades não Governamentais aptas ao pleito, por segmento, assim como 

a não habilitação de Entidades candidatas, poderão ser impugnadas através de ofício recursal com 

documentos que justifiquem o recurso até 18 de outubro de 2017 das 8h às 11h30 e das 13h30 às 

17h, junto à Secretaria Executiva dos Conselhos – CMDCA, no endereço da Rua Pernambuco, 1.900 

– Cascavel PR, fundamentada e encaminhada à  Comissão Organizadora do Processo de Eleição das 

Entidades não Governamentais, para a Gestão 2017/2019,  instituída pela Resolução nº 021/2017 de 

05/07/2017, que deverá publicar o resultado final das Entidades aptas até o dia 23 de outubro de 

2017. 

DA DOCUMENTAÇÃO 

Art. 5º.  O Ofício de manifestação das Entidades não Governamentais de interesse ao pleito, 

conforme segmento, deverá ser protocolado na Secretaria Executiva dos Conselhos - CMDCA  no 

endereço da Rua Pernambuco, 1.900 – Cascavel PR, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h até o dia 

29 de setembro de 2017, contendo anexas as seguintes documentações: 

 

I – As Entidades não Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente que estejam 

regularmente registradas no CMDCA, previstas no Inciso I do art. 15 da Lei Municipal nº 6.745/2017 de 
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23 de agosto de 2017, deverão apresentar o Certificado de Registro no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Cascavel – PR; 

 

II - Os Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS e 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF, vinculados a rede municipal, estadual e 

particular de educação, previstos no Inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto 

de 2017, deverão apresentar cópia de um dos seguintes documentos: Estatuto, Portaria, Decreto ou 

Lei com sua instituição, assim como comprovante de endereço, cópias dos RG e CPF do dirigente ou 

responsável para receber notificações e outros documentos e cópia válida do CNPJ, caso esteja 

constituída como Pessoa Jurídica; 

 

III - As Instituições Privadas de Ensino Superior, previstas no Inciso III do art. 15 da Lei 

Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, deverão apresentar cópia de um dos seguintes 

documentos: Estatuto, Portaria, Decreto ou Lei com sua instituição, assim como comprovante de 

endereço, cópias dos RG e CPF do dirigente ou responsável para receber notificações e outros 

documentos e cópia válida do CNPJ, caso esteja constituída como Pessoa Jurídica; 

 

IV- As Associações e/ou Entidades de Classe que tenham atuação direta ou indireta na politica 

municipal dos direitos da criança e do adolescente, previstas no Inciso IV do art. 15 da Lei Municipal nº 

6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, deverão apresentar a cópia de um dos seguintes documentos: 

Estatuto, Portaria, Decreto ou Lei com sua instituição, assim como comprovante de endereço, cópias 

dos RG e CPF do dirigente ou responsável para receber notificações e outros documentos e cópia 

válida do CNPJ, caso esteja constituída como Pessoa Jurídica. 

 

V – As organizações de adolescentes, estruturadas de forma jurídica, política ou social, que 

tenham como objetivo a luta por seus direitos, previstas no Inciso V do art. 15 da Lei Municipal nº 

6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, deverão apresentar Declaração emitida pelo Órgão, Entidade, 

Secretaria, Unidade, que valide a atuação protagonista dos adolescentes. 

 

DO COLÉGIO ELEITORAL E DOS DELEGADOS REPRESENTANTES 

Art. 6º. O colégio eleitoral será formado por delegados titular e suplente, que deverão ser 

indicados através de ofício, pelas Entidades não Governamentais de cada segmento constante no art. 

3º deste Edital.  

 

§1º.  As entidades, organizações e associações que tiverem interesse em compor o colégio 

eleitoral deverão indicar seus delegados representantes, sendo 01 (um) delegado, titular e 01 (um) 

suplente que representará o titular em caso de ausência, através de Ofício protocolado das 8h às 
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11h30 e das 13h30 às 17h, até o dia 29 de setembro de 2017, junto à Secretaria Executiva dos 

Conselhos – CMDCA, no endereço da Rua Pernambuco, 1.900 – Cascavel PR.  

 

§2º.  As Entidades candidatas além de serem votadas também poderão votar, desde que no 

prazo estipulado cumpram com o disposto no §1º do caput. 

 

DA ELEIÇÃO              

Art. 7º. A Assembléia de Eleição será instalada em primeira chamada com 50% (cinquenta por 

cento) dos delegados indicados pelas Entidades Não Governamentais com direito a voto presentes, ou 

em segunda chamada, após 10 (dez) minutos, com qualquer número dos delegados indicados. 

 

           Art. 8º.  A eleição das Entidades não Governamentais para compor a representação não 

governamental do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no dia 

31 de outubro de 2017, das 9h às 11h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel sob 

fiscalização do Ministério Público. 

 

Art. 9º.   A eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 

conduzida pela Comissão Organizadora do Processo de Eleição das Entidades não Governamentais, 

para a Gestão 2017/2019,  instituída pela Resolução nº 021/2017 de 05/07/2017 do CMDCA. 

 

Art. 10.  A votação dar-se-á por voto secreto, com urnas específicas para votação de cada 

segmento.  

 

Art. 11.  A eleição dar-se-á por segmento, sendo que os delegados titulares indicados ou 

suplente em sua ausência, deverão votar apenas no segmento ao qual a Entidade foi classificada. 

 

Art. 12. Cada delegado deverá votar em duas Entidades do segmento para o qual foi 

habilitado, e se manter no local até o final da apuração da eleição, sendo que a presença deverá ser 

garantida pelo delegado titular ou seu suplente. 

 

Parágrafo Único. Será considerado nulo o voto que esteja em desacordo com este artigo ou 

que tenha rasuras. 

 

Art. 13. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Organizadora, logo após a 

eleição, com publicização na presença dos delegados e demais interessados. 
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Art. 14.  Para o desempate, diante da mesma quantidade de votos das Entidades não 

Governamentais, serão considerados os seguintes critérios: 

 

§1º. Para as Entidades não Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente que 

estejam regularmente registradas no CMDCA, previstas no Inciso I do art. 15 da Lei Municipal nº 

6.745/2017 de 23 de agosto de 2017: 

 I - Maior tempo de registro no CMDCA; 

II - Maior tempo de Fundação da Entidade; 

III - Sorteio; 

 

§2º. Para os Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS e 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF, vinculados à rede municipal, estadual e 

particular de educação, previstos no Inciso II; para as Instituições Privadas de Ensino Superior, 

previstas no Inciso III e para as Associações e/ou Entidades de Classe que tenham atuação direta ou 

indireta na politica municipal dos direitos da criança e do adolescente, previstas no Inciso IV do art. 15 

da Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017: 

I - Maior tempo de Fundação da Entidade, conforme disposto em seus documentos; 

II - Sorteio; 

 

§3º. Para  as organizações  de  adolescentes, estruturadas  de forma jurídica, política ou social, 

que tenham como objetivo a luta por seus direitos, previstas no Inciso V do art. 15 da Lei Municipal nº 

6.745/2017 de 23 de agosto de 2017: 

I – Sorteio; 

 

Art. 15.  A titularidade e suplência das Entidades não Governamentais eleitas, será elaborada 

respeitando-se o maior número de votos recebidos, por cada segmento. 

 

§1º.  A Entidade que não obtiver votos, não será considerada eleita, estando eliminada  das 

vagas de titular e suplente, para a composição do CMDCA. 

 

§2º.  A formalização das Entidades não Governamentais eleitas para as 13 (treze) vagas de 

titulares e as eleitas suplentes por segmento, acontecerá através de publicação de Resolução pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

 

§3º. Se a eleição não obtiver o preenchimento de todas as vagas, caberá ao CMDCA realizar 

eleição complementar, específica para o segmento com vacância, até no máximo 30 (trinta) dias após 

a eleição, para garantir a paridade do Conselho. 
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       DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ELEITAS E SEUS  

     REPRESENTANTES PARA A COMPOSIÇÃO DO CMDCA 

 

Art. 16. As Entidades não Governamentais eleitas deverão indicar seus representantes até o 

15º (décimo quinto) dia do mês de novembro do ano eleitoral, conforme prevê o art. 16, §1º da Lei 

Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, e considerando que nesta data limite é feriado 

nacional, a indicação poderá ser realizada até o primeiro dia útil subsequente. 

 

§1º. Os representantes indicados devem ter preferencialmente atuação e/ou formação na área 

de atendimento ou defesa dos direitos da criança e do adolescente, sendo vedada a indicação de 

representante que exerça cargo em comissão ou de agente político no Executivo Municipal, 

comprovado através de declaração do dirigente da Entidade.  

 

§2º. O Regimento Interno do CMDCA disporá sobre as atribuições e responsabilidades dos 

representantes indicados para assumir a função de Conselheiro de Direitos, e exigências para a 

manutenção na função. 

 

§3º.   A Entidade não Governamental de atendimento a criança e ao adolescente, descrita no 

inciso I do artigo 15, perderá a vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, quando tiver o registro ou inscrição de seus programas suspenso pelo período superior a 06 

(seis) meses, sem as providências necessárias para regularização e retomada da atividade.  

 

§4º.  Havendo vacância, a substituição da Entidade não Governamental se dará mediante a 

ascensão da Entidade suplente eleita, respeitada a ordem de eleição, e no caso de não haver 

suplentes, o CMDCA emitirá Edital de Convocação de eleição complementar. 

 

§5º.   Na hipótese do adolescente indicado atingir a idade de 18 anos durante a gestão, será 

facultado ao mesmo a continuidade do seu mandato até o término da gestão para a qual foi indicado.  

 

     DA POSSE E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS  

            Art. 17. O ato solene de posse dos representantes Governamentais e não Governamentais do 

CMDCA, para a Gestão 2017/2019, ocorrerá em 30 de novembro de 2017, às 8h, no Auditório da 

Prefeitura Municipal de Cascavel. 

 

Art. 18. A eleição da mesa diretiva do CMDCA, para a Gestão 2017/2019, ocorrerá no dia 11 

de dezembro de 2017, às 8h30, no Auditório da Prefeitura Municipal. 
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Art. 19. O início do exercício da função dos representantes Governamentais e não 

Governamentais do CMDCA, para a Gestão 2017/2019, ocorrerá em 10 de dezembro de 2017. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Ficam impedidos de se tornarem membros do Conselho, os Conselheiros Tutelares no 

exercício da função, autoridade judiciária, representantes do Ministério Público e da Defensoria 

Pública. 

 

Art. 21. Os casos omissos durante o processo de eleição das Entidades não Governamentais 

do CMDCA, para a gestão 2017/2019, serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo de 

Eleição das Entidades não Governamentais, para a Gestão 2017/2019. 

 

Art. 22.  A publicação de todos os atos relativos ao processo de eleição das Entidades não 

Governamentais é de responsabilidade da Comissão Organizadora do Processo de Eleição das 

Entidades não Governamentais, para a Gestão 2017/2019. 

 

 Art. 23. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 28 de agosto de 2017 

 

 

                                                           Valdair Mauro Debus 
                                             Presidente CMDCA – Gestão 2015/2017 


