
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2014 

Súmula: Convoca Conselheiros Tutelares Suplentes – Gestão 
2012/2014, para assumir a função e realiza alternância de 
substituições. 

O Sr. Valdair Mauro Debus, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Municipal 6.278 de 20 de Outubro de 2013, resolve convocar os Conselheiros Tutelares Suplentes 

abaixo relacionados, eleitos para a Gestão 2012/2014, para substituições de conselheiros tutelares 

em licença de saúde e alternância de suplência, conforme disposição abaixo: 

 
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 

 
SITUAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO 

 
Eduardo Reche (8º Suplente) 

Substituição da Conselheira Tutelar Sandra 
Elenice de Jesus Silvério – Conselho Tutelar 
Regional Oeste – devido licença de saúde 
 

 
Maria Fátima Dalamaria (11ª suplente) 

Alternância de Substituição: ao invés de substituir 
férias, substituirá o Conselheiro Tutelar Adilson 
de Amorim – Conselho Tutelar Regional Oeste – 
devido licença de saúde 
 

 

      Quanto às suplentes convocadas pelo Edital No. 05/2014 de 23/04/2014:  Mavilde Aparecida 

Lima (12ª suplente) empossada para assumir a função em 26/04/2014 em Substituição a Conselheira 

Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério – Conselho Tutelar Regional Oeste – devido licença de saúde 

e a Luzia de Fátima da Silva Santos (13ª suplente) para Substituição do Conselheiro Tutelar Adilson 

de Amorim – Conselho Tutelar Regional Oeste – devido licença de saúde, a qual não chegou a ser 

empossada e questionou através de requerimento o fato de na listagem de documentos do Edital de 

Convocação não clarificar que em casos de separação judicial ou divórcio deveria apresentar a certidão 

de casamento averbada, fica assim regularizado: A Sra. Mavilde Aparecida Lima retorna à situação de 

suplência e poderá ser convocada novamente caso haja necessidade. Quanto ao requerimento da Sra. 

Luzia de Fátima da Silva Santos, visando garantir sua manutenção na listagem de conselheiros 

tutelares suplentes, será encaminhado para apreciação e parecer da Gestão/ SEASO. Essa situação é 

decorrente de que o Suplente Eduardo Reche (8º Suplente) que havia sido empossado para 

substituição anterior de Adilson de Amorim, deixou a função para realizar tratamento de saúde, 

ensejando nova substituição do conselheiro e convocação de outro suplente.  

                Os Conselheiros Tutelares Suplentes convocados neste ato deverão comparecer junto ao 

Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, no prazo de 

(02)dois dias úteis, a partir desta publicação, no horário comercial da Prefeitura Municipal de Cascavel, 

munidos da documentação abaixo relacionada, para o processo de admissão: 

 Original e Cópia Certidão de Nascimento (se solteiro(a) ou Casamento e em casos de 

separação legal ou divórcio apresentar a averbação; 

 Original e cópia do CPF; 

 Original e cópia Identidade (RG); 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL N.º 6.278 de 20 de Outubro de 2013 
Rua: Paraná, 5000 - Centro - Cascavel PR FONE: (45)3321-2273 



 Original e cópia Título Eleitoral; 

 Original e cópia Certificado de Reservista (quando couber); 

 Original e cópia da Carteira de Trabalho (Nº. e Qualificação); 

 Original e cópia PIS/PASEP (frente e verso); 

 Original e cópia do comprovante de escolaridade; 

 Original e cópia certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 

 Original e cópia comprovante de residência (água ou luz, podendo estar em nome de 

terceiros); 

 01 Foto 3X4; 

O não comparecimento no prazo estabelecido ensejará a perda da vaga de suplente e a 

convocação do próximo Conselheiro Tutelar Suplente, eleito para a gestão 2012/2014.  

         

                              Cascavel, 30 de abril de 2014. 

                                                          
 
 
                                                         Valdair Mauro Debus 
                                                         Presidente do CMDCA 


