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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal No. 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 

 

 
 

EDITAL Nº 14/2015 
 
 
PUBLICA o resultado da eleição complementar das 
Entidades não Governamentais para composição da 
Gestão 2015/2017 do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA. 

 
 
                        O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 

6.278/2013, torna público o resultado da eleição complementar das Entidades não 

Governamentais para composição da Gestão 2015/2017 do CMDCA, sob responsabilidade da 

Comissão Especial Eleitoral instituída pela Resolução n° 002/2015, de 04 de fevereiro de 2015 – 

CMDCA, em conformidade com o Edital de Convocação n° 12/2015 de 02/06/2015. 

Art. 1º - A Entidade não Governamental  abaixo relacionada foi eleita para a Gestão 2015/2017 

do CMDCA: 

Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS, 
vinculados a rede municipal, estadual e particular de educação 

01 Conselho Escolar Escola Professora Kelly Christina Corrêa Trukane Miranda 

 
Art. 2º - Como não houve candidaturas para uma vaga existente para o segmento 
representantes de adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos, desde que, organizados sob 
diversas formas (jurídica, política ou social) em grupos que tenham como objetivo a luta 
por seus direitos, devendo ser eleitos dentre os delegados indicados, o CMDCA oficiou a 
Entidade não Governamental Fundação Assis Gurgacz, eleita suplente para o segmento 
Entidades não Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente que tenham 
programas registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, sendo que a mesma realizou a indicação de dois adolescentes usuários do Programa de 
Aprendizagem desenvolvido pela Entidade e inscrito no CMDCA, para a composição da Gestão 
2015/2017 do Conselho. 

 
Art. 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral. 

 

           Cascavel, 24 de junho de 2015. 

 

 

                                      Valdair Mauro Debus 
                                   Presidente do CMDCA 
 


