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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 26/2015 

Súmula: Convoca Conselheiras Tutelares Suplentes – 
Gestão  2012/2014, para substituição de Conselheira 
Tutelar em  licença de saúde. 

O Vice 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, alterada pela Lei Municipal nº 6.423/2015, CONVOCA a 

Conselheira Tutelar Suplente Sra. Tereza de Fátima Dondoni, para assumir a substituição da 

Sra. Maria Helena Salvati Pinto, devido licença de saúde, para o período de 04/12/2015 à 

10/01/2016, em decorrência de que a suplente Sra. Mavilde Aparecida Lima – 12ª suplente eleita 

gestão 2012/2014, estará em gozo de férias. 

Apesar do período de gozo de férias da 12ª suplente finalizar em 02/01/2015, a 16ª 

suplente permanecerá no cargo até 10/01/2016 devido à posse dos novos conselheiros tutelares 

que ocorrerá em 10/01/2016, desta forma evitando contratação e demissão para suprimento da 

conselheira tutelar afastada por um prazo de apenas oito dias. 

Fica cientificada a Sra. TEREZA DE FÁTIMA DONDONI, que durante o período de 

04/11/2014 à 03/12/2014 não fará substituições e que deverá 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, com endereço na Rua Paraná, 5.000 – Centro – Cascavel PR (piso térreo), munido da 

documentação necessária para demissão e admissão de acordo com a necessidade supra 

citada. 

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, 20 de novembro de 2014. 

                                                         
 
                                                   Hudson Marcio Moreschi Junior 
                                                      Vice Presidente do CMDCA  

         

                               


