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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE 
LEI MUNICIPAL n.º 5.142 de 09/01/2009 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2273 (45) 3321-2366 

 

 

 

RESOLUÇÃO n.º 055/2011, de 17 de agosto de 2011  
 

APROVA a alteração da Resolução/CMDCA 
n.° 049/2011 a qual aprova o Edital de 
Convocação n.º 010/2011 do CMDCA, que 
convoca a Eleição dos Conselhos Tutelares 
Regionais Leste e Oeste do Município de 
Cascavel (Gestão 2012-2014), publicada no 
Órgão Oficial/Edição Ordinária - Nº 373 - 
Ano III de 09 de agosto de 2011. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 17 de agosto 
de 2011, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 
5.142/2009. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º APROVAR  a alteração da Resolução/CMDCA n.° 049/2011 a qual  
aprova o Edital de Convocação n.º 010/2011 do CMDCA, que convoca a 
Eleição dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste do Município de 
Cascavel (Gestão 2012-2014), publicada no Órgão Oficial/Edição Ordinária - Nº 
373 - Ano III de 09 de agosto de 2011. 
 
Art. 2°  Alterar o segundo “Considerando” da Resolução/CMDCA 049/2011, 
referente a Resolução  Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA,  onde lê-se “Resolução n.° 136”,  leia-se 
“Resolução n.° 139”.  
 
Art. 3° Acrescentar no Edital de Convocação n.° 010/2011 da  
Resolução/CMDCA n.° 049/2011, no item 1.3, o seguin te texto: 

1.3............................................................................................................... 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
- .................................................................................................................. 
Caso o respectivo diploma se encontre em tramitação para registro, será 
aceito para comprovação de conclusão de cursos de graduação ou pós-
graduação concluídos, cópias autenticadas dos documentos 
comprobatórios de conclusão de curso emitidos pelas instituições de 
ensino, acompanhados, obrigatoriamente, do histórico escolar. Os 
documentos comprobatórios de conclusão de cursos acima referidos 
(certidão, certificado, declaração ou equivalente) deverão conter, 
obrigatoriamente, a identificação da instituição de ensino, o nome do 
curso, a graduação obtida, a data de colação de grau, o número do ato 
de autorização e/ou reconhecimento, quando couber, devendo, ainda, 
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ter a assinatura e identificação do responsável pela lavratura do 
respectivo documento. Os títulos apresentados deverão referir-se a 
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ou autorizados 
pelos respectivos órgãos competentes, nos casos de cursos de pós 
graduação. 
- .................................................................................................................. 
 

Art. 4º Alterar no Edital de Convocação n.° 010/2011  da Resolução/CMDCA n.° 
049/2011, no item 4.3 onde lê-se “das 09h00 às 17h00” leia-se “das 09h00 às 
19h00”. 
 
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 
 

Cascavel, 17 de agosto de 2011. 
 

 
 
 

 
 

Pedro Maria Martendal de Araújo  
Presidente do CMDCA 

 
 


