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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278/2013 de 20 de Outubro de 2013, alterada pelas Leis Municipais nº 6.423 de 

03/12/2014 e nº 6.725/2017 de 28/06/2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3392-6413 

e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
 

 

 

 RESOLUÇÃO n° 020/2017, de 05 de julho de 2017. 

 
                                                  APROVA a  composição da  Comissão de  Seleção  
                                                  no âmbito do CMDCA, com a  finalidade de  avaliar 
                                                  e selecionar os projetos financiados com recursos 
                                                  do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência.  
 
 

           O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 

6.278/2013, alterada pelas Leis Municipais n° 6.423/2014 e nº 6.725/2017, após 

apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 05/07/2017, e: 

CONSIDERANDO os preceitos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que 

dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, que serão precedidas por Chamamento Público; 

CONSIDERANDO o art. 27 da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que 

dispõe sobre comissão de seleção constituída no âmbito de conselho gestor para 

julgar as propostas financiadas com recursos de fundos específicos; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13.132, de 25 de outubro de 2016, que 

regulamenta no Município de Cascavel - PR a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas 

entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil e em 

seu art. 31 dispõe sobre a Comissão de Seleção;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 019/2017 de 05 de julho de 2017 do CMDCA, que 

dispõe sobre a finalidade e atribuições da Comissão e outros;  

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do CMDCA, realizada em 

05/07/2017, houve a escolha dos conselheiros que irão compor a Comissão, os 

suplentes e dentre estes um coordenador e um relator. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - APROVAR a composição da Comissão de Seleção, no âmbito do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com a finalidade de 

avaliar e selecionar os projetos financiados com recursos do Fundo Municipal da 
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Infância e da Adolescência – FIA, com os seguintes membros titulares - FÁBIO 

TOMASETTO (representante da secretaria Municipal de Saúde – SESAU), MARCIA 

TEREZINHA RABISQUIM (Representante da APAE) e SUELI GOIZ DA SILVA 

(Representante da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC) e como membros 

suplentes – 1º Suplente: VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA (Representante da 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED); 2ª Suplente: SONIA REGINA 

SPENGLER XAVIER (Representante do Sindicato das Escolas Particulares de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental de Cascavel – SINPEF) e 3ª Suplente: 

LEONICE JOAQUIM SLUSARSKI CONSTANTINO (Representante da Associação 

Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança de Cascavel – ACAPAC). 

 

Art. 2º - ESPECIFICAR que conforme dispõe o art. 8º da Resolução n° 019/2017 – 

CMDCA, a Comissão de Seleção será Coordenada pelo FÁBIO TOMASETTO e  terá 

como Relatora a MARCIA TEREZINHA RABISQUIM, eleitos entre os membros da 

aludida Comissão. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

                                                                Cascavel, 05 de julho de 2017. 

 

              Valdair Mauro Debus 
                                                      Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 

 


