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                 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 
 
                                RESOLUÇÃO nº 057,  de 07 de dezembro de 2017.    

 

                                             APROVA encaminhamento ao Executivo Municipal, de situação 

                                                 denunciada,  sobre  atendimento  de  Conselheira Tutelar,  para 

                                                 abertura  de  processo administrativo a fim de  apurar os fatos.  

 

                    O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 

6.745/2017 de 23 de agosto de 2017, e à deliberação da plenária da Reunião Ordinária, 

realizada em 07/12/2017, e:  

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.745/2017 que dispõe sobre a política municipal 

dos direitos da criança e do adolescente e as atribuições do CMDCA;  

CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA, aprovado pela Resolução nº 052/2015 

de 10 de Novembro de 2015;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 009/ 2017 de 15 de março de 2017– CMDCA,  que 

reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 2015/2017, e atribui 

como responsabilidades da Comissão de Ética e Disciplina: Acompanhar sistematicamente a 

atuação dos conselheiros tutelares; analisar denúncias relativas ao exercício da função dos 

conselheiros tutelares e adotar os procedimentos disciplinares necessários, previstos na Lei 

Municipal n° 6.279 de 11 de outubro de 2013; analisar situações de falta de decoro de 

conselheiros de direitos; emitir pareceres para apreciação e deliberação da plenária com 

sugestão de aplicabilidade de pena disciplinar compatível com a gravidade do fato;  

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.279/2013 que dispõe sobre a criação e 

funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.773 de 28 de novembro de 2017 que dispõe sobre a 

criação e o funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências;  

CONSIDERANDO que a Sra. R.A.M. apresentou denúncia escrita ao CMDCA, relativa ao 

atendimento prestado pela Conselheira Tutelar C.A.F. ao procurar o atendimento no local; 

CONSIDERANDO que o CMDCA encaminhou o Ofício nº 352/2017 de 26/10/2017 à 

Conselheira Tutelar denunciada, lhe oportunizando a apresentação de informações e 

esclarecimentos relativos aos fatos;  
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CONSIDERANDO que em resposta ao CMDCA a Conselheira Tutelar encaminhou o Ofício 

nº 425/2016 de 08/10/2017, emitido pelo Colegiado do Conselho Tutelar Regional Oeste, 

com informações que confrontam com os fatos relatados pela denunciante, e desta forma há 

um contraditório em relação aos fatos relatados pela denunciante e denunciada, e respectivo 

colegiado do Conselho Tutelar;  

CONSIDERANDO que a Conselheira Tutelar A.P.B. que faz parte do Colegiado não assinou 

a ata de reunião do mesmo, na qual o assunto foi tratado, sendo que a mesma fez 

atendimento complementar a denunciante no dia dos fatos, devido a situação ocorrida, e 

portanto, é relevante a sua oitiva, assim como de todos que se encontravam no local no dia 

dos fatos ocorridos;  

CONSIDERANDO que a Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA, após a análise 

documental, concluiu que é necessário o encaminhamento da documentação para o 

Executivo Municipal, conforme prevê o art. 69 da Lei Municipal nº 6.773 de 28 de novembro 

de 2017, para apuração dos fatos, pautada nos seguintes quesitos: 1) Sugerir que sejam 

ouvidos os quatro Conselheiros Tutelares do Colegiado que assinaram o Ofício nº 425/2016 

de 08/10/2017, emitido pelo Colegiado do Conselho Tutelar Regional Oeste, para que 

esclareçam como tomaram conhecimento dos fatos, quais providências foram tomadas pelo 

Colegiado e apresentem cópia da Ata da Reunião do Colegiado  e providências tomadas; 2) 

Sugerir que seja ouvida a Conselheira Tutelar A.P.B., a qual faz parte do Colegiado, e não 

assinou o Ofício enviado pelo Colegiado ao CMDCA; 3) Sugerir que sejam ouvidas as partes 

denunciante e denunciada, devido contraditórios nas acusações; 4) Analisar a postura e 

comportamento no atendimento realizado pela Conselheira Tutelar denunciada, em 

consonância com a Lei Municipal nº 6.279/2013, art. 5º e seus Incisos. 

                                                            RESOLVE 

Art. 1º - APROVAR o encaminhamento ao Executivo Municipal, da situação denunciada por 

R.A.M., sobre  atendimento da Conselheira Tutelar C.A.F., para abertura de processo 

administrativo, a fim de  apurar os fatos, considerando os quesitos supracitados, dentre 

outros que poderão ser processo de apuração pela comissão processante. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

                                                                              Cascavel, 07 de dezembro de 2017. 

 

                                                                                        Valdair Mauro Debus 

                                                                      Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 


