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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 

 

 

 

RESOLUÇÃO n° 007/2017, de 13 de março de 2017. 

 

APROVAR o Arquivamento de denúncia anônima em relação ao 

desempenho das funções de Conselheira Tutelar e Abertura de 

Sindicância para apurar sobre a realização de reunião política no 

Conselho Tutelar Sul – Pleito Eleitoral Municipal de 2016. 

 

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 pela Lei Municipal n° 

6.423/2014, após apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 08/03/2017, e:   
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 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 033/2015 de 29/07/2015 – CMDCA, que reestrutura as Comissões 

Temáticas e Representações Externas do CMDCA 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 o Decreto Municipal nº 12.741 de 22/01/2016 que dispõe sobre as vedações a 

todos os agentes públicos municipais, servidores de provimento efetivo ou comissionado, da 

administração direta e indireta, em razão do ano eleitoral, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 170, de 10 de dezembro de 2014 que altera a Resolução nº 139, 

de 17 de março de 2010 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o 

território nacional dos membros do Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO que após análise da denúncia anônima, recebida pelo CMDCA através do Ofício nº 

1036/2016 de 16/09/2016 da SEASO, na qual relata que Conselheira Tutelar “X” comentou que 
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estaria saindo para reunião de trabalho no CAPSi, porem supostamente foi vista neste horário em 

reunião no Conselho Tutelar Sul aonde encontrava-se um candidato a Prefeitura no qual a mesma 

apoia, conforme rede social facebook”, a Comissão de Ética e Disciplina tomou as seguintes 

providências: 1) Encaminhou o Ofício nº 273/2016 de 20/09/2016 à Coordenação do Centro de 

Atenção Psicossocial Infância e Adolescência – CAPSi, solicitando esclarecimentos sobre o 

agendamento de reunião com a presença da Conselheira Tutelar e se houve o comparecimento da 

mesma na referida reunião; 2) Recebeu a resposta da Coordenação do CAPSi através do Ofício nº 

100/2016 de 26/09/2016, com informação de que na data de 16/09/2016 foi agendada pela equipe 

técnica do CAPSi discussão de caso de uma paciente com CREAS IV e a Conselheira Tutelar, sendo 

que a mesma realizou contato informando que não estaria comparecendo para a reunião justificando 

que teria reunião dos Conselhos; 3) Encaminhou o Ofício nº 275/2016 de 20/09/2016 à Presidente do 

Conselho Tutelar Sul, com solicitação de esclarecimentos do Colegiado quanto a realização de 

reunião na sede do Conselho Tutelar Sul, na data de 16/09/2016, com a presença de candidato à 

Prefeito Municipal – Eleições 2016, assim como informe o nome dos conselheiros tutelares que 

estiveram presentes na referida reunião e em especial quanto a presença da Conselheira Tutelar 

denunciada; 4) Recebeu a resposta da Presidente do Conselho Tutelar Sul através do Ofício nº 

596/2016 de 01/11/2016 com as seguintes informações: _ Que convocaram reuniões com todos os 

candidatos à Prefeitura do Município de Cascavel (Ofícios anexos) – seguindo orientação do 

CONANDA aos CMDCAs datada de 24/08/2016 (cópia anexa), para tratar os seguintes assuntos: 

Estrutura de qualidade para atendimento e trabalho dos Conselhos Tutelares; Investimentos: PPA, 

LOA e FIA; Plano Decenal da criança e do Adolescente, Plano de Convivência Familiar e Comunitária,  

Plano da Primeira Infância, Plano de Atendimento Socioeducativo em âmbito Municipal; 

Enfrentamento e Erradicação da Exploração do Trabalho Infantil e da Violência Sexual e demais 

violências e Acesso a CMEIs, à Educação Básica e aos Serviços de Saúde. Ressaltam que a 

prerrogativa da iniciativa seria do CMDCA, porém não houve a manifestação do mesmo. Informa no 

Ofício os nomes dos Conselheiros Tutelares que estiveram presentes na referida reunião. Quanto a 

presença da Conselheira Tutelar denunciada na reunião, informa que a mesma chegou ao término da 

reunião. Anexo Ata de Reunião dos três Colegiados com a definição da Reunião com candidatos; 5) 

Encaminhou novo Ofício nº 377/2016 de 24/11/2016 ao CAPSi com solicitação de informações 

complementares, para elucidar os fatos: Qual a violação de direitos que ensejou o atendimento? Qual 

a gravidade do caso? Qual a urgência do atendimento? Para o atendimento agendado, era 

imprescindível a presença da Conselheira Tutelar? A ausência da Conselheira Tutelar gerou prejuízos 

para a resolução do caso atendido?  O atendimento ficou comprometido, devido a ausência da 

Conselheira Tutelar? Caso a resposta do ítem acima seja afirmativa – Quais os prejuízos para o 

atendimento?; 6) Recebeu a resposta do CAPSi através do Ofício nº 142/2016 de 07/12/2016, 
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dizendo que: “cada serviço/profissional que participa da discussão tem fundamental importância para 

a resolução do caso, porém mesmo na ausência de algum dos membros, o caso não deixa de ser 

discutido. O caso teve a atenção e os encaminhamentos previstos pelos membros participantes da 

reunião”; 7) Encaminhou o Ofício nº 003/2017 de 24/01/2017 à Conselheira Tutelar denunciada para 

apresentação de seus argumentos e esclarecimentos quanto ao fato denunciado; 8) Recebeu a 

resposta da Conselheira Tutelar denunciada através do Ofício nº 40/2017 de 26/01/2017, com o 

seguinte relato: _ Os Colegiados dos três Conselhos Tutelares decidiram, conforme Ata, realizar 

convite aos candidatos à Prefeito para expor seus projetos, conforme orientação do CONANDA; _ 

Que no dia da denúncia estavam em reunião de colegiado, com início às 8h30; _ Que no dia e horário 

da reunião do CAPSi, não compareceu porque esteve o tempo todo na reunião do colegiado, a qual 

encerrou as 11h e então dirigiu-se à Reunião no CT Sul onde estava ocorrendo a reunião com 

candidato à Prefeito, porém a reunião estava encerrando e permeceu no local por poucos minutos;  _ 

Que não pode ser considerando prejuízo a ausência de conselheiro tutelar em estudo de caso, pois 

segundo o art. 136 do ECA, conselheiro tutelar encaminha aos serviços e não executa, e que não 

existe legislação que determine a presença de Conselheiro Tutelar tenha que estarem estudo de 

caso:  

CONSIDERANDO que após as providências tomadas pela Comissão de Ética e Disciplina para a 

apuração preliminar da situação denunciada, a Comissão emitiu parecer favorável a aprovação na 

Plenária da Reunião Ordinária do CMDCA de 08/03/2017, com os seguintes indicativos: 01) 

Arquivamento da denúncia relativa a Conselheira Tutelar, pois a ausência da mesma não gerou 

prejuízos para a situação de atendimento da criança ou adolescente que seria tratada na reunião no 

CAPSi; 2) Encaminhamento da documentação para a Secretaria Municipal de Administração - 

SEADM/ Departamento de Recursos Humanos, para abertura de Sindicância afim de apurar sobre a 

realização de reunião política no Conselho Tutelar Sul – Pleito Eleitoral Municipal de 2016, pois a 

sede do Conselho Tutelar Sul é um espaço público, e contou com a presença dos Conselheiros 

Tutelares relacionados no Ofício nº 596/2016 de 01/11/2016 - Conselho Tutelar Sul, em seu horário 

de trabalho. 

RESOLVE 

Art. 1º – ARQUIVAR a denúncia relativa a Conselheira Tutelar, pois a ausência da mesma não gerou 

prejuízos para a situação de atendimento da criança ou adolescente que seria tratada na reunião no 

CAPSi;  

Art. 2° - APROVAR ABERTURA DE SINDICÂNCIA afim de apurar sobre a realização de reunião 

política na sede do Conselho Tutelar Sul – Pleito Eleitoral Municipal de 2016, pois o local é espaço 

público, e contou com a presença dos Conselheiros Tutelares relacionados no Ofício nº 596/2016 de 

01/11/2016 - Conselho Tutelar Sul, em seu horário de trabalho, com o envio da documentação à 
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Secretaria Municipal de Administração - SEADM/ Departamento de Recursos Humanos para os 

procedimentos necessários.  

 

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

 

              Cascavel, 13 de março de 2017. 

 

Valdair Mauro Debus 
Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 

       

 


