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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 No. 028/2015, de 18 de junho de 2015. 
 

APROVA encaminhamento ao Ministério Público do Processo 

Administrativo Disciplinar n° 01/2015, referente Of. n° 

236/2014 – PRO MP n° 0030.13.000573-6. 

 

             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 discussão e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 17 

de junho do corrente ano, e:  

CONSIDERANDO A Lei Federal No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 170 de 10/12/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA que dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos 

Tutelares no Brasil, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.279/2013, que dispõem sobre os Conselhos Tutelares; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão processante, apresentado nos autos processuais e 

apreciado pela plenária do Conselho; 

CONSIDERANDO a deliberação da plenária da Reunião Ordinária do CMDCA que ocorreu em 

17/06/2015, com parecer desfavorável ao parecer conclusivo da Comissão Processante, por 

concluir que pode não haver prova material/física, mas tem prova oriunda de depoimentos e 

materialidade suficiente para concluir que houve danos e violação dos direitos da criança, 

contudo fazer novas oitivas pode gerar situação de revitimização para a criança envolvida, 

questão que deve ser preservada pelo Conselho. 

                              RESOLVE 

Art. 1º – APROVAR o encaminhamento do processo a 8ª. Promotoria de Justiça para 

encaminhamentos necessários para a finalização processual, pois o Ministério Público e a Vara 

da Infância e da Juventude possuem equipes qualificadas para a oitiva sem danos e outros 

encaminhamentos legais necessários, cujo aporte este Conselho de Direitos não possui. 
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Art. 2º - OFICIAR o CREAS I para que priorize o atendimento da criança, a fim de garantir seu 

acompanhamento e aporte técnico. 

Art. 3º - NOTIFICAR o Conselho Tutelar Regional Leste para que esclareça quanto à ausência 

de registros da denúncia ou solicitação do atendimento, atendimentos realizados e 

encaminhamentos necessários, tanto de forma física como no IRSAS. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

      Cascavel, 18 de junho de 2015. 

 

 

            Valdair Mauro Debus 
                                                         Presidente do CMDCA 


