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ATA Nº 12– 03/09/2014 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e quarenta 1 

minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - 2 

SEMDEC, sita à Rua Fortunato Bebber, 987 - esquina com Av. Rocha Pombo - Bairro 3 

Pacaembu - Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 4 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. 5 

Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença em 6 

anexo a esta ata. O Presidente inicia os trabalhos agradecendo a presença dos 7 

Conselheiros titulares e suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do CMDCA e da 8 

Secretaria Executiva dos Conselhos. Agradece especialmente aos convidados presentes: o 9 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Reginaldo de Andrade, a Senhora Mara Lucia Renostro, 10 

Assessora de Assuntos Estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Luciano 11 

Machado de Souza – Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude da Comarca 12 

de Cascavel, Conselheiros Tutelares, Sr. Cesar Sagrilo do Programa Evasão Escolar, o Sr. 13 

Emo Urbino, Assessor do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, o Sr. José Roberto 14 

Ossemer, da Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA e a imprensa 15 

através da Catve, Gazeta do Povo, Rádio Colméia e Jornal Hoje. Salienta a parceria da 16 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC pela cedência do espaço 17 

físico e acolhida. Inicialmente é realizada a contagem do quorum, representada por 12 18 

(doze) conselheiros votantes.  Prosseguindo o Presidente Valdair Mauro Debus comunica 19 

que há um pedido de inclusão e também de inversão de pauta. A inversão do ponto de 20 

pauta nº 4 (quatro) pelo ponto de pauta nº 2 (dois), solicitada pelo Secretário Municipal de 21 

Saúde, Senhor Reginaldo, cuja antecipação é porque precisará se ausentar devido a outros 22 

compromissos já assumidos.  A inclusão de um informe relativo ao Evento em 23 

Comemoração aos 5 (cinco) Anos da Associação Brasileira Todos Contra Pedofilia, 24 

solicitada pelo Sr. Valdair. A Sra. Maria da Glória Magrim, solicita a inclusão de dois itens 25 



na pauta número 7: 7.8) Processo Administrativo Disciplinar e 7.9) Sindicância 26 

Administrativa. Não havendo outras manifestações, a pauta é colocada em votação e é 27 

aprovada por unanimidade com doze votos favoráveis, ficando assim disposta: 1) 28 

Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) Validação pela Plenária referente à: 29 

2.1 - Ata de 19/08/2014 – Reunião Conjunta CMDCA, CMS, Câmara de Vereadores 30 

(Vereador Vanderlei), Conselho Tutelar e SESAU; 2.2 - Ofícios N° 377 e 378/2014 – 31 

CMDCA de 20/08/2014 – Situação Atendimento UPA Pediátrica; 2.3 - Ofício N° 32 

471/2014 de 29/08/2014 – Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; 2.4 - 33 

Esclarecimentos pelo Secretário Municipal de Saúde; 3) Apreciação e Aprovação das 34 

justificativas de Ausência 4) Apreciação e aprovação das Atas: N° 10 de 06/08/2014; 35 

Ata N° 09/2014/ CMAS de 08/08/2014 - CONJUNTA CMAS, CMDCA, CMDM E CMDI; Ata 36 

N° 11 de 22/08/2014; 5) Apreciação e Aprovação da Minuta da Resolução de 37 

Registro/Inscrição, Validação e Renovação junto ao CMDCA; 6) Informações do 38 

Conselheiro de Direitos Evilásio Schmitz e da Assistente Social Etelda Madsen, 39 

sobre a Capacitação em São Paulo – “Sindicância e Processo Administrativo 40 

Disciplinar: Atualização Jurídica e Fases de Processamento”. 7) Apreciação e 41 

Aprovação dos Pareceres referente Procedimentos Disciplinares de Conselheiros 42 

Tutelares Regionais de Cascavel: 7.1 – Apuração Sumária – Resolução N° 012/2014; 43 

7.2 – Processo Administrativo – Resolução N° 013/2014; 7.3 – Sindicância 44 

Administrativa – Resolução No. 019/2014; 7.4 –Sindicância Administrativa – 45 

Resolução N° 019/2014; 7.5 – Sindicância Administrativa – Resolução N° 019/2014; 46 

7.6 – Apuração Sumária – Resolução N° 039/2014; 7.7 – Apuração Sumária – 47 

Resolução N° 040/2014; 7.8 – Processo Administrativo Disciplinar – Resolução 48 

014/2014; 7.9 – Sindicância Administrativa – Resolução 026/2014; 8) Apreciação e 49 

Deliberação relativa ao Ofício No. 4.561/2014 de 25/08/2014 – Vara da Infância e da 50 

Juventude de Cascavel; 9) Apreciação e Deliberação do disposto no Ofício No. 51 

880/2014 de 29/08/2014 – SEASO (alteração de Objeto do Projeto de Partilha do FIA 52 

2012/2013 – Unidade de Acolhimento Institucional Feminina; 10) Recomposição de 53 

Comissões do Conselho; 11) Eleição da 2ª Secretaria do Conselho, devido 54 

solicitação de desligamento da função pela Sra. Jéssica Mayara Ternopolski – E-Mail 55 

datado de 08/08/2014 10h28; 12) Apreciação e Aprovação do Ofício N°  812/2014 de 56 

07/08/2014 – SEASO, indicação de 01 (um) Representante do CMDCA para compor a 57 

Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Acolhimento; 13) Discussão e 58 

aprovação de formação de Comissão Paritária para Eleição do CMDCA – Gestão 59 



2015/2017; 14) Apreciação e deliberação referente ao Of. Circular N°  003/2014 – 60 

CEDCA, referente indicação de 02 representantes Governamentais e 02 Não 61 

Governamentais para “Capacitação de Nível Intermediário no SIPIA CT WEB”, à 62 

distância, executado pelo SESI; 15) Para conhecimento: 15.1 -Substituição de 63 

Conselheiros Tutelares, devido afastamento de saúde, férias e renúncia – Edital N°. 64 

14/2014; 15.2 - Participação da Mesa Diretiva do CMDCA – Discussão e Aprovação 65 

LDO 2015 SEMED; 15.3 - Agradecimento a Conselheira de Direitos Maria Aparecida 66 

Ferreira Navarro – representante da SEMUC, pelo empenho em obter informações 67 

sobre a LDO 2015, para apreciação do CMDCA; 15.4 - Ofício Circular N°. 42/2014 68 

SNPDCA/SDH/PR de 01/08/2014, solicita informações para construção do Processo 69 

de Eleição de Conselheiros Tutelares em 2015; 15.5 - Jornal produzido pelo CREAS 70 

II; 16) Informes: 16.1 - Reunião da Mesa Diretiva sempre ocorre na segunda e na 71 

última semana do mês, nas segundas-feiras pela manhã; 16.2 - VII Semana 72 

Acadêmica e I Seminário Estadual de Serviço Social – “Direitos Humanos: a 73 

perspectiva da integralidade no Serviço Social” – 06 à 10/10/2014 – Faculdade 74 

ITECNE; 16.3 - Correspondência de 23/07/2014 – CONVITE GRUPO FAMILIAR NAR-75 

ANON/CASCAVEL. 16.4) Ofício da Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia de 76 

03/09/2014.  Dando continuidade é feita a leitura do ponto de pauta: 2) Validação pela 77 

Plenária referente à: 2.1 - Ata de 19/08/2014 – Reunião Conjunta CMDCA, CMS, 78 

Câmara de Vereadores (Vereador Vanderlei), Conselho Tutelar e SESAU: Etelda 79 

Madsen realiza a leitura da Ata da Reunião Promovida pelo CMDCA com Representantes 80 

da Câmara Municipal de Vereadores, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de 81 

Saúde e da Imprensa, para discutir a situação atual da UPA Pediátrica. 2.2 - Ofícios N° 82 

377 e 378/2014 – CMDCA de 20/08/2014 – Situação da UPA Pediátrica: Etelda faz a 83 

leitura do Ofício n° 377/2014 e 378/2014, encaminhados ao Prefeito Municipal e ao 84 

Secretário Municipal de Saúde, respectivamente. 2.3 - Ofício N° 471/2014 de 29/08/2014 – 85 

Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste: Etelda realiza a leitura do Ofício N° 86 

471/2014 assinado por todos os Conselheiros Tutelares dos Conselhos Tutelares Leste e 87 

Oeste e encaminhados ao CMDCA, Promotorias de Justiça e a 10° Regional de Saúde. O 88 

Presidente então passa a palavra ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Reginaldo 89 

Andrade sobre o assunto. 2.4 - Esclarecimentos pelo Secretário Municipal de Saúde: 90 

Reginaldo cumprimenta a todos e pergunta o tempo que terá para sua exposição. Inicia 91 

justificando que na data da ocorrência dos fatos, houve a falta, às sete horas, de um 92 

médico por estar de atestado médico, o qual não comunicou à Gestão da Secretaria 93 



Municipal de Saúde – SESAU, fato que desencadeou um processo de demora maior no 94 

atendimento às pessoas que estavam na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, com 95 

prioridade de atendimento aos pacientes que já estavam em internamento. Disse ainda que 96 

no dia anterior foram realizados 242 (duzentos e quarenta e dois) atendimentos e que 97 

esses ocorreram normalmente. Ressalta também que, obviamente, o ideal seria a 98 

substituição imediata desse profissional, porém a escassez de pediatras, não só em 99 

Cascavel, como em outros municípios do Paraná e do Brasil, traz uma dificuldade de 100 

contratação via concurso desses profissionais e a possibilidade de novas contratações só 101 

ocorrerá a partir do próximo concurso, que está em andamento e tem a previsão para 102 

acontecer em dezembro. Esclarece ainda que muitos pais procuram a Unidade de Pronto 103 

Atendimento – UPA, e não a Unidade Básica de Saúde – UBS, para conseguirem o 104 

Atestado Médico para justificar a ausência no trabalho.  Diz que, segundo o levantamento 105 

feito pela SESAU, 4 (quatro) profissionais em cada unidade são suficientes para atender a 106 

todos, com uma média de espera de 2 (duas) a 3 (três) horas.  Segundo Reginaldo, a 107 

princípio não há necessidade de contratar mais profissionais e a enfermagem já foi 108 

reforçada. Em relação à estrutura disponível no município hoje, são 35 (trinta e cinco) 109 

Unidades Básicas de Saúde - UBS, e entre estas, 20 (vinte) trabalham como Unidade de 110 

Saúde da Família – USF, dessa forma a tendência é que sejam ampliadas as outras 15 111 

(quinze) para USF o que daria a possibilidade de cobertura de atendimento pediátrico pelo 112 

generalista, que tem essa qualificação, e também qualificar a condição de atendimento das 113 

crianças através da metodologia de Saúde da Família. Relata que hoje o município possui 114 

apenas 1 (uma) Unidade Pediátrica, e que há uma licitação agendada para implementação 115 

da UPA do Sanga Funda, conforme deliberado no Conselho Municipal de Saúde. Para o 116 

ano que vem o município deve ter uma quarta UPA disponível e a tendência é que se tenha 117 

para a Região Norte uma Unidade Pediátrica, desta forma, dividindo a cidade em dois 118 

extremos com duas UPAS Pediátricas, com 6 (seis) médicos, 3 (três) em cada UPA, 119 

dividindo então esse espaço de internamentos e observações. Segundo o Secretário 120 

algumas crianças acabam ficando internadas, mas não deveriam por isso ele acha 121 

importante a presença de algum representante da 10ª Regional de Saúde nessa discussão, 122 

tendo em vista que a gestão hospitalar é feita diretamente pela Regional de Saúde, no 123 

entanto sobra para o município esse ônus de ficar com a criança e s obrigação de 124 

disponibilizar cada vez mais equipe para poder atender aos pacientes, que inclusive não 125 

são remunerados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. O Secretário ainda fala da 126 

disponibilização de Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF. Destaca ainda que a 127 



UPA é estruturada para atender pacientes de urgência/emergência e que quando o 128 

paciente chega a essa Unidade e não é caso de urgência/emergência, segundo normas do 129 

próprio Ministério da Saúde, e pela classificação de risco instituída pelo município, pelo 130 

Protocolo de Manchester, amplamente usado no mundo inteiro, deve ser feito a 131 

classificação, sem se colocar a questão ao direito da criança. Salienta que o resultado 132 

desse protocolo tem sido satisfatório, mas a SESAU não concorda com a espera de seis ou 133 

oito horas pra acontecer o atendimento. Argumenta que a média de espera atual, para 134 

atendimento, é de quatro horas e a Secretaria vem trabalhando para reduzir essa média 135 

para duas horas. Destaca o alto índice de crianças faltosas aos agendamentos para 136 

atendimento, e coloca um total de 150 (cento e cinqüenta) que não compareceram, expõe 137 

que é preciso um trabalho conjunto para evitar ou minimizar a situação. Apresenta que 138 

houve um total de 6.043 (seis mil e quarenta e três) atendimentos nas Unidades Básicas de 139 

Saúde – UBS, sem contar os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família-USF.  140 

Valdair sugere que o CMDCA faça a articulação junto ao Poder Judiciário, Executivo, 141 

Legislativo, Conselhos Tutelares, Conselho Municipal de Saúde e a 10ª Regional de 142 

Saúde, para agendar uma reunião com todos os Órgãos envolvidos, para os 143 

encaminhamentos necessários.  Passa a palavra ao Dr. Luciano, que, após cumprimentar a 144 

todos, se diz parceiro para essa discussão e que considera louvável o trabalho de todos. 145 

Destaca, porém, que a ele compete à proteção da criança e do adolescente, e propõe o 146 

envolvimento da Promotoria Especializada em Saúde Pública, que é a 9ª Promotoria, cujo 147 

responsável é Dr. Ângelo Mazzuchi Santana Ferreira. Expõe que, até então, desconhecia a 148 

situação da UPA Pediátrica, por nunca ter recebido nenhuma reclamação em relação a 149 

esses fatos, a não ser com relação aos tratamentos fora do domicílio, porém isso é um 150 

problema do sistema nacional. Relata fatos ocorridos em casos de tratamentos fora do 151 

domicílio, que muitas vezes exige que as crianças sejam acolhidas em Famílias 152 

Acolhedoras para que seus responsáveis possam acompanhar o tratamento do filho 153 

adoentado. Que analisando os dados apresentado pelo Secretário de Saúde, existem 154 

dados importantes, como a questão dos valores investidos na saúde das crianças e 155 

adolescentes, e questiona se esses são suficientes, quando solicita que a SESAU 156 

encaminhe ao CMDCA os valores financeiros para análise, para serem discutidos e, se 157 

necessário, buscar a ampliação desse recurso. Destaca o fato de que nas segundas feiras 158 

o número de atendimentos é maior e sugere que nesses dias e horários de picos, ou nos 159 

casos de faltas de médicos ao trabalho, sejam pensadas em rotinas de contingências. 160 

Sugere ainda um mapeamento dos faltosos para verificar se a família não precisava da 161 



consulta ou se está negligenciando. Envolver primeiro a equipe de Saúde da Família para 162 

verificar a situação e após, se for o caso, encaminhar ao Conselho Tutelar. Aparecido José 163 

Dias, questiona sobre as ausências e Mara explica que há um controle no prontuário e 164 

quando há negligência por parte dos responsáveis, os casos são encaminhados ao 165 

Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Maria da Glória Magrin questiona se dentro do 166 

sistema público existe a possibilidade de concurso para vaga de reserva. Reginaldo explica 167 

que os concursos são realizados, porém, os aprovados nos concursos acabam se 168 

direcionando a outras áreas, pois a ares da pediatria não é prioridade dos novos alunos de 169 

medicina. A Conselheira Tutelar Maria Fátima relata as visitas feitas a recepção da UPA e 170 

destaca a necessidade de encaminhamentos dos atendimentos pelas UBS. Valdair encerra 171 

o assunto sugerindo a realização de uma Reunião Ampliada, a ser articulada pelo CMDCA, 172 

com a presença do Dr. Luciano, Dr. Ângelo, Câmara de Vereadores, Conselhos Tutelares, 173 

Conselho Municipal de Saúde, 10ª Regional de Saúde, SESAU e CMDCA. Agradece a 174 

presença e explanações do Secretário Reginaldo e da Sra. Mara, deixando o apelo para a 175 

oportunização da discussão do orçamento, destacando que o CMDCA quer ser parceiro da 176 

SESAU.   Dando continuidade o Presidente passa para o ponto de pauta nº 3) Apreciação 177 

e Aprovação das justificativas de Ausência: Etelda faz a leitura da justificativa de 178 

ausência da Conselheira Maria de Lourdes Barros, devido viagem e da Maria Aparecida 179 

Navarro por estar trabalhando no 25° (vigésimo quinto) Festival de Dança, de 01 a 06 de 180 

setembro da Secretaria Municipal de Cultura. As justificativas são colocadas em votação 181 

sendo aprovadas por 11(onze) votos favoráveis e uma abstenção de Silvania Maria Pereira 182 

Kaizer.   Alberto Rodrigues Pompeu justifica a dificuldade do comparecimento em todas as 183 

reuniões, tendo em vista serem voluntários e pela quantidade de capacitações que 184 

precisam fazer, pedindo que haja uma folga entre as reuniões. Evilásio Schimitz explica 185 

que a demanda do Conselho é grande e que a mesa diretiva tenta minimizar ao máximo as 186 

pautas. Maria da Glória sugere que quando a pauta for extensa sejam feitas duas reuniões.  187 

Nesse momento o Dr. Luciano pede licença para se retirar devido demais compromissos.  188 

Passa-se então ao ponto de pauta n° 4) Apreciação e aprovação das Atas: N°10 de 189 

06/08/2014; Ata N° 09/2014/ CMAS de 08/08/2014 - CONJUNTA CMAS, CMDCA, CMDM 190 

E CMDI; Ata N°11 de 22/08/2014: Valdair solicita a dispensa de leitura devido às mesmas 191 

terem sido encaminhadas para leitura preliminar. Alberto Rodrigues Pompeu questiona que 192 

as atas são muito extensas e que deveriam constar apenas as pautas em forma de itens e 193 

com as decisões tomadas. Etelda e Evilásio contra argumentam, dizendo que as atas 194 

precisam conter as discussões, os debates e as decisões de forma detalhada, enquanto 195 



documento formal do CMDCA.  As Atas são colocadas individualmente em votação e não 196 

havendo manifestações são aprovadas com as seguintes votações: Ata N°10 com onze 197 

votos favoráveis e a ausência do Presidente Valdair; Ata N° 09 com onze votos favoráveis 198 

e a abstenção da Conselheira Caroline Defaveri; Ata N°11 com nove votos favoráveis e 199 

três abstenções dos Conselheiros Alberto Rodrigues Pompeu, Caroline Defaveri e Natasha 200 

Gouveia Studzinski.   5) Apreciação e Aprovação da Minuta da Resolução de 201 

Registro/Inscrição, Validação e Renovação junto ao CMDCA: Dispensada a leitura do 202 

documento, pois já foi apreciado pela Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação. 203 

Feita a votação da minuta foi aprovada por unanimidade com doze votos favoráveis. 6) 204 

Informações do Conselheiro de Direitos Evilásio Schmitz e da Assistente Social 205 

Etelda Madsen, sobre a Capacitação em São Paulo – “Sindicância e Processo 206 

Administrativo Disciplinar: Atualização Jurídica e Fases de Processamento”: 207 

Dispensado e será apresentado em outra reunião. 7) Apreciação e Aprovação dos 208 

Pareceres referente Procedimentos Disciplinares de Conselheiros Tutelares 209 

Regionais de Cascavel: 7.1 – Apuração Sumária – Resolução No.  012/2014: Referente 210 

à denúncia realizada pela servidora do Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti sobre ausência 211 

de atendimento pelo Conselho Tutelar Oeste.  Leoni Aldete Prestes Naldino, Presidente da 212 

Comissão realiza a leitura do parecer o qual dispõe como conclusão - DA CONCLUSÃO E 213 

DO PARECER: “Diante do exposto e demonstrado, além da inexistência de efetiva 214 

comprovação dos fatos denunciados – quer seja pela Denunciante, que seja pelo 215 

Denunciado – bem como com fundamentos no que restou estabelecido pela RESOLUÇÃO 216 

N° 055, de 04/JUL/2013, a COMISSÃO ESPECIAL, sugere o ARQUIVAMENTO do 217 

presente processo de APURAÇÃO SUMÁRIA DE DENÚNCIA, nos termos do art. 50, da 218 

Lei n° 6.729/2013.” O parecer é aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e uma ausência 219 

de Aparecido José Dias.  7.2 – Processo Administrativo – Resolução No. 013/2014: 220 

Referente à denúncia promovida pela Sra. E.T. contra o Conselheiro Tutelar M. B. sobre 221 

quebra de sigilo de informações subentendendo a falta de ética profissional do mesmo. 222 

Leoni Aldete Prestes Naldino, Presidente da Comissão realiza a leitura do parecer o qual 223 

dispõe como conclusão - DA CONCLUSÃO E DO PARECER: “Reiterando-se a conclusão 224 

de que a dúvida não é motivo de se absolver o Denunciado, mas sim, faltam elementos de 225 

convicção que demonstrem a efetiva ocorrência do ato de mau atendimento e “desvio de 226 

orientação” que teria sido praticada pelo Conselheiro Tutelar, donde a conclusão sobre a 227 

inexistência de efetivas comprovações do ato cometido pelo profissional, é que gera a 228 

dúvida no raciocínio do ato a ser julgado. Diante do que consta demonstrado nos 229 



documentos, declarações das partes envolvidas, bem como diante da evidente falta de 230 

efetiva comprovação dos atos praticados pelo Conselho Tutelar, ante a existência de 231 

comente depoimentos contrários das duas partes, no que se refere à criança em questão, 232 

além da necessidade evidente de aplicação do PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” (“na 233 

dúvida, em favor do réu”), sugere-se o ARQUIVAMENTO do presente PROCESSO 234 

ADMINISTRATITVO, nos termos do art. 53, Parágrafo Único da Lei n° 6.279/2013.” O 235 

parecer é aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e uma ausência da Conselheira Noeli 236 

Aparecida Zanini Menegatti de Souza.   7.3 – Sindicância Administrativa – Resolução 237 

No. 019/2014: Referente a um pedido de providencia do Senhor C.S.L. quanto à forma de 238 

atendimento de seu filho G.O.L. pelo Conselho Tutelar Regional Leste, encaminhada a 239 

Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, a qual solicitou informações ao CMDCA 240 

sobre procedimentos para apuração dos fatos através do Ofício n° 236/2014 – PRO MP N° 241 

0030.13.000573-6.  Leoni Aldete Prestes Naldino, Presidente da Comissão realiza a leitura 242 

do parecer o qual dispõe como conclusão  - DA CONCLUSÃO E DO PARECER: “Diante 243 

do exposto e demonstrado pela denúncia e depoimento das partes envolvidas, a 244 

COMISSÃO ESPECIAL constatou que a Conselheira Tutelar S.F.F. em seu atendimento à 245 

criança G.O.L. como “Defensora dos Direitos da Criança e do Adolescente”, passou a ser a 246 

“violadora do Direitos”, da criança em tela, pois segundo o artigo 18, do ECA:” é dever de 247 

todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-as a salvo de qualquer 248 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, ou constrangedor”. Segundo o 249 

genitor – C.S.L. – seu filho sentiu-se “COAGIDO”, pois a conselheira insistiu, 250 

energicamente, para G. confirmar um fato que NÃO OCORREU e, por conta disso, seu 251 

filho teve pesadelos, sentiu-se “culpado” diante da fala da conselheira, não querendo ir 252 

para o colégio, tendo necessitado de” reforço escolar”. Diante dos fatos descritos pelo pai e 253 

dos relatos da Sra. S.C. A – (Membro do Conselho Municipal da Saúde e Membro da 254 

APMF do” Colégio Consolata”) – a COMISSÃO ESPECIAL DE SINDICÂNCIA constatou 255 

que houve negligência da Conselheira Tutelar S., por não averiguar os fatos antes do 256 

atendimento, não respeitou a fala da criança, colocando pai e filho e situação vexatória. 257 

Para agravar a situação, a Denunciada praticou “pressão psicológica” contra “vulnerável” 258 

até que a criança – (depois de muito chorar) – verbalizou o que ela/conselheira “achava 259 

que era verdade” e – outro agravante – o pai relatou que a Conselheira afirmou: “se criança 260 

que, supostamente, teria sido agredida por G. (relatos ao MP), viesse a falecer, a culpa 261 

seria dele e a responsabilidade do pai” e, ao final, “forçou” G. a abraçá-la; Tudo isso 262 

causou graves traumas e sofrimento psicológico em ambos, sendo que não foi à escola 263 



que informou o caso ao Conselho Tutelar, não havendo NENHUMA ANOTAÇÃO e/ou 264 

FICHA DE ATENDIMENTO da ocorrência, resultando ser, além de NEGLIGÊNCIA da 265 

Conselheira Tutelar S.F.R. também GRAVE IRREGULARIDADE e/ou DESORGANIZAÇÃO 266 

do órgão CONSELHO TUTELAR LESTE.  Diante do exposto, a COMISSÃO ESPECIAL DE 267 

SINDICÂNCIA apresenta o competente “PARECER” coma sugestão para que seja 268 

instaurado o PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCLIPLINAR, contra a Conselheira S.F.R., 269 

nos termos do Art. 53, Parágrafo único, da Lei n° 6.279/2013, apesar do fato da mesma ter 270 

se exonerado do cargo de Conselheira Tutelar.” O parecer é aprovado por unanimidade de 271 

12 (doze) votos favoráveis. Após amplo debate foi formado a Comissão Processante, tendo 272 

como Presidente Aparecido José Dias, Maria Tereza Chaves e Jéssica Ternopolski, 273 

aprovado com onze votos favoráveis e uma ausência de Leoni Aldete Prestes Naldino. 7.4 274 

– Sindicância Administrativa – Resolução No. 019/2014: Referente a uma denúncia de 275 

abuso de autoridade do Conselheiro Tutelar A.A. em uma festa de faculdade, encaminhada 276 

a Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, a qual solicitou informações ao CMDCA 277 

sobre procedimentos para apuração dos fatos através do Ofício n° 226/2014 – PRO MP N° 278 

0030.13.000423-4. Leoni Aldete Prestes Naldino, Presidente da Comissão realiza a leitura 279 

do parecer o qual dispõe como conclusão - DA CONCLUSÃO E DO PARECER: 280 

“Reiterando-se a conclusão de que a dúvida não é o motivo de se absolver o Denunciado, 281 

mas sim, faltaram elementos de convicção que demonstrem a efetiva ocorrência do ato de 282 

mau procedimento que teria sido praticada pelo Conselheiro Tutelar, resulta na conclusão 283 

sobre a inexistência de efetivas comprovações do ato cometido pelo profissional. Diante do 284 

que consta demonstrado, bem como o cabimento da evidente de aplicação do PRINCÍPIO 285 

“IN DUBIO PRO REO” (“na dúvida, em favor do réu”), sugere-se o ARQUIVAMENTO da 286 

presente SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 53, Parágrafo único da Lei 287 

n° 6.279/2013.” O parecer é aprovado por unanimidade de 12 (doze) votos favoráveis. 7.5 288 

– Sindicância Administrativa – Resolução No. 019/2014: Referente a uma denúncia de 289 

ausência de atendimento pelo Conselho Tutelar Oeste, encaminhada a Promotoria de 290 

Justiça da Comarca de Cascavel, a qual solicitou informações ao CMDCA sobre 291 

procedimentos para apuração dos fatos através do Ofício n° 226/2014 – PRO MP N° 292 

0030.13.000423-4. Leoni Aldete Prestes Naldino, Presidente da Comissão realiza a leitura 293 

do parecer o qual dispõe como conclusão: - DA CONCLUSÃO E DO PARECER: “Diante 294 

do exposto e demonstrado, além da inexistência de efetiva comprovação dos fatos 295 

denunciados – quer seja pela Denunciante, que seja pelo Denunciado – bem como com 296 

fundamentos no que restou estabelecido pela RESOLUÇÂO N° 055, de 04/JUL/2013, a 297 



COMISSÃO ESPECIAL, sugere o ARQUIVAMENTO do presente processo de APURAÇÃO 298 

SUMÁRIA DE DENÚNCIA, nos termos do art. 50, da Lei n° 6.729/2013.” O parecer é 299 

aprovado por unanimidade de 12 (doze) votos favoráveis. 7.6 – Apuração Sumária – 300 

Resolução No. 039/2014: Referente a uma denúncia do senhor J.L. dando que de que 301 

havia recebido algumas ligações do Conselheiro Tutelar A.A., acusando-o de não dar 302 

medicamento a uma criança. Leoni Aldete Prestes Naldino, Presidente da Comissão realiza 303 

a leitura do parecer o qual dispõe DO PARECER:” O parecer da Comissão de Apuração 304 

Sumária é favorável ao arquivamento da denúncia, por não haver meios de comprovarmos 305 

o envolvimento do denunciado nos fatos.” O parecer é aprovado por unanimidade de 12 306 

(doze) votos favoráveis. 7.7 – Apuração Sumária – Resolução No. 040/2014: Referente a 307 

uma denúncia da Escola Municipal Professora Kelly Christina Correa Trukane Miranda, de 308 

que o Conselheiro Tutelar O.N. recolheu o menino E.F.P. da escola sem comunicar a 309 

família da criança.  Evilásio Schimitz, Presidente da Comissão realiza a leitura do parecer o 310 

qual dispõe DO PARECER: “O parecer da Comissão de Apuração Sumária é favorável ao 311 

arquivamento da denúncia, por não haver constatação de falhas ou negligências por parte 312 

do denunciado”. O parecer é aprovado por unanimidade de 12 (doze) votos favoráveis. 7.8 313 

– Processo Administrativo Disciplinar – Resolução 014/2014: Referente à situação de 314 

inserção da criança E.V.B. em família substituta, pela Conselheira Tutelar L.G.B., 315 

encaminhada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel ao CMDCA para 316 

apuração dos fatos através do Ofício n° 5.904/2013 – PRO MP N° 0029278-317 

11.2013.8.16.0021. Maria da Glória Marin realiza a leitura do parecer o qual dispõe DO 318 

PARECER: “Primeiramente, reitera-se a conclusão de que Dr. Juiz de Direito que requereu 319 

o presente Pedido de Providências que acarretaram o processo Administrativo Disciplinar 320 

em trâmite, não alterou a situação da criança que ele (Juiz) considerou “irregular” – embora 321 

tivesse condições para decidir tal ato. Pelo contrário, em contato com a Vara da Infância e 322 

da juventude desta Comarca, a COMISSÃO ESPECIAL constatou que o referido Julgador 323 

CONCEDU A GUARDA DA CRIANÇA À CUIDADORA indicada nos autos em questão. 324 

Diante da AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO da situação da criança que poderia ser 325 

determinada pelo MM. Juiz, bem como ante a RATIFICAÇÃO DO ATO, pelo próprio 326 

Julgador, resta evidente que o ato praticado pela Conselheira Tutelar sindicada foi 327 

considerado pelo próprio Juiz ter sido “mera irregularidade” e não” desobediência à lei.” 328 

Ante o fato de que o Doutor Juiz REGULARIZOU JUDICIALMENTE E RATIFICOU O ATO 329 

DA CONSELHEIRA TUTELAR, ora sindicada, com a concessão da Guarda da criança à” 330 

madrinha/cuidadora”, a COMISSÃO ESPECIAL emite o PARECER CONCLUSIVO pela 331 



ABSOLVIÇÃO da Conselheira Tutelar L.G. B, no presente PROCESSO ADMINISRATIVO 332 

DISCIPLINAR, com fundamentos nos termos do art. 65, da lei n° 6.279/2013.” O parecer é 333 

aprovado por unanimidade de 12 (doze) votos favoráveis.  7.9 – Sindicância 334 

Administrativa – Resolução 026/2014: Referente ao não atendimento do Conselheiro 335 

M.B. as adolescentes I.E.M.C. e M.G.M. encaminhada pela Promotoria de Justiça da 336 

Comarca de Cascavel ao CMDCA para apuração dos fatos através do Ofício n° 337 

1.820/2014– PRO MP N° 0031635-61.2013.8.16.0021. Maria da Glória Marin realiza a 338 

leitura do parecer o qual dispõe DO PARECER: “Diante do exposto e demonstrado pelo 339 

Pedido de Providências e pelos depoimentos das partes envolvidas, a COMISSÃO 340 

ESPECIAL constatou que o Conselheiro Tutelar Sindicado M.B. “deixou de responder os 341 

ofícios remetidos pelo MM. Juiz porque as referidas solicitações/requisições já haviam sido 342 

respondidas pelos Conselheiros E. e A., que também atendiam o caso das menores 343 

protegidas. Que pela análise dos documentos juntados, também pode-se constatar que 344 

ocorreram “equívocos” e “desencontros” entre as remessas dos ofícios de solicitações do 345 

MM. Juiz e as respostas enviadas pelos Conselheiros Tutelares. Igualmente, conforme 346 

constou no Ofício remetido ao MM. Juiz em data de 01/abr/2014 – (e juntado às fls. 24, do 347 

presente processo) – foi esclarecido que o caso das protegidas em questão era atendido 348 

por mais de um conselheiro do Conselho Tutelar Oeste e não somente pelo Sindicado, cujo 349 

fato acarretou as “divergências” de informações que foram prestadas. Deste modo, resta 350 

constatado que o Conselheiro Tutelar Sindicado NÃO DESOBEDECEU às ordens judiciais 351 

emitidas pelo MM. Juiz da Vara da Infância e da juventude, visto que os ofícios foram 352 

respondidos por outros colegas conselheiros que estavam substituindo o Sindicado em 353 

suas férias. Diante do exposto, a COMISSÂO ESPECIAL DE SINDICÂNCIA apresenta o 354 

competente “PARECER” com a sugestão para que seja ARQUIVADO a presente 355 

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA contra o Conselheiro Tutelar M.B., nos termos do 356 

Parágrafo Único do Art. 53, da Lei n° 6.279/2013.” O parecer é aprovado por unanimidade 357 

de 12 (doze) votos favoráveis. 8) Apreciação e Deliberação relativa ao Ofício No. 358 

4.561/2014 de 25/08/2014 – Vara da Infância e da Juventude de Cascavel: Etelda relata 359 

que trata-se de um Ofício advindo do juiz da Vara da Infância e da Juventude, pedido 360 

Apuração Sumária de conduta do Conselheiro M.B. com prazo de 10 (dez) dias. Após 361 

discussão decidiu-se pela abertura de Apuração Sumária para apuração dos fatos e 362 

formação de Comissão Especial, sendo composta por Evilásio Schimitz, como Presidente, 363 

Jaqueline Lacovic e Silvania Maria Pereira Raizer, aprovada com 11 (onze) votos 364 

favoráveis e uma ausência de Caroline Defaveri. 9) Apreciação e Deliberação do 365 



disposto no Ofício No. 880/2014 de 29/08/2014 – SEASO (alteração de Objeto do 366 

Projeto de Partilha do FIA 2012/2013 – Unidade de Acolhimento Institucional 367 

Feminina: Decide-se que não há necessidade de deliberação, pois deverá ser discutido na 368 

Comissão de Partilha do FIA. Pastor agradece a presença do Vereador Vanderlei Augusto 369 

da Silva que se faz presente neste momento da reunião. 10) Recomposição de 370 

Comissões do Conselho: Etelda explica que o motivo dessa pauta é pelo fato de que as 371 

comissões do Conselho possuem em média acima de dez participantes, sendo que muitas 372 

vezes o mesmo conselheiro participa de duas ou três comissões, tendo além das Reuniões 373 

Ordinárias e Extraordinárias, mais esse compromisso. Dessa forma a Mesa Diretiva faz o 374 

encaminhamento para que essas comissões passem a ser menores, e também para que 375 

seja desmembrada a Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação em duas 376 

comissões, uma de Inscrição e outra de Monitoramento e Avaliação, ficando quatro 377 

comissões, com uma composição menor e paritária. Devido ao adiantado da hora fica 378 

pendente para a próxima reunião, sendo trazida pela Mesa  Diretiva a sugestão da 379 

composição para votação. 11) Eleição da 2ª. Secretaria do Conselho, devido 380 

solicitação de desligamento da função pela Sra. Jéssica Mayara Ternopolski – E-Mail 381 

datado de 08/08/2014 10h28: Etelda pede para que a Conselheira Jéssica oficie ao 382 

CMDCA seu pedido, pois a mesma enviou apenas por e-mail, dessa forma fica pendente. 383 

12) Apreciação e Aprovação do Ofício No. 812/2014 de 07/08/2014 – SEASO, 384 

indicação de 01 (um) Representante do CMDCA para compor a Comissão de 385 

Elaboração do Plano Municipal de Acolhimento: Etelda sugere que, tendo em vista que 386 

a Conselheira Jéssica representa o acolhimento nesse conselho e por unanimidade de 387 

doze votos favoráveis ela foi escolhida como a representante nessa comissão. 13) 388 

Discussão e aprovação de formação de Comissão Paritária para Eleição do CMDCA – 389 

Gestão 2015/2017: Etelda ressalta a importância e a urgência da composição dessa 390 

comissão, que deve ser paritária. Após discussão a mesma fica assim composta: Hudson 391 

Marcio Moreschi Junior, Ida Maria Dolla, Evilásio Schimitz e Sebastião Martendal de Araújo 392 

e contará com a participação da Mesa Diretiva. A comissão é aprovada com doze votos 393 

favoráveis. 14) Apreciação e deliberação referente ao Of. Circular N° 003/2014 – 394 

CEDCA, referente indicação de 02 representantes Governamentais e 02 Não 395 

Governamentais para “Capacitação de Nível Intermediário no SIPIA CT WEB”, à 396 

distância, executado pelo SESI: Irão participar do curso os Conselheiros Valdair, Mauro 397 

Debus, Jaqueline Lacovic e Silvania Maria Pereira Raizer, cuja informação deverá ser 398 

encaminhada ao CEDCA pela Secretaria Executiva dos Conselhos. 15) Para 399 



conhecimento: 15.1 - Substituição de Conselheiros Tutelares, devido afastamento de 400 

saúde, férias e renúncia – Edital N° 14/2014: Etelda explica que Maria Fátima foi 401 

empossada como Conselheira Tutelar permanente, substituindo Adilson de Amorim que 402 

renunciou. A Mavilde Aparecida Lima, 12ª suplente, assumiu a licença de saúde da Sandra 403 

do Conselho Oeste. O Juarez Souza Dias, 14° suplente, está substituindo a licença de 404 

saúde do Milton Barbosa no Conselho Oeste e a Jaqueline Zato Prestes que é a 15ª 405 

suplente está substituindo as férias do Otaviano do Conselho Tutelar Leste, porém ela 406 

ainda não compareceu para assumir e o prazo vence na data de hoje. Etelda destaca que 407 

dos 10 (dez) Conselheiros que foram eleitos pra gestão 2012/2014, apenas dois 408 

permanecem no exercício da função.  15.2 - Participação da Mesa Diretiva do CMDCA – 409 

Discussão e Aprovação LDO 2015 SEMED: Etelda explica que as Secretarias de 410 

Educação e Assistência Social apresentaram a proposta da LDO 2015 ao CMDCA, a 411 

SEMUC enviou um documento que foi analisado pela mesa diretiva e está sendo discutido, 412 

pois o mesmo não contempla detalhamento de dados. A SESAU se comprometeu hoje em 413 

enviar e a SEMEL encaminhou na data de ontem uma cópia da LDO, porém não disse 414 

quando vai ser a apresentação e discussão da mesma. 15. 3 - Agradecimento a 415 

Conselheira de Direitos Maria Aparecida Ferreira Navarro – representante da SEMUC, 416 

pelo empenho em obter informações sobre a LDO 2015, para apreciação do CMDCA: 417 

Como a Maria Aparecida não está presente, fica dispensada a pauta. 15.4 - Ofício Circular 418 

No. 42/2014 SNPDCA/SDH/PR de 01/08/2014, solicita informações para construção do 419 

Processo de Eleição de Conselheiros Tutelares em 2015: Etelda faz leitura do 420 

documento para ciência. 15.5 - Jornal produzido pelo CREAS II: Etelda mostra o material 421 

produzido que apresenta todas as ações desenvolvidas pelo Serviço. 16) Informes: 16.1 - 422 

Reunião da Mesa Diretiva sempre ocorre na segunda e na última semana do mês, nas 423 

segundas-feiras pela manhã: Valdair reforça que é para todos saberem caso queriam 424 

encaminhar alguma pauta. 16.2 - VII Semana Acadêmica e I Seminário Estadual de 425 

Serviço Social – “Direitos Humanos: a perspectiva da integralidade no Serviço 426 

Social” – 06 à 10/10/2014 – Faculdade ITECNE: Etelda menciona a importância da 427 

participação no evento. 16.3 - Correspondência de 23/07/2014 – CONVITE GRUPO 428 

FAMILIAR NAR – ANON/CASCAVEL: Etelda faz a leitura para conhecimento e o local de 429 

funcionamento das reuniões do Grupo ocorre no 2º piso da Rodoviária de Cascavel. 16.4) 430 

Ofício da Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia de 03/09/2014: Valdair 431 

convida a todos para festejar o 5º Ano de existência da Associação, que é a única do Brasil 432 

e que contribui para que o Estado do Paraná tenha a Semana Estadual de Prevenção da 433 



Pedofilia, assim como foi instituída por Lei em Cascavel.  Finalizando, Aparecido agradece, 434 

em nome da SEMDEC a oportunidade de receber o Conselho e participar do mesmo. Nada 435 

mais havendo para tratar o Presidente Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos, e 436 

em especial a SEMDEC pela acolhida e espaço para a realização da reunião, a qual encerro às 437 

onze horas e quarenta minutos, e eu Elizandra Dallastra________________________________ 438 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente 439 

__________________________________. 440 


