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Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta 1 

e cinco minutos, na sala onze do SENAC, sito a Rua Recife, 2283 Cascavel- PR, 2 

aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus, de 4 

seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata. A reunião 5 

não teve início no horário das treze horas e trinta minutos, conforme convocação, devido à 6 

falta de quórum. Após quinze minutos, conforme prevê o regimento, deu-se início à reunião 7 

com a presença de quinze (15) conselheiros de direitos presentes e aptos a votar os 8 

encaminhamentos da pauta do dia. O Presidente agradece a presença de todos e em 9 

especial aos Conselheiros Tutelares e em seguida prossegue com o encaminhamento da 10 

pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 11 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e deliberação da Proposta de alteração da 12 

Lei Municipal n° 6.279/2016. Não havendo nenhuma inclusão de pauta o Presidente 13 

coloca em aprovação a pauta do dia a qual foi aprovada com quinze (15) votos favoráveis. 14 

Na sequência o Presidente passa ao item 2) Apreciação e aprovação das justificativas 15 

de ausências. Etelda lê a justificativa de ausência enviada pela Secretaria de Esportes e 16 

Lazer das Conselheiras Alice Fátima Martelli e Denise Viccari, as quais estão envolvidas 17 

com a decoração do Centro de Eventos para o Dia das Crianças. O Presidente coloca em 18 

aprovação a qual é aprovada com quinze (15) votos favoráveis. Dando continuidade Valdair 19 

passa ao item 3) Apreciação e deliberação da Proposta de alteração da Lei Municipal 20 

n° 6.279/2016. Valdair fala que esta aprovação da Minuta da Lei do Conselho Tutelar é de 21 

extrema importância e já está tramitando há aproximadamente um ano, portanto não se 22 

pode dizer em momento algum que foi feita correndo e sem possibilidade de conversas 23 

entre as partes. Salienta que na manhã de hoje a minuta foi discutida e finalizada em 24 

reunião da Comissão de Leis, Mesa Diretiva e com a participação de Conselheiros 25 

Tutelares e do assessor jurídico dos mesmos. Como dinâmica de trabalho nesta reunião, 26 



Valdair propõe que a Lei seja aprovada por capítulo. Etelda faz a leitura do primeiro 27 

capítulo: ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E 28 

FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 29 

TÍTULO I. DO CONSELHO TUTELAR. CAPÍTULO I. DO FUNCIONAMENTO DO 30 

CONSELHO TUTELAR. SEÇÃO I. DA NATUREZA DO CONSELHO TUTELAR. Art. 1º 31 

Esta Lei estabelece parâmetros para o funcionamento do Conselho Tutelar no Município de 32 

Cascavel, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.069/1990 com atualizações e outras 33 

legislações correlatas. Art. 2º O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 34 

jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 35 

adolescente, ligado à estrutura administrativa da mesma Secretaria a qual o Conselho 36 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA estiver vinculado. Art. 3º A 37 

estrutura do Conselho Tutelar de Cascavel é composta por 03 (três) unidades: Conselho 38 

Tutelar Leste, Conselho Tutelar Oeste e Conselho Tutelar Sul, podendo o Poder Executivo 39 

Municipal instituir tantos outros que forem necessários, conforme parâmetros previstos na 40 

Legislação Federal pertinente, a fim de garantir a equidade de acesso. Art. 4º Constará na 41 

Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do 42 

Conselho Tutelar, disponibilizando equipamentos, materiais, veículos, servidores 43 

municipais do quadro efetivo, prevendo inclusive auxílio técnico para o atendimento a 44 

pessoas com deficiência, em quantidade e qualidade suficientes a garantir da prestação do 45 

serviço público. Art. 5º Para os efeitos desta Lei entende-se por: I. Órgão Autônomo – 46 

independência na aplicação das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente, 47 

estando sujeito e subordinado ao ordenamento jurídico e que, em suas decisões, tem 48 

autonomia para desempenhar suas atribuições, observados os parâmetros e as normas 49 

definidas na Lei Federal nº 8.069/1990, por esta Lei Municipal e demais legislações 50 

pertinentes, sujeitando-se à hierarquia e disciplina administrativa do órgão ao qual está 51 

vinculado. II. Órgão não jurisdicional – entidade pública que não integra o Poder Judiciário, 52 

que exerce funções de caráter administrativo, dependendo da órbita do Poder Executivo, 53 

ao qual fica vinculado para os efeitos administrativos da sua existência como órgão que 54 

executa funções públicas; III. Órgão Colegiado – composição dos 5 (cinco) Conselheiros 55 

Tutelares de cada unidade do Conselho Tutelar instituído no Município; IV. Agente 56 

Honorífico – são cidadãos chamados para, transitoriamente, colaborarem com o Estado na 57 

prestação de serviços públicos específicos, em razão de suas condições cívicas, de suas 58 

honorabilidades e de suas notórias capacidades profissionais; V. Aptidão e/ou capacidade 59 

plena – condições físicas, de saúde, mentais e psicológicas, necessárias ao bom 60 



desempenho das atribuições e competências da função pública de Conselheiro Tutelar; VI. 61 

Moralidade - A moralidade para o agente público não se limita à distinção entre o bem e o 62 

mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio 63 

entre a legalidade e a finalidade, na conduta do agente público, é que poderá consolidar a 64 

moralidade do ato administrativo. VII. Reconhecida idoneidade moral – possuir dignidade, 65 

decoro, zelo, eficácia e consciência que os princípios morais são primados maiores que 66 

devem nortear o agente público, seja no exercício da função, ou fora dela, já que refletirá o 67 

exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 68 

direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. O agente 69 

público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 70 

decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, 71 

o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante 72 

as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal; VIII. Dedicação 73 

exclusiva – Dedicação integral às atividades inerentes à função pública de Conselheiro 74 

Tutelar, com impedimento para o exercício de outra atividade remunerada pública ou 75 

privada. Maria Tereza Chaves sugere que as aprovações sejam feitas por seção. O quórum 76 

neste momento passa a dezessete (17) votantes com a chegada das conselheiras Clenilza 77 

Lemos da Silva e Jhesy Fernanda Pinto Martins. A plenária acata a sugestão e o 78 

Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com dezessete (17) votos 79 

favoráveis. Dando continuidade a leitura Etelda passa a SEÇÃO II. DA COMPETÊNCIA E 80 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. Art. 6º Conforme artigo 138 da Lei 81 

Federal n.º 8.069/1990, a competência do Conselho Tutelar será determinada: I. pelo 82 

domicílio dos pais ou responsável; II. pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, 83 

à falta dos pais ou responsável. Parágrafo Único. É vedado ao Conselheiro Tutelar negar 84 

atendimento alegando que a criança ou o adolescente não pertence ao seu território de 85 

atendimento, com encaminhamento posterior ao Conselho Tutelar referenciado. Art. 7º São 86 

atribuições do Conselho Tutelar: I. Elaborar e aprovar, em colegiado, o regimento de 87 

funcionamento do Conselho Tutelar de Cascavel, devendo encaminhá-lo ao Conselho 88 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Ministério Público e à 89 

Secretaria de vinculação, a fim de oportunizar a estes órgãos a apreciação e o envio de 90 

propostas de alteração, para posterior publicação no Órgão Oficial do Município. II.  91 

Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando 92 

as medidas previstas no art. 101, I a VII da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança 93 

e do Adolescente; III. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 94 



previstas no art. 129, I a VII da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 95 

Adolescente; IV. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) requisitar 96 

serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 97 

segurança; b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 98 

injustificado de suas deliberações. V. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que 99 

constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; VI. 100 

Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; VII. Providenciar a 101 

medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI da 102 

Lei Federal nº 8.069/1990, para o adolescente autor de ato infracional; VIII. Expedir 103 

notificações e demais atos necessários ao andamento dos trabalhos, dentro de suas 104 

competências; IX. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 105 

quando necessário; X. Assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboração da proposta 106 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 107 

adolescente; XI. Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 108 

direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; XII. Representar ao 109 

Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 110 

esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família 111 

natural. XIII. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de 112 

divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças 113 

e adolescentes. XIV. Entregar mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia do mês à 114 

Secretaria Executiva do CMDCA e apresentar quadrimestralmente na plenária do CMDCA, 115 

relatório sistematizado, com gráficos e análise situacional dos atendimentos realizados. 116 

Parágrafo Único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 117 

necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério 118 

Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências 119 

tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Neste momento Valdair 120 

coloca em aprovação a seção, a qual é aprovada com dezessete (17) votos favoráveis. 121 

Etelda continua a leitura. SEÇÃO III. DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 122 

Art. 8º Os Conselhos Tutelares deverão funcionar em local de fácil acesso à população, no 123 

respectivo território de abrangência, e contarão com instalações físicas adequadas, com 124 

acessibilidade arquitetônica e urbanística e que garanta o atendimento individualizado e 125 

sigiloso. Art. 9º Em até 30 dias da posse dos Conselheiros Tutelares, estes deverão 126 

elaborar a proposta de regimento único de funcionamento do Conselho Tutelar, observados 127 

os parâmetros e as normas definidas na Lei Federal nº 8.069/1990, por esta Lei Municipal e 128 



demais legislações pertinentes. Parágrafo Único. O regimento deverá estabelecer as 129 

normas de trabalho, bem como do funcionamento do órgão, de forma a atender às 130 

exigências da função do Conselheiro Tutelar. Art. 10. Após o recebimento da proposta do 131 

regimento de funcionamento, o CMDCA, o Poder Executivo e o Ministério Público, terão 30 132 

(trinta) dias para análise e proposição de alterações. Decorrido este prazo, independente 133 

de manifestação, o colegiado encaminhará no prazo de 15 (quinze) dias a minuta 134 

finalizada, acompanhada da ata de reunião assinada por todos os Conselheiros Tutelares, 135 

à Secretaria de vinculação, para publicação. Parágrafo Único. Na hipótese de não serem 136 

aceitas as proposições encaminhadas pelo Poder Executivo, pelo CMDCA e pelo Ministério 137 

Público, o colegiado deverá encaminhar á Secretaria de vinculação, a ata da reunião com 138 

esta deliberação, bem como as justificativas da não aceitação. Art. 11. O Conselho Tutelar 139 

funcionará de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 em 140 

dias úteis. § 1º Fora do horário de expediente, bem como nos finais de semana e feriados, 141 

os Conselheiros Tutelares, de acordo com as normas do regimento, farão escala em 142 

regime de plantão, sendo informado o nome do Conselheiro plantonista, responsável para 143 

atendimento das ocorrências e emergências. § 2º A elaboração da escala de plantão é de 144 

responsabilidade do Presidente do Conselho Tutelar e será aprovada pelo Órgão 145 

Colegiado. § 3º O Presidente do Conselho Tutelar encaminhará mensalmente a escala de 146 

plantão para ciência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 147 

CMDCA e ao Setor responsável pela gestão de pessoal da Secretaria de vinculação. § 4º 148 

O Conselho Tutelar, como Órgão Colegiado, deverá realizar reunião ordinária uma vez por 149 

semana, com a presença de no mínimo 3 (três) Conselheiros para estudos, análises e 150 

deliberações sobre os casos atendidos, sendo as suas discussões lavradas em ata, sem 151 

prejuízo do atendimento ao público. Art. 12. Ao procurar o Conselho Tutelar, o cidadão será 152 

atendido pelo Conselheiro que estiver disponível, mesmo que o atendimento anterior não 153 

tenha sido feito por ele. Parágrafo Único. Fica assegurado ao cidadão atendido no 154 

Conselho Tutelar o direito à solicitação de substituição de Conselheiro de referência, 155 

cabendo à decisão ao Órgão Colegiado, assim como a obtenção de cópias de documentos 156 

assinados por ele. O quórum neste momento passa a dezoito (18) votantes com a chegada 157 

da conselheira Jane Prestes Dalagnol. O Presidente coloca em aprovação esta seção a 158 

qual é aprovada com dezoito (18) votos favoráveis. Dando sequencia a leitura, Etelda 159 

passa ao TÍTULO II. DO CONSELHEIRO TUTELAR. CAPÍTULO I. DO PROCESSO DE 160 

ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR. SEÇÃO I. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO A 161 

CONSELHEIRO TUTELAR. Art. 13. Pode candidatar-se à função de Conselheiro Tutelar o 162 



cidadão que possuir os seguintes requisitos: I. Idade igual ou superior a vinte e um anos, 163 

na data da posse; II. Ter reconhecida idoneidade moral, comprovada com a apresentação 164 

de certidão negativa para fins de antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal, 165 

da(s) Comarca(s) onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, emitida há no máximo 90 166 

(noventa) dias da data da inscrição; III. Residir no Município há, no mínimo, há 01 (um) 167 

ano, mediante comprovação do domicílio eleitoral e comprovante de residência; IV. Estar 168 

no gozo de seus direitos políticos; V. Estar em dia com as obrigações eleitorais, 169 

comprovada mediante apresentação de certidão, emitida pela Justiça Eleitoral ou do 170 

comprovante de votação do último processo eleitoral; VI. Estar quite com as obrigações 171 

militares, quando o candidato for do sexo masculino; VII. Apresentar no ato da inscrição, 172 

diploma ou certificado de conclusão de ensino superior; VIII. Não ter sido penalizado com a 173 

destituição da função de Conselheiro Tutelar; IX. Não ter sido demitido do serviço público 174 

nos últimos 5 (cinco) anos; X. Estar apto físico, mental e psicologicamente para o pleno 175 

exercício das atribuições da função. Parágrafo Único. O membro do Conselho Municipal 176 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA que pretenda concorrer à função de 177 

Conselheiro Tutelar deverá requerer o afastamento, de suas funções, no ato da inscrição. 178 

Vanilse explica que houve mudanças no processo de escolha, o processo deixa de ser 179 

apenas através de eleição, terá o processo de inscrição verificando se os candidatos 180 

preenchem os requisitos descritos até aqui. Diz ainda, que no decorrer da lei serão 181 

descritas as outras etapas deste processo. O Presidente coloca em aprovação esta seção 182 

a qual é aprovada com dezoito (18) votos favoráveis. Etelda continua a leitura: SUB-183 

SEÇÃO I. DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS. Art. 14. As atribuições 184 

inerentes à função do Conselheiro Tutelar são as previstas no art. 136 da Lei Federal nº 185 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 15. Em razão da relevância e 186 

complexidade das atividades do Conselheiro Tutelar, bem como, da necessidade de 187 

estabelecer um padrão comportamental mínimo no desempenho das atribuições desta 188 

função, ficam definidas as seguintes competências pessoais, tanto para o Processo de 189 

Escolha como para o efetivo exercício da função: I. Possuir autocontrole e equilíbrio 190 

emocional; II. Possuir comprometimento com o trabalho; III. Ser resolutivo e flexível; IV. Ser 191 

responsável e disciplinado; V. Comunicar-se de forma clara e concisa; VI. Ter habilidade 192 

para trabalhar em equipe; VII. Ser dinâmico e criativo; VIII. Possuir sensibilidade e saber 193 

ouvir; IX. Possuir habilidades de comunicação falada e escrita, utilizando-se da linguagem 194 

de forma clara e concisa; X. Possuir habilidades de negociação; XI. Demonstrar empatia no 195 

relacionamento interpessoal; XII. Demonstrar habilidades para resolver conflitos e 196 



contornar situações adversas; XIII. Demonstrar discrição; XIV. Demonstrar respeito às 197 

diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo, de orientação sexual, e outras; XV. 198 

Observar os preceitos éticos da atividade. Jhesy Fernanda Pinto Martins pergunta se é o 199 

município que fará esta avaliação se o candidato atende todos esses requisitos. Vanilse diz 200 

que sim, e que no decorrer será mais detalhado. O quórum neste momento passa a ser de 201 

dezenove (19) votantes com a chegada da Conselheira Jandira de Jesus Silva 202 

representante da APAE. O Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada 203 

com dezenove (19) votos favoráveis. Etelda continua a leitura: SEÇÃO II. DO PROCESSO 204 

DE ESCOLHA. Art. 16. Cabe ao CMDCA, com o apoio da Secretaria a qual estiver 205 

vinculado e da Secretaria Municipal de Administração, conduzir os atos necessários à 206 

realização do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, sob a fiscalização 207 

do Ministério Público. § 1º O CMDCA deve constituir Comissão Organizadora do Processo 208 

de Escolha, para atuar como instância revisora, incumbida de apreciar e julgar 209 

administrativamente as impugnações e recursos. § 2º O Processo de Escolha dos 210 

Conselheiros Tutelares deve ser normatizado por resolução própria do CMDCA e pelo 211 

edital de abertura de cada processo, com observância as regras gerais estabelecidas nesta 212 

Lei. Art. 17. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 213 

iniciará o processo de eleição dos Conselheiros Tutelares até 180 (cento e oitenta) dias 214 

antes do término do mandato dos Conselheiros Tutelares em exercício, através da 215 

publicação de Edital de Convocação no Órgão Oficial do Município. Jane Prestes Dalagnol 216 

pergunta se esta é a parte que fala da eleição. Vanilse responde que esses são requisitos 217 

para se candidatar, é como se fizesse uma seleção de candidatos. Jane pergunta se ficará 218 

a cargo do CMDCA e Vanilse responde que sim, mas compartilhado com a Secretaria a 219 

qual o CMDCA estiver vinculado e da Secretaria de Administração. Jane pergunta se há 220 

possibilidades de contratar uma empresa para fazer esse trabalho e Vanilse diz que é 221 

possível através de licitação. O Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é 222 

aprovada com dezenove (19) votos favoráveis. Dando continuidade, Etelda lê: SUB-223 

SEÇÃO I. DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE 224 

ESCOLHA. Art. 18 A Comissão Organizadora do Processo de Escolha deverá ser eleita em 225 

plenária do CMDCA, sendo composta de forma paritária por conselheiros titulares e/ou 226 

suplentes. § 1º A Comissão Organizadora do Processo de Escolha será presidida pelo 227 

Presidente do CMDCA e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente, devendo ser eleito um 228 

Secretário. § 2º É responsabilidade da Comissão Organizadora a elaboração do Edital de 229 

Abertura do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, o qual será 230 



encaminhado à apreciação e deliberação do CMDCA, devendo a Resolução ser publicada 231 

no Órgão Oficial do Município. § 3º No Edital de Abertura para o Processo de Escolha dos 232 

membros dos Conselhos Tutelares deverá constar o nome completo dos integrantes da 233 

Comissão Organizadora, bem como sua representação e o cargo exercido na Comissão. 234 

Vanilse explica que na lei atual ora se refere à membros do Conselho, ora à conselheiros 235 

tutelares, diante disso, para ficar mais claro neste texto, quando tratar do processo de 236 

escolha será utilizado o termo membros do Conselho,  pois ainda não são conselheiros e 237 

sim candidatos. Sem mais apontamentos o Presidente coloca em aprovação esta seção a 238 

qual é aprovada com dezenove (19) votos favoráveis. Etelda continua a leitura: SUB-239 

SEÇÃO II. DAS FASES DO PROCESSO DE ESCOLHA. Art. 19. O Processo de Escolha 240 

compreende as seguintes fases: I. Inscrição dos interessados; II. Análise documental do 241 

candidato, de caráter eliminatório; III. Exame de conhecimentos específicos, de caráter 242 

eliminatório; IV. Avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório; V. Eleição dos 243 

candidatos habilitados nas fases anteriores, por meio de voto direto, secreto e facultativo, 244 

de caráter classificatório; VI. Curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 245 

(quarenta) horas, tendo como exigência a frequência obrigatória e integral dos eleitos, 246 

titulares e suplentes, de caráter eliminatório. Jerry pergunta em relação aos conselheiros 247 

que forem reeleitos, se estiver de plantão como fará para ter cem por cento de presença. 248 

Etelda explica que na última eleição, quando houve a capacitação surgiu esta situação e o 249 

CMDCA sugeriu que os conselheiros tutelares em exercício se organizassem para que 250 

durante a capacitação o colegiado dispensasse temporariamente do plantão os 251 

conselheiros reeleitos para participarem e cumprirem a frequência necessária. Ruvanir 252 

Ladendin representante da Secretaria Municipal de Agricultura pergunta se os conselheiros 253 

reeleitos terão que fazer novamente a capacitação. Vanilse explica que sim, pois faz parte 254 

do Edital e tem caráter eliminatório, e que mesmo que já tenha feito sempre há algo de 255 

novo para aprender e atualizar. Não havendo mais apontamentos o Presidente coloca em 256 

aprovação esta seção a qual é aprovada com dezenove (19) votos favoráveis. Dando 257 

continuidade a leitura Etelda passa à SUB-SEÇÃO III. DA INSCRIÇÃO PREAMBULAR. Art. 258 

20. O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em requerimento assinado 259 

e protocolizado, junto à Secretaria Executiva do CMDCA, devidamente instruído com os 260 

documentos necessários à comprovação dos requisitos estabelecidos nesta Lei e no Edital 261 

de Abertura. Art. 21. Cada candidato poderá registrar, além do nome, um codinome. 262 

Parágrafo Único. Não poderá haver registro de codinomes iguais, prevalecendo o 263 

codinome do primeiro candidato a efetuar a sua inscrição. Art. 22. A Comissão 264 



Organizadora publicará edital contendo a relação dos nomes dos candidatos inscritos, em 265 

órgão oficial, observando o previsto no Edital de Abertura do processo de escolha e nesta 266 

Lei. Art. 23. Com a publicação do Edital de Divulgação dos inscritos, será aberto prazo de 267 

03 (três) dias úteis, para a impugnação dos candidatos, a qual poderá ser realizada por 268 

qualquer cidadão, indicando os fundamentos e elementos probatórios. § 1º O candidato 269 

impugnado terá 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de 270 

Divulgação das Impugnações, para apresentação de defesa junto a Comissão 271 

Organizadora. § 2º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, a Comissão Organizadora 272 

decidirá em 03 (três) dias úteis, publicando sua decisão, por meio de edital, no Órgão 273 

Oficial do Município. § 3º Da decisão da Comissão Organizadora caberá recurso, no prazo 274 

de 03 (três) dias úteis, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 275 

Adolescente - CMDCA, composta por no mínimo dois terços de seus membros, que 276 

decidirá em igual prazo, em última instância, publicando a decisão no Órgão Oficial do 277 

Município. Art. 24. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o Conselho Municipal dos 278 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA publicará em Edital no Órgão Oficial do 279 

Município, a relação dos inscritos homologados e aptos a prosseguirem nas demais fases 280 

do processo de escolha. Art. 25. A Comissão Organizadora oficiará o Ministério Público 281 

para os fins do art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, encaminhando os 282 

documentos de todas as inscrições homologadas. Maria Tereza pergunta se houver dois 283 

candidatos com o mesmo codinome como será feito. Etelda explica que poderá valer o que 284 

se candidatou por primeiro, como já ocorreu na eleição anterior, contudo isso deverá 285 

constar no Edital. O Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com 286 

dezenove (19) votos favoráveis. Etelda continua a leitura: SUB-SEÇÃO IV. DA ANÁLISE 287 

DOCUMENTAL. Art. 26. A análise da documentação consiste na verificação dos 288 

documentos apresentados pelos candidatos para comprovação dos requisitos previstos nos 289 

incisos I a VI do artigo 13 desta Lei, sendo uma das condições para a habilitação da 290 

candidatura a função pública de Conselheiro Tutelar. § 1º Os requisitos e condições de 291 

elegibilidade, previstos no art. 13 desta Lei, devem ser verificados pela Comissão 292 

Organizadora, em conformidade com a resolução que dispõe sobre o Processo de Escolha, 293 

bem como, pelo Edital de Abertura. § 2º O CMDCA publicará Edital divulgando os nomes 294 

dos candidatos habilitados nesta fase. § 3º O candidato eliminado nesta fase, terá 03 (três) 295 

dias úteis contados da data da publicação do Edital dos Habilitados, para apresentação de 296 

recurso junto a Comissão Organizadora. Não havendo correções, o Presidente coloca em 297 

aprovação esta seção a qual é aprovada com dezoito (18) votos favoráveis e uma (01) 298 



ausência da conselheira Josiane Dambros, representante da Secretaria Municipal de Obras 299 

Públicas. Etelda continua a leitura: SUB-SEÇÃO V. DO EXAME DE CONHECIMENTOS 300 

ESPECÍFICOS. Art. 27. O exame de conhecimentos específicos constitui-se em prova 301 

escrita sobre os instrumentos normativos, a organização e o funcionamento do sistema de 302 

garantia de direitos da criança e do adolescente. Parágrafo Único. O edital do exame de 303 

conhecimentos específicos deve conter: I. Data, horário, local e duração do exame; II. 304 

Conteúdos programáticos do exame, pontuação mínima e máxima e, critérios de correção; 305 

III. Recursos cabíveis sobre a correção; IV. Demais elementos necessários à efetiva 306 

realização do exame. O Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada 307 

com dezoito (18) votos favoráveis e uma (01) ausência da Conselheira Josiane. 308 

Continuando a leitura Etelda passa à SUB-SEÇÃO VI. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E 309 

PSICOLÓGICA. Art. 28. A avaliação médica e psicológica, de caráter eliminatório, tem a 310 

finalidade de verificar as condições de saúde física e mental necessárias ao desempenho 311 

da função pública de Conselheiro Tutelar e será realizado pela área de Saúde Ocupacional 312 

da Secretaria de Administração do Município, consistindo em exame clínico, avaliação 313 

psicológica e, se necessário, de exames complementares. Art. 29. Quando exigidos 314 

exames complementares, para melhor comprovar o estado de saúde físico e mental do 315 

candidato a Conselheiro Tutelar, fica este obrigado a cumprir os prazos que forem 316 

estabelecidos pelo médico do trabalho do Município para a entrega dos respectivos 317 

resultados, sob pena de ser eliminado do Processo de Escolha. Art. 30. O candidato deverá 318 

providenciar, às suas expensas, os exames complementares, médicos e laboratoriais, se 319 

necessários. § 1º Em todos os exames solicitados, além do nome completo do candidato, 320 

deverão constar obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico 321 

do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade a inobservância ou a omissão 322 

do referido registro, culminando com a eliminação. § 2º Os exames apresentados serão 323 

avaliados em complementação à avaliação clínica e deverão ser apresentados na forma, 324 

data e local a serem definidos em edital. § 3º Por ocasião da avaliação médica, o candidato 325 

deverá informar a existência de qualquer condição atual ou pregressa de saúde, sob pena 326 

das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração ou omissão de informações. Art. 327 

31. As convocações para a realização da avaliação médica e psicológica serão realizadas 328 

por meio de edital publicado no órgão oficial de imprensa do Município e no Órgão Oficial 329 

Eletrônico do Município. Art. 32. Será eliminado do Processo de Seleção o candidato que 330 

não comparecer no dia, horário e local determinados para realização das avaliações. Art. 331 

33. O exame médico objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física para 332 



desempenhar as tarefas típicas da função de Conselheiro Tutelar. Art. 34. Será 333 

considerado habilitado, na avaliação médica, o candidato que obtiver o resultado de APTO 334 

para a função pública de Conselheiro Tutelar. Art. 35. O candidato será considerado 335 

INAPTO se da análise da avaliação médica e dos exames complementares for evidenciada 336 

alguma alteração clínica que seja: I. Incompatível com a função pública de Conselheiro 337 

Tutelar; II. Potencializada com as atividades a serem desenvolvidas; III. Determinante de 338 

frequentes ausências; IV. Capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a 339 

segurança do candidato ou de outras pessoas; V. Potencialmente incapacitante em curto 340 

prazo. Art. 36. A avaliação psicológica é parte integrante do Processo de Escolha e deverá 341 

compreender na aplicação de instrumentos capazes de identificar e quantificar, de forma 342 

objetiva e padronizada, escores, requisitos, características e habilidades psicológicas do 343 

candidato para o desempenho das atribuições, conforme previsto nos artigos 14 e 15 desta 344 

Lei. Art. 37. A avaliação psicológica deverá ser realizada por banca examinadora 345 

constituída por psicólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia e 346 

consistindo na aplicação de baterias de testes psicológicos, de aptidão, sanidade mental, 347 

de personalidade, por meio de instrumental competente, embasado em normas e 348 

procedimentos reconhecidos pela comunidade científica, validados em nível nacional e em 349 

conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia. Art. 38. Os requisitos 350 

psicológicos para o desempenho da função pública de Conselheiro Tutelar deverão ser 351 

estabelecidos no Edital de Abertura, devendo ser considerado atribuições e 352 

responsabilidades, descrição detalhada das atividades e tarefas, identificação dos 353 

conhecimentos, habilidades e características pessoais, necessários para sua execução e 354 

identificação de características restritivas ou impeditivas para a função. Art. 39. O resultado 355 

na avaliação psicológica deverá ser obtido por meio da análise de todos os instrumentos 356 

psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos, a partir do estudo científico 357 

do cargo pretendido, os quais deverão ser relacionados aos requisitos psicológicos do 358 

candidato para o desempenho das atribuições e competências inerentes a função, 359 

resultando nos conceitos para os candidatos de “APTO” ou “INAPTO”. Art. 40. Será 360 

assegurado ao candidato considerado “inapto” na avaliação psicológica conhecer as razões 361 

que determinaram a sua “inaptidão”, bem como a possibilidade de interpor recurso dentro 362 

do prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data da publicação do edital de resultado desta 363 

fase. Glaucya Bachinski Gwozdz representante da Secretaria Municipal de Assuntos 364 

Jurídicos pergunta se houver candidatos aptos porém com restrição quem analisa. Vanilse 365 

diz que não há restrições, ou está apto ou inapto. Lenita da Veiga que é psicóloga e 366 



representa a Secretaria Municipal de Saúde no Conselho, esclarece que são aplicados 367 

testes psicológicos para atestar a aptidão para o cargo que a pessoa irá assumir. Que 368 

estes testes são reconhecidos cientificamente e pelo Conselho de Psicologia. O Presidente 369 

Valdair coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com dezesseis (16) votos 370 

favoráveis, duas (02) ausências das Conselheiras Maria Tereza Chaves e Jandira de Jesus 371 

Silva e uma (01) abstenção da Conselheira Maria Helena Salvati Pinto. Etelda continua a 372 

leitura: SUB-SEÇÃO VII. DA ELEIÇÃO. Art. 41. Depois de concluídas todas as demais 373 

fases de caráter eliminatório, os candidatos classificados serão submetidos a eleição, 374 

sendo que os Conselheiros Tutelares serão eleitos em sufrágio universal, direto, facultativo 375 

e secreto dos membros da comunidade local com domicílio eleitoral no Município, em 376 

eleição realizada sob a coordenação da Comissão Organizadora do Processo de Escolha 377 

do CMDCA, com apoio da Justiça Eleitoral e fiscalização do Ministério Público. § 1º O 378 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em 379 

todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do 380 

ano subsequente ao da eleição presidencial. § 2º No processo de escolha dos membros do 381 

Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor 382 

bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Art. 383 

42. A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá aos limites impostos pela 384 

legislação eleitoral e ao Código de Posturas do Município, garantindo igualdade de 385 

condições a todos os candidatos. Art. 43. A votação deverá ocorrer preferencialmente, em 386 

urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições das resoluções 387 

aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do 388 

Estado do Paraná. § 1º As cédulas, quando necessárias, serão elaboradas pela Comissão 389 

Organizadora em conjunto com a Justiça Eleitoral. § 2º O eleitor deverá votar em candidato 390 

único. § 3º Nas seções de votação serão fixadas listas com relação de nome, codinomes, e 391 

número dos candidatos a Conselheiro Tutelar. Art. 44. Encerrada a votação, se procederá à 392 

contagem dos votos e a apuração sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 393 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com apoio da Justiça Eleitoral e 394 

fiscalização do Ministério Público. Parágrafo Único. Poderão ser apresentados pedidos de 395 

impugnação à medida que forem sendo apurados os votos, cabendo a decisão à própria 396 

Comissão Organizadora, pelo voto majoritário, com recurso ao Conselho Municipal dos 397 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA que decidirá em 03 (três) dias úteis, 398 

facultada a manifestação do Ministério Público. Art. 45. Concluída a apuração dos votos e 399 

decididos os eventuais recursos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 400 



Adolescente - CMDCA proclamará o resultado, providenciando a publicação dos nomes 401 

dos candidatos votados, com o número de votos recebidos. Parágrafo Único. Havendo 402 

empate na votação, será considerado eleito o candidato que obtiver maior nota na fase da 403 

prova de conhecimento específico, e em permanecendo o empate, o de maior idade. Art. 404 

46. A escolha para lotação das Unidades do Conselho Tutelar se dará por opção do 405 

Conselheiro Tutelar, tendo a prioridade pela ordem decrescente do número de votos. 406 

Parágrafo Único. Os candidatos eleitos como suplentes serão convocados pelo CMDCA 407 

para assumir as funções de Conselheiro Tutelar, no caso de férias, vacância, destituição da 408 

função, licenças para tratamento de saúde e maternidade quando exceder a 30 dias. O 409 

Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com dezenove (19) votos 410 

favoráveis. Na sequência Etelda passa ao item: SUB-SEÇÃO VIII. DO CURSO DE 411 

FORMAÇÃO. Art. 47. Os Conselheiros Tutelares eleitos como titulares e suplentes, 412 

deverão participar do processo de capacitação em relação a legislação específica às 413 

atribuições da função e dos demais aspectos da atividade do Conselho Tutelar, 414 

oportunizada e coordenada pelo CMDCA, antes da posse, com frequência obrigatória e 415 

integral. § 1º O Conselheiro que não participar do processo de capacitação, perderá o 416 

direito ao mandato, devendo ser substituído pelo suplente eleito que tenha participado da 417 

capacitação, respeitando-se rigorosamente a ordem do número de votos. § 2º O 418 

Conselheiro reeleito ou que já tenha exercido a função de Conselheiro Tutelar em outros 419 

mandatos, também deve participar do processo de capacitação, dada a importância do 420 

aprimoramento continuado da atualização da legislação e dos processos de trabalho. Jose 421 

Telles – Assessor Jurídico da SEASO questiona sobre a possibilidade de acabar os 422 

conselheiros tutelares eleitos suplentes e quais as formas e procedimentos para proceder 423 

as substituições que surgirem. Etelda diz que poderá ser feito através de Edital uma eleição 424 

complementar para concluir o mandato. O Presidente coloca em aprovação esta seção a 425 

qual é aprovada com dezenove (19) votos favoráveis. Etelda continua a leitura: SEÇÃO III. 426 

DO MANDATO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Art. 48.  A posse e o 427 

exercício dos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerão no dia 10 de janeiro do ano 428 

subsequente ao processo de escolha, podendo a diplomação ocorrer em solenidade 429 

pública em data anterior a data da posse. Parágrafo Único. Para fins de cumprimento da 430 

presente Lei, no caso de criação de novos Conselhos Tutelares Regionais o tempo de 431 

mandato dos novos Conselheiros Tutelares será proporcional até a próxima eleição. Art. 432 

49. Cada Unidade do Conselho Tutelar será composta de 05 (cinco) membros com 433 

mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma reeleição consecutiva. Art. 50.  São impedidos 434 



de servir no mesmo Conselho Tutelar cônjuges, companheiros em união estável, 435 

companheiros em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade 436 

até o 3º grau. Parágrafo Único. Estende-se o impedimento ao Conselheiro Tutelar, na 437 

forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério 438 

Público com atuação na Justiça da Infância e da Adolescência, em exercício na Comarca 439 

de Cascavel, Estado do Paraná. Art. 51. Os Conselheiros Tutelares eleitos dentro do 440 

número de vagas serão nomeados pelo Prefeito Municipal e empossados pelo Conselho 441 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com registro em ata e 442 

publicação no Órgão Oficial do Município. O Presidente coloca em aprovação esta seção a 443 

qual é aprovada com dezoito (19) votos favoráveis. Dando continuidade a leitura: 444 

CAPÍTULO II. DOS DEVERES E VEDAÇÕES. SEÇÃO I. DOS DEVERES E VEDAÇÕES. 445 

Art. 52. São deveres do Conselheiro Tutelar na sua condição de agente honorífico, de 446 

acordo com a Constituição Federal de 1988, com a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da 447 

Criança e do Adolescente - ECA e Legislações em vigência: I. Desempenhar as atribuições 448 

inerentes à função, previstas no art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; II. 449 

Realizar suas atribuições com eficiência, zelo, presteza, dedicação e rendimento funcional, 450 

sugerindo providências à melhoria e aperfeiçoamento da função; III. Agir com probidade, 451 

moralidade e impessoalidade e de modo adequado às exigências da função, com atitudes 452 

leais, éticas e honestas, mantendo espírito de cooperação e solidariedade com os colegas 453 

de trabalho, tratando a todos com urbanidade, decoro e respeito; IV. Prestar contas 454 

quadrimestralmente, por meio de relatório extraído do Sistema de Informação para a 455 

Infância e Adolescência, seguindo os parâmetros Estadual e Federal (Sistema Nacional de 456 

Registro e Tratamento de Informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais 457 

preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), até o quinto dia útil de cada 458 

mês, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, ao 459 

Ministério Público e ao Juiz da Vara da Infância e Juventude, contendo síntese de dados 460 

referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na 461 

implementação das políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e 462 

deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes. V. Manter 463 

conduta pública e particular ilibada; VI. Zelar pelo prestígio da instituição; VII. Tratar com 464 

urbanidade e respeito os interessados, testemunhas, servidores e auxiliares do Conselho 465 

Tutelar, autoridades e os demais integrantes dos órgãos de defesa dos direitos da criança 466 

e do adolescente; VIII. Apresentar ao CMDCA, as irregularidades que tiver conhecimento; 467 

IX. Identificar-se em suas manifestações funcionais; X. Cumprir com a jornada de trabalho 468 



e escalas de plantões; XI. Atuar exclusivamente na defesa e proteção integral dos direitos 469 

fundamentais das crianças e adolescentes, sendo exigida em sua função dedicação 470 

exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade remunerada 471 

pública ou privada sob pena de perda do mandato de Conselheiro Tutelar. § 1º Compete 472 

aos Conselheiros Tutelares fazerem os registros dos atendimentos no Sistema de 473 

Informação para a Infância e Adolescência, seguindo os parâmetros Estadual e Federal. § 474 

2º A não observância do contido no parágrafo anterior, poderá ensejar a abertura de 475 

Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar. Art. 53. Cabe ao Poder Executivo 476 

Municipal oferecer condições aos Conselhos Tutelares para o uso do Sistema de 477 

Informação para a Infância e Adolescência, seguindo os parâmetros Estadual e Federal. 478 

Art. 54. É vedado aos Conselheiros Tutelares; I. Receber, a qualquer título e sob qualquer 479 

pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza; II.  Exercer outra atividade remunerada 480 

ou não remunerada, ainda que haja compatibilidade de horário, sob pena de perda do 481 

mandato; III. Exercer atividade de fiscalização em locais onde exerça atividade voluntária, 482 

no âmbito da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; IV. Utilizar-483 

se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária; V. 484 

Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando no exercício 485 

da sua função; VI. Delegar a pessoa que não seja Conselheiro Tutelar o desempenho das 486 

atribuições que sejam de sua responsabilidade; VII. Valer-se da função para lograr proveito 487 

pessoal ou para outrem; VIII. Receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer 488 

espécie, em razão de suas atribuições; IX. Proceder de forma desidiosa; X. Exercer 489 

quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função; XI. Exceder no 490 

exercício da função, de modo a exorbitar suas atribuições, em abuso de autoridade; XII. 491 

Deixar de submeter ao Órgão Colegiado de que trata o art.1º, § 2º, desta Lei, as decisões 492 

individuais referentes à aplicação de medidas protetoras, a crianças, adolescentes, pais ou 493 

responsáveis, previstas nos artigos 101 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente - 494 

ECA; XIII. Descumprir os deveres funcionais mencionados no artigo 52 desta Lei e outras 495 

legislações pertinentes. XIV. Recusar fé a documento público; XV. Opor resistência 496 

injustificada ao andamento do serviço; XVI. Utilizar o espaço físico da sede do Conselho 497 

Tutelar para fazer qualquer tipo de promoção pessoal ou de terceiros; XVII. Promover 498 

manifestação de apreço ou desapreço no recinto da Unidade do Conselho Tutelar; XVIII. 499 

Desviar servidor público para atendimento a interesse particular; XIX. Apresentar-se 500 

embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; XX. Utilizar linguagem injuriosa ou 501 

ofensiva em comunicação oficial, informação ou ato semelhante; XXI. Negar atendimento 502 



alegando que a criança ou o adolescente não pertence ao seu território de atendimento, 503 

com base no artigo 6º desta Lei. § 1º O Conselheiro Tutelar que utilizar de forma indevida 504 

as informações e documentos que requisitar, poderá ser responsabilizado, estando sujeito 505 

às sanções legais; § 2º A responsabilidade pelo uso e divulgação indevidos de informações 506 

referentes ao atendimento de crianças e adolescentes se estende aos servidores e 507 

auxiliares à disposição do Conselho Tutelar. Art. 55. Todos os Conselheiros Tutelares 508 

estarão submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos 509 

períodos de plantão, sendo vedado qualquer tratamento desigual. Neste momento discute-510 

se sobre a abordagem no atendimento de conselheiros tutelares, que informam aos 511 

usuários o nome da Escola ou dos técnicos que encaminham a ficha de referência com 512 

denúncia ou solicitação de providências. Lenita pergunta se não há como resguardar a 513 

fonte de denúncia, com previsão nesta lei. Maria Tereza diz que nas reuniões de rede, a 514 

maior reclamação é essa: de que não é mantido o anonimato ou sigilo das denúncias. José 515 

Telles diz que isso é da conduta pessoal do conselheiro. Vanilse fala que não se pode 516 

invadir as funções do conselheiro, pois neste aspecto ele tem autonomia. Lenita reitera que 517 

seja incluído na proposta a garantia de manutenção do anonimato. Vanilse sugere que esta 518 

inclusão seja feita no regimento interno do Conselho Tutelar, pois não há motivos para se 519 

incluir na Lei. Diante dos argumentos apresentados, Lenita retira a sua proposta. Neste 520 

momento, devido a necessidade de ausência do Presidente, assume a condução dos 521 

trabalhos a 2ª Secretária do Conselho Vanilse, a qual coloca em aprovação a seção lida e 522 

discutida, que é aprovada com dezoito (18) votos favoráveis e uma (01) ausência do 523 

Presidente Valdair. Dando continuidade a reunião Etelda lê: SEÇÃO II. DO EXERCÍCIO DA 524 

FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO. Art. 56. O exercício efetivo da função de Conselheiro 525 

Tutelar constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral. Art. 526 

57. A função de Conselheiro Tutelar é exercida em regime de tempo integral e de 527 

dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública ou 528 

privada. § 1º O Conselheiro Tutelar cumprirá jornada de 40 (quarenta) horas semanais 529 

durante os dias e horários de atendimento do Conselho Tutelar definido no caput do artigo 530 

11 desta Lei, podendo realizar intervalo de 4 (quatro) horas, entre a saída do seu plantão, 531 

quer seja plantão noturno, feriado ou de final de semana, e início do próximo expediente. § 532 

2º Quando necessário o Conselheiro Tutelar prestará atendimento fora da sede. § 3º Sem 533 

prejuízo do disposto dos parágrafos anteriores deste artigo, o Conselheiro Tutelar atenderá 534 

em regime de plantão no período noturno, nos finais de semana e feriados, conforme 535 

disposto em regimento único do Conselho Tutelar, observado o previsto no art. 11 desta 536 



Lei. § 4º Os Conselheiros Tutelares deverão registrar suas entradas e saídas ao trabalho 537 

de acordo com as mesmas normas administrativas estabelecidas ao servidor público do 538 

Município de Cascavel. Art. 58.  Se o eleito para o Conselho Tutelar for servidor público 539 

municipal, poderá optar entre a remuneração da função de Conselheiro Tutelar ou o valor 540 

de sua remuneração, ficando-lhe garantido: I. Retorno ao cargo efetivo, quando findado o 541 

seu mandato de Conselheiro Tutelar; II. A contagem do tempo de serviço para fins 542 

previdenciários. Art. 59. O Conselheiro Tutelar fará jus a percepção de remuneração 543 

mensal, 13º salário, férias e um terço constitucional. § 1º A remuneração do Conselheiro 544 

Tutelar será de R$ 5.145,90 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos) 545 

sendo reajustado na mesma época e no mesmo índice aplicado ao reajuste dos servidores 546 

públicos municipal. § 2º No período de férias igual a 30 (trinta) dias, o Conselheiro Tutelar 547 

será substituído pelo próximo suplente eleito que tenha participado da capacitação, 548 

conforme prevê o artigo 47 desta Lei, respeitada a ordem da eleição. § 3º As férias serão 549 

programadas pelas Unidades do Conselho Tutelar, podendo gozá-las apenas um 550 

Conselheiro em cada período, devendo ser informado por escrito ao CMDCA e à Secretaria 551 

de vinculação, com pelo menos 30 dias de antecedência, para que seja providenciada a 552 

convocação do suplente. Jhesy Fernanda pergunta se precisam tirar os trinta dias de férias 553 

consecutivos ou não.  Etelda responde que para ser chamado o suplente para substituir os 554 

conselheiros em férias, somente com no mínimo trinta dias de afastamento. José Telles diz 555 

que na integra não precisaria substituir pois mesmo em gozo de férias o Conselheiro 556 

continua efetivo, não deixa de ser conselheiro e não há prejuízo na composição do 557 

colegiado que é de cinco conselheiros tutelares. Etelda diz que o que precisa ser avaliado é 558 

se esta ausência gerará prejuízo no atendimento à criança e ao adolescente. Ruvanir diz 559 

que é muito mais prejudicial ficar chamando suplentes por períodos tão curtos, aos quais 560 

não permite nem mesmo se adaptarem ao serviço. Etelda menciona que por um período de 561 

dez dias provavelmente nenhum suplente assumirá, porque ninguém vai sair do emprego 562 

para assumir apenas dez dias como conselheiro. O quórum neste momento passa a ser de 563 

dezessete (17) com a saída das conselheiras Edlaine da Silva Dutra e da Leonice Joaquim 564 

Slusarski Constantino. Sanadas as dúvidas o Presidente Valdair que já havia retornado à 565 

reunião, coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com dezessete (17) votos 566 

favoráveis. Dando continuidade Etelda lê: SEÇÃO III. DAS LICENÇAS. Art. 60. O 567 

Conselheiro Tutelar terá direito as seguintes licenças: I. Para tratamento de sua saúde; II. 568 

Maternidade de 180 (cento e oitenta) dias; III. Paternidade de 05 (cinco) dias; IV. Para 569 

acompanhar filho menor de idade (fazer mesma redação do estatuto do servidor público). 570 



V. Licença casamento (fazer mesma redação do estatuto do servidor); VI. Falecimento de 571 

familiar (fazer mesma redação do estatuto do servidor. § 1º O Conselheiro Tutelar 572 

licenciado por mais de 30 (trinta) dias, será substituído pelo suplente eleito que tenha 573 

participado da capacitação, conforme prevê o artigo 47 desta Lei, para o preenchimento da 574 

vaga, respeitando a ordem de votação. § 2º Todas as licenças deverão ser liberadas 575 

mediante apresentação dos respectivos documentos médicos ou de registro civil, quando 576 

for o caso, obedecidas as mesmas regras aplicadas ao servidor público do Município. § 3º 577 

Não será permitida licença para tratar de assuntos de interesse particular. § 4º Compete ao 578 

Poder Executivo Municipal garantir o acompanhamento continuado da saúde ocupacional a 579 

todos os Conselheiros Tutelares em exercício. Após discussão quanto aos pontos acima, 580 

ficou definido que José Telles fará a verificação da redação constante no Estatuto do 581 

Servidor Público e finalizará a redação deste artigo no que se refere as licenças. Não 582 

havendo apontamentos adicionais, o Presidente coloca em aprovação esta seção, com o 583 

indicativo de que o Dr. José Telles está autorizado a proceder a finalização do texto,  afim 584 

de garantir que as licenças acima expostas tenham a redação de acordo com o Estatuto do 585 

Servidor Público Municipal,  a qual é aprovada com dezessete (17) votos favoráveis. Etelda 586 

continua a leitura: CAPÍTULO II. DA VACÂNCIA DO MANDATO. Art. 61. A vacância do 587 

mandato de Conselheiro Tutelar decorrerá de: I. Renúncia; II. Posse e exercício em outro 588 

cargo, emprego ou função pública ou privada remunerada; III. Aplicação de sanção 589 

administrativa de destituição do mandato, mediante processo administrativo disciplinar; IV. 590 

Falecimento; V. Condenação por sentença transitada em julgado pela prática de crime ou 591 

de ato improbo, que comprometa a sua idoneidade moral; VI. Em caso de perda de sua 592 

capacidade plena para o exercício da função de Conselheiro Tutelar. Parágrafo Único. 593 

Ocorrendo vacância o Conselheiro Tutelar será substituído pelo suplente eleito que tenha 594 

participado da capacitação, conforme prevê o artigo 47 desta Lei, para o preenchimento da 595 

vaga, respeitada a ordem da votação. Devido à necessidade de ausência do Presidente, a 596 

2ª Secretária Vanilse assume a condução dos trabalhos e coloca em aprovação esta seção 597 

a qual é aprovada com dezesseis (16) votos favoráveis e uma (01) ausência do Presidente 598 

Valdair. Etelda continua a leitura: CAPÍTULO III. DO REGIME DISCIPLINAR. SEÇÃO I. 599 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E PENALIDADES. Art. 62. Considera-se infração 600 

disciplinar o comportamento ou ato praticado pelo Conselheiro Tutelar, por desobediência 601 

ou inobservância, ação ou omissão, ainda que meramente culposo, que viole os deveres 602 

ou as proibições, gerais ou especiais, inerentes a função que exerce, elencadas nesta 603 

Legislação Municipal e demais legislações pertinentes. Art. 63. O Conselheiro Tutelar 604 



responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Art. 605 

64. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de 606 

suas consequências. Art. 65. São penas disciplinares aplicáveis pelo Prefeito Municipal, na 607 

ordem crescente de gravidade: I. Advertência por escrito, aplicada em casos de não 608 

observância dos deveres previstos nos artigo 52 e vedações previstas no artigo 54 desta 609 

Lei, que não tipifiquem infração sujeita as penalidades de suspensão e destituição de 610 

mandato; II. Suspensão disciplinar, com prazo não excedente a 90 (noventa dias), nos 611 

casos: reincidência da infração sujeita à pena de advertência, acúmulo de infrações ou 612 

infrações consideradas graves; III. Multa; IV. Destituição do mandato. § 1º A pena de 613 

suspensão disciplinar poderá ser convertida em pena de multa, desde que haja 614 

conveniência para o Conselho Tutelar, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia da 615 

remuneração na mesma proporção de dias de suspensão, com desconto em folha de 616 

pagamento. § 2º Ocorrendo a conversão da pena de suspensão disciplinar em pena de 617 

multa, o Conselheiro Tutelar fica obrigado a permanecer em serviço. Art. 66. A destituição 618 

do mandato do Conselheiro Tutelar ocorrerá nos seguintes casos: I. For condenado por 619 

sentença transitada em julgado, pela prática de crime culposo e doloso ou contravenção 620 

penal e por ato improbo; II. Tenha sido comprovadamente negligente, omisso, não assíduo 621 

ou ainda deixe de cumprir suas funções; III. Praticar ato contrário à ética, à moralidade e 622 

aos bons costumes ou que seja incompatível com a função; IV. Não cumprir com as 623 

atribuições conferidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente; V. Ser negligente nas suas 624 

tarefas, facilitando dessa forma a exposição de crianças e adolescentes em situação de 625 

risco; VI. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer 626 

natureza, em razão de suas atribuições, para si ou para outrem; VII. Transferir residência 627 

ou domicílio para outro Município; VIII. Delegar a pessoa que não seja membro do 628 

Conselho Tutelar o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade; IX. 629 

Exercer outra atividade pública ou privada remunerada, ainda que haja compatibilidade de 630 

horário; X. Proceder de forma desidiosa; XI. Perda de quaisquer dos requisitos previstos no 631 

artigo 13 desta Lei. Parágrafo Único. Verificada em sentença condenatória e transitada em 632 

julgado do Conselheiro Tutelar na esfera do Poder Judiciário pela prática de crime ou 633 

contravenção penal e ato improbo, o CMDCA, em reunião extraordinária, declarará vago o 634 

mandato de Conselheiro Tutelar, dando posse imediata ao suplente. O Presidente retorna à 635 

reunião e neste momento coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com 636 

dezessete (17) votos favoráveis. Continuando a leitura: SEÇÃO II. DOS ATENUANTES E 637 

AGRAVANTES. Art. 67. Na aplicação das penalidades disciplinares serão consideradas a 638 



natureza e a gravidade do ilícito ou irregularidade, os danos que dele provierem para o 639 

serviço público, as circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes funcionais do 640 

Conselheiro Tutelar, conforme segue: I. Atenuantes: a) Ausência de punição anterior; b) 641 

Bom desempenho na prestação de serviços ao Conselho Tutelar; c) Motivo de relevante 642 

valor social ou moral; d) Coexistência de causas relativas à carência de condições de 643 

material ou pessoal na unidade do Conselho Tutelar; e) O fato de o Conselho Tutelar ter: 1. 644 

Cometido a infração disciplinar na defesa, ainda que putativa ou com excesso moderado, 645 

de prerrogativa funcional; 2. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo 646 

após a infração disciplinar, evitar ou minorar as suas consequências; 3. Reparado o dano 647 

causado, por sua espontânea vontade e antes do julgamento. II. Agravantes: a) A prática 648 

de ato que concorra, grave e objetivamente, para o desprestígio do Conselho Tutelar ou de 649 

Conselheiros Tutelares; b) O concurso de pessoas; c) O cometimento da infração 650 

disciplinar em prejuízo de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa 651 

incapaz de se defender, ou pessoa sob seus cuidados por força de suas atribuições; d) O 652 

cometimento da infração disciplinar com violência ou grave ameaça, quando não 653 

elementares da infração; e) Ser o Conselheiro Tutelar quem: 1. Promove ou organiza a 654 

cooperação ou dirige a atividade dos demais coautores; 2. Instiga subordinado ou lhe 655 

ordena a prática da infração disciplinar; 3. Instiga outro servidor ou Conselheiro Tutelar, 656 

propõe ou solicita a prática da infração disciplinar. 4.  Reincidência; 5. Cometimento de 657 

infração com a obtenção de vantagens indevidas, de qualquer espécie, em benefício 658 

próprio ou de outrem; 6. Não adoção de providências no sentido de evitar ou reparar atos 659 

lesivos dos quais tenha tomado conhecimento. Etelda questiona o porquê do idoso na letra 660 

“c” e José Telles explica que vai agravar a pena quando por exemplo o conselheiro tutelar 661 

utiliza da fragilidade do idoso no contexto familiar para negligenciar. Não havendo mais 662 

questionamentos o Presidente coloca em aprovação esta seção a qual é aprovada com 663 

dezessete (17) votos favoráveis. Etelda continua a leitura: SEÇÃO III. DOS 664 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES. Art. 68. A denúncia sobre irregularidades 665 

envolvendo Conselheiros Tutelares será objeto de apuração, desde que formulada por 666 

escrito com elementos suficientes para ser confirmada a autenticidade. § 1 Toda e qualquer 667 

denúncia envolvendo Conselheiros Tutelares deverá ser analisada, previamente, pela 668 

Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA, dando-se os encaminhamentos para 669 

esclarecimento da denúncia ou abertura de procedimento disciplinar, se for o caso. § 2°- 670 

Após proceder e definir os encaminhamentos a Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA 671 

formulará parecer que subsidiará a decisão da plenária do CMDCA; § 3°- O CMDCA reunir-672 



se-á para deliberar sobre os encaminhamentos, e poderá decidir pelo arquivamento ou 673 

encaminhamento para abertura de Sindicância ou Processo Disciplinar pelo Executivo 674 

Municipal; § 4°- Caso o CMDCA decidir pela abertura de Sindicância ou Processo 675 

Disciplinar, encaminhará ao chefe do Poder Executivo Municipal para as providências 676 

necessárias. Art. 69.  Compete ao Prefeito Municipal, ou a quem este delegar, instaurar 677 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, por meio de portaria de designação dos 678 

servidores componentes da comissão, assegurado o contraditório e ampla defesa. Art. 70. 679 

Os procedimentos disciplinares serão conduzidos por comissão composta de 03 (três) 680 

membros, sendo 02 (dois) servidores estáveis designados pelo Prefeito Municipal e 01 681 

(um) Conselheiro de Direitos indicado pelo CMDCA. Art. 71. Mediante provocação do 682 

Ministério Público ou por denúncia fundamentada de qualquer cidadão, observado o artigo 683 

68 desta Lei, o Prefeito Municipal poderá proceder ao afastamento temporário do 684 

Conselheiro Tutelar, até que se apurem os fatos, a fim de evitar danos ao serviço público 685 

e/ou interferência no andamento das investigações. Art. 72. Os processos de sindicância e 686 

procedimentos disciplinares terão o mesmo rito processual aplicado ao servidor público 687 

municipal. Parágrafo único. Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal acatar ou não a 688 

decisão da Comissão Processante, dando ciência ao Conselho Municipal dos Direitos da 689 

Criança e do Adolescente – CMDCA. Neste momento o quórum passa a quatorze votantes 690 

com a saída dos conselheiros: Jhesy Fernanda Pinto Martins, Jandira de Jesus Silva e 691 

Clenilza Lemos da Silva. Etelda propõe que a finalização da minuta seja feita pelo José 692 

Telles, enquanto assessor jurídico, contudo a revisão deverá ocorrer sem mudança do 693 

conteúdo e após seja encaminhado para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para 694 

as demais providências. Sugere e solicita que não haja a necessidade de retorno para a 695 

plenária, pois os ajustes são de questões de gramática, terminologias e ordenação da lei. 696 

Não havendo mais questionamentos sobre essa parte o Presidente coloca em aprovação 697 

esta seção e os encaminhamentos propostos por Etelda, a qual é aprovada com quatorze 698 

(14) votos favoráveis. CAPÍTULO IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 73. O Conselho 699 

Tutelar deverá elaborar e aprovar o seu Regimento Interno único no prazo. Art. 74. Fica 700 

revogada a Lei Municipal n.º 6.279 de 11 de outubro de 2013, e demais disposições 701 

transitórias e finais. Art. 75. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 702 

Finalizada a leitura integral do texto proposto, José Telles sugere que seja estipulado um 703 

prazo para os conselheiros apresentarem o regimento. Clarice Aparecida Figurski diz que 704 

no mínimo noventa dias (90) após a posse. José Telles sugere que se modifique o Artigo 705 

73, com o seguinte conteúdo: O Conselho Tutelar deverá elaborar e aprovar o seu 706 



Regimento Interno único, no prazo de noventa dias (90) da publicação desta lei seguindo 707 

os demais prazos e trâmites previstos no artigo 10 desta lei. Não havendo mais 708 

apontamentos o Presidente coloca em aprovação o ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE 709 

SOBRE A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES E DÁ 710 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, a qual é aprovada em sua totalidade com as alterações 711 

propostas em plenária, com quatorze (14) votos favoráveis. Concluída a pauta o Presidente 712 

Valdair agradece a presença de todos e nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à 713 

reunião às dezessete horas e eu Katia L. Muller Mangabeira 714 

________________________________ Agente Administrativa do CMDCA, lavrei a presente 715 

ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 716 

____________________________________. 717 


