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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal  nº  6.278 de 11 de Outubro de 2013,  alterada pela Lei Municipal nº  6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 

 

RESOLUÇÃO n° 044/2016, de 08 de agosto de 2016. 
 

APROVA encaminhamento ao Departamento de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração/SEADM, de documentação relativa à 

solicitação de explicações do Núcleo Regional de 

Educação – NRE, referente atendimento prestado 

por  Conselheira Tutelar, no Colégio XIV de 

Novembro, para providências. 

 

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 

6.278/2013, alterada pela Lei Municipal n° 6.423/2014, após apreciação e 

deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 07/12/2016, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

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

Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a política 

municipal dos direitos da criança e do adolescente; 

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

funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2015 de 29/07/2015 – CMDCA, que 

reestrutura as Comissões Temáticas e Representações Externas do CMDCA e 

atribui como responsabilidades da Comissão de Ética e Disciplina: Acompanhar 

sistematicamente a atuação dos conselheiros tutelares; analisar denúncias relativas 

ao exercício da função dos conselheiros tutelares e adotar os procedimentos 

disciplinares necessários, previstos na Lei Municipal n° 6.279 de 11 de outubro de 

2013; analisar situações de falta de decoro de conselheiros de direitos; emitir 

pareceres para apreciação e deliberação da plenária com sugestão de aplicabilidade 

de pena disciplinar compatível com a gravidade do fato; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 144/ADM/NRE datado de 11/08/2016, através do qual 

o Núcleo Regional de Educação solicita ao CMDCA que busque explicações da 

Conselheira Tutelar, pois ao atender o Colégio Estadual XIV de Novembro, a mesma 

utilizou expressões vocabulares como “no nosso tempo nós tínhamos que debulhar 
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milho”, que desqualificam os adolescentes que frequentam a Instituição de Ensino, 

bem como demonstra desconhecimento da Legislação vigente; 

CONSIDERANDO que após análise da solicitação do Núcleo Regional de Educação 

– NRE, a Comissão de Ética e Disciplina solicitou à Mesa Diretiva do CMDCA o 

envio de Ofícios com solicitação de esclarecimentos complementares ao NRE e a 

Conselheira Tutelar cuja atuação estaria sendo questionada; 

CONSIDERANDO que foi remetido pelo CMDCA o Ofício nº 271/2016 datado de 

20/09/2016 ao Núcleo Regional de Educação – NRE com protocolo de recebimento 

na data de 21/09/2016, com solicitação das seguintes informações, no prazo de 

cinco dias: Data da solicitação e motivo que gerou o atendimento da Conselheira 

Tutelar junto à Escola; data na qual ocorreram os fatos relatados; forma como o 

atendimento ocorreu; envolvidos no referido atendimento; providências e 

encaminhamentos decorrentes do atendimento; outras informações complementares 

e de conhecimento da Escola em relação à situação encaminhada ao CMDCA; 

CONSIDERANDO que foi remetido pelo CMDCA o Ofício nº 272/2016 datado de 

20/09/2016 à Conselheira Tutelar com protocolo de recebimento na data de 

21/09/2016, com cópia da solicitação ao CMDCA pelo NRE, pedindo para que no 

prazo de cinco dias prestasse esclarecimentos quanto aos fatos relatados pelo 

Colégio Estadual XIV de Novembro;  

CONSIDERANDO que o Núcleo Regional de Educação – NRE não enviou resposta 

ao CMDCA; 

CONSIDERANDO que a Conselheira Tutelar encaminhou ao CMDCA o Ofício nº 

544 de 21/09/2016 do CT Oeste, protocolado na mesma data no CMDCA, no qual 

dispõe: “Visando atender ao pedido de explicação solicitado por Vossa Senhoria, 

consubstanciado no Ofício nº 272/2016, datado de 20 de setembro de 2016, sobre 

supostas utilizações por esta conselheira tutelar de vocabulário inadequado em 

eventual atendimento ao Colégio estadual XIV de Novembro, vem respeitosamente, 

solicitar que seja encaminhado no prazo impreterível de 24 horas, cópias de todos 

os documentos (ata, ofício, denúncia, e etc.) que fundamentaram e subsidiaram o 

referido Ofício nº 144/ADM/NRE, de 11 de agosto de 2016, inclusive aqueles que 

deram origem a reclamação, para conhecimento dos fatos, possibilitando, deste 

modo, o atendimento solicitado. Ainda requer que seja depois de suprido o vício 

acima, a concessão do prazo de 10 (dez) dias para resposta. Sem mais para o 

momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração”; 
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CONSIDERANDO que após a reunião da Comissão o Conselho recebeu o Ofício n° 

217/ADM/NRE de 25/11/2016 do Núcleo Regional de Educação no qual detalha o 

motivo da presença da Conselheira Tutelar na Escola e os fatos ocorridos: “Na data 

de” 02/08/2016, terça-feira, no período da tarde, nas dependências do CRAS XIV de 

Novembro, para organizar a realização do evento XIV Cidadã: Comunidade na 

Escola, a realizar-se no dia 19/08/2016, em parceria com todos os serviços da Rede 

de Atenção e Proteção Social de Cascavel. O evento foi proposto pelo CRAS XIV de 

Novembro, com o objetivo de minimizar a violência na escola. Antes de iniciar a 

reunião, enquanto alguns membros da Rede aguardavam a chegada dos demais, 

realizaram uma conversa sobre as situações de violência. Naquele momento, 

estavam presentes o Diretor e uma Pedagoga do Colégio XIV de Novembro, o 

Presidente do Bairro e também Presidente da APMF, as Pedagogas do NRE, e 

outras pessoas, dentre elas a Conselheira Tutelar. A conversa iniciou com a 

narrativa do Diretor sobre a depredação ocorrida na escola e na casa do Presidente 

do Bairro e da APMF. Em meio à conversa, o Diretor da referida Instituição 

manifestou opinião sobre a violência e a depredação, dizendo que as mesmas 

ocorrem pelo fato de que os estudantes são impedidos de trabalhar. A Conselheira 

Tutelar concordou com o Diretor dizendo que quando era criança, fazia trabalhos 

como carpir lote, limpar casa e debulhar milho, não sobrando tempo livre, e por isso, 

nunca se envolveu nestas situações. Naquele momento esperou-se que a 

Conselheira fizesse argumentação em defesa da criança e do adolescente, 

respaldada por seus conhecimentos sobre a Lei n° 8.069/1990. Não houve tempo 

para contraposição à fala da Conselheira, pois a conversa foi interrompida com a 

chegada de um membro da rede que presidiu a reunião. O Ofício n/ 144, 

encaminhado no dia 11/08/2016, teve por objetivo requerer explicações deste órgão 

sobre o posicionamento feito pela Conselheira, haja vista que o comentário referente 

àquela situação específica não deveria ser externada naquele momento e local, 

devendo imperar a atuação profissional”; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reuniões realizadas, analisou a 

documentação recebida e tomou as providências de sua competência, com emissão 

de parecer à plenária da Reunião Ordinária do CMDCA no dia 07/12/2016, no qual 

solicita à apreciação e deliberação dos seguintes encaminhamentos: 1) A remessa 

dos documentos ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
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de Administração, para que convoque à Conselheira Tutelar e realize a oitiva verbal 

em relação aos fatos relatados pelo Núcleo Regional de Educação – NRE; 2) Após a 

oitiva da Conselheira Tutelar, proceda orientação escrita quanto à conduta no 

atendimento realizado e mantenha no registro funcional da Conselheira Tutelar, 

cópia da orientação realizada, para procedimentos necessários em possíveis 

situações de reincidência. 

                              RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a remessa da documentação para o Departamento de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, relativa à solicitação 

do Núcleo Regional de Educação – NRE, de explicações referente situação ocorrida 

no Colégio XIV de Novembro, na qual envolveu Conselheira Tutelar, afim de que: 

proceda a convocação da Conselheira Tutelar e realize a oitiva verbal da mesma, 

em relação aos fatos relatados pelo Núcleo Regional de Educação – NRE e após 

sua oitiva, proceda orientação escrita quanto a sua conduta,  e mantenha no registro 

funcional da Conselheira Tutelar, cópia da orientação realizada, para procedimentos 

necessários em possíveis situações de reincidência. 

                        

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         Cascavel, 08 de dezembro de 2016 

 

 

Valdair Mauro Debus 
Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 


