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                       RESOLUÇÃO n° 004/2017, de 10 de fevereiro de 2017. 

  

                    APROVA arquivamento de pedido de providências  
                                                 relativo ao desempenho  da função de conselheiro 
                                                 tutelar 
                                                                    

                                   

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013 e alterada pela Lei 

Municipal n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora das 

ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação em pauta fechada da 

plenária da Reunião Ordinária de 08/02/2017, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

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

Adolescente – ECA; 

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

municipal dos direitos da criança e do adolescente; 

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, na qual 

dispõe sobre as atribuições da Comissão de Ética e Disciplina; 

CONSIDERANDO que após análise da solicitação de providência recebida do 

requerente V.M., a Comissão de Ética e Disciplina tomou as seguintes providências: 

1) Encaminhou o Ofício nº 382/2016 datado de 01/12/2016 à Conselheira Tutelar 

constante nos fatos, com solicitação de informações e esclarecimentos e com 

quesitos a serem respondidos a fim de elucidar os fatos relatados pelo requerente, 

com cópia do documento da solicitação de providências ao CMDCA; 2) Com as 

informações e esclarecimentos prestados pela Conselheira Tutelar através do 

documento datado de 12/12/2016 e protocolado junto ao CMDCA na mesma data, 

realizou a análise, e concluiu que a Conselheira Tutelar cumpriu com suas atribuições 

legais e garantiu os direitos da criança envolvida, ao entregá-la a sua genitora, 
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situação comprovada e confirmada com a reversão de guarda ao favor da genitora, 

em audiência junto ao Judiciário, com a concessão da guarda provisória dos filhos; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Ética e Disciplina, no uso de suas atribuições 

realizou reunião em 18/01/2017, realizou a análise final de toda a documentação 

referente a solicitação do Sr. V. M., protocolada na data de 27/10/2016, com 

solicitação de providências em relação ao desempenho das funções de Conselheira 

Tutelar, devido ter retirado a filha sob sua guarda e a ter entregado aos cuidados da 

genitora, e deu parecer favorável aos seguintes encaminhamentos: 1) Arquivamento 

do pedido de providências e da respectiva documentação, pois com as informações 

prestadas ao CMDCA, pela Conselheira Tutelar que realizou os atendimentos, ficou 

comprovado que a mesma tomou todas as providências legais necessárias em 

relação ao caso; 2) Após a publicação da deliberação do Conselho, que sejam 

oficiados o requerente e a Conselheira Tutelar, para conhecimento. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR o arquivamento do pedido de providências do Sr. V.M. e da 

respectiva documentação, pois com as informações prestadas ao CMDCA, pela 

Conselheira Tutelar que realizou os atendimentos, ficou comprovado que a mesma 

tomou todas as providências legais necessárias em relação ao caso. 

  

Art. 2º -  ENCAMINHAR ao requerente e a Conselheira Tutelar, para conhecimento, 

cópia desta Resolução, para as providências que entenderem cabíveis. 

 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                Cascavel, 10 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
                                                                          Valdair Mauro Debus 
                                                        Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017   
  

 

 


