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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 07 – 15/04/2015 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, reuniram-se no Auditório da 1 

Prefeitura Municipal de Cascavel PR, para Reunião Extraordinária do Conselho Municipal 2 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Vice 3 

Presidente, Sr. Evilásio Schmitz, de seus Conselheiros, conforme lista de presença anexa a 4 

esta ata, tendo a seguinte pauta: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) 5 

Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência; 3) Apreciação e Deliberação 6 

do Parecer da Comissão de Registro/Inscrição/Validação e Renovação do CMDCA, 7 

relativo ao Oficio Nº 37/2015 de 08/04/2015 – Associação Recanto da Criança, que 8 

solicita protelação de prazo para adequações no Plano de Trabalho – Renovação de 9 

Registro; 4) Apreciação e Deliberação do Parecer das Comissões do CMDCA, relativo 10 

aos Ofícios ADM Nº011/2015 e 022/2015 de 30/03/2015 – Lar dos Bebês Pequeno 11 

Peregrino, que dispõe sobre o encerramento das atividades da Entidade; 5) 12 

Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão Especial Processante, referente 13 

Processo Administrativo Disciplinar – Resolução Nº 025/2014; 6) Informes: 6.1) Of. Nº 14 

335/2015 de 06/04/2015 – SEASO, Equipe de Referência que compõe gestão da 15 

Secretaria; 6.2) Convite da Comissão Permanente de Educação Cultura e Desporto – 16 

CECD da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel – “Audiência Pública com o 17 

tema: Estruturas Públicas de Educação e Ampliação de Vagas, 15/04/2015, 19 horas, 18 

Salão Paroquial da Capela Imaculada Conceição. O Vice Presidente inicia os trabalhos 19 

dando boas vindas a todos e fazendo a apreciação e aprovação da pauta a qual foi 20 

aprovada por unanimidade com dez (10) votantes, o Sr. Evilásio passou a palavra a Sra 21 

Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos, a qual leu as 22 

justificativas de ausência: Lenita Terezinha Sturm Veiga e do presidente Valdair Mauro 23 

Debus que se encontra em outro evento representando o CMDCA, de Maria Tereza 24 

Chaves encontra-se em Brasília na Reunião do Conselho Nacional de Assistência Social – 25 



CNAS. As justificativas foram aprovadas por unanimidade com um quorum de dez (10) 26 

votantes. Dando continuidade, o Sr. Evilásio passa para o item 3) Apreciação e 27 

Deliberação do Parecer da Comissão de Registro/Inscrição/Validação e Renovação 28 

do CMDCA, relativo ao Oficio Nº 37/2015 de 08/04/2015 – Associação Recanto da 29 

Criança, que solicita protelação de prazo para adequações no Plano de Trabalho – 30 

Renovação de Registro; a Sra Etelda explica que o pedido de protelação de prazo até a 31 

data de 22/04/2015, para apresentação do Plano de Trabalho 2015,  segundo a Entidade é 32 

de que devido ao fechamento do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino a Associação Recanto 33 

da Criança e o Programa Família Acolhedora terão que absorver a demanda de 34 

acolhimento de bebês, e para tanto a Entidade terá que se adequar, pois a mesma atendia 35 

apenas crianças acima de cinco (05) anos e passará a atender de zero (0) à dezoito (18) 36 

na modalidade Casa Lar. A Secretária Inês explica que mesmo os bebês sendo 37 

encaminhados ao Família Acolhedora, o Recanto da Criança precisa ter vagas disponíveis 38 

para emergências, para isto se faz necessário as adequações exigidas pelo Ministério 39 

Público, desde as instalações às equipes técnicas.  Foram favoráveis dez (10) votantes. 4) 40 

Apreciação e Deliberação do Parecer das Comissões do CMDCA, relativo aos Ofícios 41 

ADM Nº011/2015 e 022/2015 de 30/03/2015 – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, que 42 

dispõe sobre o encerramento das atividades da Entidade: As comissões de Inscrição, 43 

Validação e Renovação de Registro, Monitoramento e Avaliação Permanente do FIA tem 44 

as seguintes proposições à plenária: 1) cancelamento de registro da Entidade no CMDCA; 45 

2) Visita in loco pela comissão Permanente do FIA, no prazo de dez (10) dias, para 46 

levantamento e verificação dos bens adquiridos com recursos do FIA Municipal, com 47 

apresentação de relatório para posterior destinação pelo Conselho; 3) Que seja priorizada 48 

a destinação dos bens à Entidade Associação Recanto da Criança que está  readequando  49 

suas atividades para atendimento de crianças e adolescentes e havendo necessidade de 50 

nova destinação que sejam priorizadas as Entidades Não Governamentais; 4) Quanto ao 51 

pleito de custeio de despesas, através de convênio e devido adequações construtivas 52 

realizadas pela Entidade, que seja oficiada a Entidade devido o impedimento legal do 53 

CMDCA para tal; 5) Envio de Oficio ao CEDCA/PR informando sobre o encerramento de 54 

atividades da Entidade, com cópia do Ofício Nº 022/2015 de 30/03/2015 – Entidade Lar dos 55 

Bebês Pequeno Peregrino. A Conselheira Maria da Gloria Magrin, fez o pedido verbal de 56 

desligamento do conselho, posteriormente a entidade enviará um oficio fazendo o 57 

comunicado. Devido a saída da Entidade Lar dos Bebês a Associação de Pais e Amigos 58 

dos Excepcionais – APAE passa a ocupar a titularidade no Conselho.  A Secretária Inês de 59 



Paula, explicou que quanto ao pedido da Entidade sobre o valor para ressarcimento de 60 

funcionários, a SEASO irá encaminhar para a Secretaria de Assuntos Jurídicos solicitação 61 

de análise da possibilidade de atendimento. Quanto ao imóvel que é da prefeitura, a 62 

Secretária Inês garantiu que a SEASO destinará à serviço que atenda crianças e 63 

adolescentes. O Vice Presidente Evilásio agradeceu a Conselheira Gloria pelo tempo em 64 

que esteve participando do CMDCA e convidou-a a continuar participando das reuniões 65 

como convidada. A plenária deliberou favorável com dez (10) votos. Passando ao item 5) 66 

Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão Especial Processante, referente 67 

Processo Administrativo Disciplinar – Resolução Nº 025/2014;  a Sra. Etelda leu o 68 

parecer conclusivo da Comissão Especial Processante:  I – Relatório dos Fatos; I.1 Em 69 

data de 08/maio/2014, por meio da Resolução Nº 025, foi aprovada a Abertura de Processo 70 

Administrativo Disciplinar contra a Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza Battisti, em face 71 

de denúncia de “atendimento de usuária na presença de terceiros estranhos ao Conselho 72 

Tutelar”, sendo constituída a Comissão Processante para os fins devidos. I.2 Sendo 73 

recebido o processo pela mencionada Comissão, foi promovida a “citação/intimação” – (por 74 

02 (duas) vezes – em 30/julho/2014 e 05/agosto/2014) – da Indiciada e do Corpo 75 

Administrativo do Conselho Tutelar, a fim de serem ouvidos no processo, cujas Intimações 76 

foram recebidas e assinadas pela “agente administrativo” do Conselho Tutelar – Sonia 77 

Gomes Lisboa. I.3 Ocorre que, embora intimados, a Indiciada e o Corpo Administrativo não 78 

compareceram para serem ouvidos, sendo expedida a CITAÇÃO PESSOAL para a 79 

indiciada apresentar sua Defesa – (em 01/set/2014) – cuja citação também foi recebida e 80 

assinada pela agente administrativa do Conselho Tutelar – Sonia Gomes da Silva. I.4 – 81 

Tendo decorrido o prazo concedido sem que a Indiciada apresentasse sua Defesa, foi 82 

DECLARADA a REVELIA da mesma pela Comissão Processante em 17/set/2014, sendo 83 

solicitada (por 02 (duas) vezes – 19/set/2014 e 30/set/2014) – ao CMDCA a Nomeação de 84 

Defensor Dativo. I.5 Em data de 30/out/2014 foi nomeado o Defensor Dativo – Dr. 85 

Nyudefran Romero Deitos – o qual foi notificado, tendo retirado o processo da Comissão 86 

Processante em data de 17/dez/2014 e devolvido com a “Defesa prévia” em 10/fev/2015. 87 

I.6 Em data de 12/fev/2015 o advogado constituído pela Indiciada Dr. Ademir Pereira 88 

Sampaio – retirou os autos da Comissão Processante e devolveu com nova Defesa Preévia 89 

em 18/fev/2015. I.7 é de se em ambas as Defesas Prévias apresentadas pelos defensores 90 

da Indiciada, a mesma alega “que não foi citada/intimada pessoalmente dos atos do 91 

processo para poder constituir advogado e apresentar sua defesa”. II – Da análise do caso; 92 

II.1 Preliminarmente, embora tenham sido expedidas as “citações/notificações” da Indiciada 93 



– (por  três (03) vezes) – com designação de datas para ser ouvida e para apresentar sua 94 

defesa, os ofícios e intimações foram recebidos no Conselho Tutelar por Sonia Gomes de 95 

Lisboa, a qual era “agente administrativo”, devidamente contratada pelo Município para 96 

exercer sua função junto ao Conselho tutelar. II.2 Conforme informações obtidas via 97 

telefone, a referida “agente administrativa” recebia todas as correspondências remetidas 98 

para aquele órgão, por orientação dos próprios Conselheiros Tutelares, motivo pelo qual a 99 

ora indiciada “evitou” o recebimento das Intimações/notificações remetidas pela Comissão 100 

Processante. II.2 Ocorre que o § 2º, do art.56, da Lei Nº 6279/2010 estabelece que: A 101 

autoridade processante, após receber o expediente de sua designação, dará início aos 102 

trabalhos, procedendo a autuação processual administrativa e, logo após, determinar a 103 

citação pessoal do indiciado, a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo, 104 

marcando dia a hora para seu interrogatório. II.3 Assim sendo, embora existam indícios da 105 

Má Fé praticada pela indiciada em “furtar-se” a ser intimada ou notificada, é de se ressalvar 106 

que a mesma não foi citada Pessoalmente no decorrer do presente processo. III – Do 107 

Parecer Conclusivo; “III.1 Diante da Ausência de citação e/ou intimação pessoal da 108 

indiciada, conforme determina o Art. 56,§ 2º, da Lei Nº 6.279/2010, não resta outra 109 

alternativa à Comissão Processante do que requer a Extinção do presente Processo 110 

Administrativo Disciplinar. III.2 Por outro lado, ante o fato flagrante de que foram praticados 111 

atos de Má Fé pela indicada, com o objetivo de “furtar-se” a ser “citada” e/ou “intimada” no 112 

presente Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Processante sugere que seja 113 

procedida a REABERTURA de novo Processo Administrativo Disciplinar contra a 114 

Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza Batistti, uma vez que a denúncia constante nos 115 

autos possui evidentes indícios de que, efetivamente, os fatos relatados na mesma 116 

aconteceram.”  A plenária votou favorável ao pedido da Comissão com nove (09) votos e 117 

uma (01) abstenção da Conselheira Inês de Paula devido não estar interada dos fatos. A 118 

nova composição da Comissão Especial Processante ficou da seguinte forma: Leoni Aldete 119 

Prestes Naldino - Presidente, Maria Aparecida Ferreira Navarro -  Membro, Silvania Maria 120 

Pereira Kaizer -  Membro tendo dez (10) votos favoráveis a esta composição. Na seqüência 121 

a Sra. Etelda passou ao item 6) Informes: 6.1) Of. Nº 335/2015 de 06/04/2015 – SEASO, 122 

Equipe de Referência que compõe gestão da Secretaria; 6.2) Convite da Comissão 123 

Permanente de Educação Cultura e Desporto – CECD da Câmara Municipal de 124 

Vereadores de Cascavel – “Audiência Pública com o tema: Estruturas Públicas de 125 

Educação e Ampliação de Vagas, 15/04/2015, 19 horas, Salão Paroquial da Capela 126 

Imaculada Conceição. Nada mais havendo para tratar o Vice Presidente Evilásio Schmitz 127 



agradece a presença de todos, e encerra a reunião às onze horas e eu Katia L. Muller 128 

Mangabeira ________________________________ lavrei a presente ata, que após lida e 129 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho 130 

__________________________________. 131 


