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Resolução nº 089/2011. 

 
 

                                       Súmula: Impe dimento de Posse de Conselheira Tutelar Eleita –  
                                                      Gestão de 2012/2014 – Município de Cascavel.  
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, em 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 15 de Dezembro de 2011,  no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 

 Considerando  as  Resoluções  79/2011 e  87/2011 e  o Edital de Convocação No. 

 020/2011 de 10/11/2011; 

                       Considerando  a Resolução 139 de 2010 do CONANDA, que dispõe sobre os 

parâmetros para funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil e dá outras providências e no 

Art. 48 diz que os Conselhos Municipais ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

com apoio dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e do CONANDA, 

deverão estabelecer, em conjunto com o Conselho Tutelar, uma política de qualificação 

profissional permanente dos seus membros, voltada à correta identificação e atendimento das 

demandas inerentes ao órgão. 

Parágrafo único. A política referida no caput compreende o estímulo e o fornecimento dos meios 

necessários para adequada formação e atualização funcional dos membros dos Conselhos e 

seus suplentes, o que inclui, dentre outros, a disponibilização de material informativo, realização 

de encontros com profissionais que atuam na área da infância e juventude e patrocínio de cursos 

e palestras sobre o tema.  

  Considerando  que o Art. 38 do Capítulo III da Lei 5.142 de 2009 que diz em sua 

redação: “Os membros escolhidos como titulares, deverão participar do processo de capacitação 

da legislação específica, às atribuições do cargo e a demais aspectos da função, promovida pelo 

CMDCA” e ainda o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

  Considerando , que o CMDCA em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social ofertaram capacitação para os Conselheiros Tutelares eleitos para a gestão 

2012/2014, através do Centro de Estudos e Projetos em Educação, Cidadania  e  

Desenvolvimento  Social – CEDEPS com objetivo instrumentalizar os novos Conselheiros 

Tutelares do ponto de vista teórico/prático com duração de 60 (sessenta) horas/aula, distribuídas 

em 40 (quarenta) horas/aula teóricas, nas datas de 24/11, 29/11, 07/12, 12/12 e 14/12/2011 e 



20(vinte) horas práticas – visitas à rede de serviços de atendimento à crianças e adolescente, nas 

datas de 28/11, 01/12, 06/12, 08/12 e 13/12/2011; 

            Considerando , que a capacitação teve como objetivo instrumentalizar os novos 

Conselheiros Tutelares do ponto de vista teórico/prático e diante disso a importância da 

participação efetiva dos Conselheiros Tutelares eleitos para a Gestão 2012/2014 dos Conselhos 

Tutelares nas discussões, bem como contato preliminar com a rede de atendimento à criança e 

ao adolescente; 

  Considerand o que a capacitação buscou garantir o preparo básico dos futuros 

conselheiros, para que assumam a função em 01/01/2012 e realizem o atendimento das 

demandas de forma a preservar direitos violados de crianças, adolescentes e de suas famílias do 

Município; 

            Considerando  que conforme levantamento de ausências na referida capacitação, 

feita pela Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, verificou-se que a Conselheira Eleita para a gestão 2012/2014, Sra. SANDRA ELENICE 

DE JESUS SILVERIO ultrapassou os 25% (vinte e cinco por cento) de ausências na capacitação, 

conforme resolução do CMDCA de No. 87/2011 de 05/12/2011. 

  Considerando o parecer da Comissão de Leis, de 15/12/2011, apreciado e 

deliberado na plenária da reunião extraordinária 

RESOLVE: 

Art. 1º   - Aprovar parecer desfavorável à posse da conselheira tutelar eleita para a gestão 

2012/2014, Sra. Sandra Elenice de Jesus Silvério, que está prevista para o dia 16/12/2011, e que 

a mesma apresente junto a Secretaria Executiva do CMDCA, até a data de  28/12/2011 às onze 

horas, documentos que comprovem capacitação compatível com os conteúdos e carga horária 

constantes nas resoluções e edital supracitados. 

 
Art. 2º  -  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.      

 Cascavel, 15 de Dezembro de 2011. 
 

 

 

 

      Pedro Maria Martendal de Araújo 

Presidente do CMDCA 

 

 


