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Resolução nº 008, de 01 de Fevereiro de 2012. 

 
 
APROVA o arquivamento de denúncias contra os 
Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Regional 
Oeste Srs. Wille Edgard Pohl e Sandra Elenice de 
Jesus Silvério. 

 
 

                        O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
de Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 01 de Fevereiro de 2012, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e; 
 
                         Considerando que na data de 20 de dezembro de 2011 o CMDCA recebeu 

solicitação de providências relativas à postura do Conselheiro Tutelar Wille Edgard Pohl 

encaminhada pela Sra. Herta Eloá Risse – Assistente Social da Unidade de Saúde de São 

Salvador – “Alfredo Meister” - Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel PR; 

  Considerando que na data de 21/12/2011 o CMDCA recebeu o Ofício 

1240/2011-R do Ministério Público – Sétima Promotoria de Justiça da Comarca de 

Cascavel, no qual solicita averiguação e adoção de providências tidas como pertinentes em 

relação ao Termo de Declaração de que a Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus 

Silvério “não teria prestado tratamento digno e com respeito” em atendimento realizado; 

  Considerando que após ter oficiado os referidos Conselheiros Tutelares, o 

CMDCA recebeu relatórios de ambos nos quais se manifestaram sobre as denúncias e 

realizaram o detalhamento dos atendimentos demonstrando conduta e postura compatíveis 

com a função que exercem e previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

  Considerando o parecer favorável ao arquivamento das denúncias recebidas 

e de que não há fundamentos que exijam processo de sindicância em relação aos 

Conselheiros Tutelares em questão, bem como recomenda o envio de Ofícios aos 

denunciantes e aos Conselheiros Tutelares denunciados da decisão do Conselho. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR o arquivamento das denúncias contra os Conselheiros Tutelares do 
Conselho Tutelar Regional Oeste, Wille Edgard Pohl e Sandra Elenice de Jesus Silvério, 
com envio de cópias de documentos e  desta decisão aos denunciantes e denunciados. 
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 

Cascavel, 01 de Fevereiro de 2012. 
 

                                                              
 

Pedro Maria Martendal de Araújo 
Presidente do CMDCA 


