
 
RESOLUÇÃO N°. 044, de 06 de Junho de 2013. 

 
APROVA ARQUIVAMENTO DE APURAÇÃO SUMÁRIA DE DENÚNCIA – CONSELHEIRA 

SILVANA RICARDI – CONSELHO TUTELAR REGIONAL OESTE. 
 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 6.088 de 20 

de Julho de 2012, e a deliberação da Reunião Ordinária, realizada em 05 de Junho de 2013, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que preconiza em seu artigo 227 que a 

criança e adolescente é prioridade absoluta; 

CONSIDERANDO a Lei Nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que dispõe sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº. 6.088 de 20 de Julho de 2012, que dispõe sobre as 

atribuições do CMDCA e do Regime Disciplinar dos Conselhos Tutelares Regionais de 

Cascavel; 
CONSIDERANDO a Resolução No. 024 de 04/04/2013 – CMDCA, que aprova a Apuração 

Sumária de denúncias, dentre elas de: “fato da mesma estar levando seu filho para o local do 

trabalho...” e questionando a postura da conselheira tutelar no desempenho de suas funções, 

referente à Conselheira Tutelar Regional Silvana Ricardi – Conselho Tutelar Regional Oeste; 

CONSIDERANDO o que dispõe na Lei Municipal No. 6.088/2012 - Art. Nº. 71, 72 e 73 - Do 

Processo Disciplinar e sua Revisão, bem como Art. Nº. 76 e 77 - Da Apuração Sumária; 

CONSIDERANDO que conforme previsão legal, a referida Conselheira Tutelar foi oficiada pelo 

CMDCA através do Ofício No. 072/2013 de 09/04/2013, para apresentar sua defesa no prazo 

de 10 (dez dias); 

CONSIDERANDO que a Conselheira Tutelar Silvana Ricardi – Conselho Tutelar Regional 

Oeste, apresentou sua defesa através do Ofício No. 962/2012 de 12/04/2013; 

CONSIDERANDO que após análise da denúncia e da defesa da Conselheira Tutelar 

denunciada a Comissão Especial de Leis reconheceu que esta denúncia tem teor similar e trata 

de mesma matéria já denunciada anteriormente ao CMDCA, a qual já foi arquivada conforme 

deliberação da Plenária do CMDCA, através da Resolução No. 030/2013 – CMDCA, e a 
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referida Comissão apresentou parecer favorável à Plenária do CMDCA, de que seja arquivada 

a denúncia anônima escrita, recebida pela Secretaria Executiva do Conselho na data de 

15/03/2013, referente a Conselheira Tutelar Regional Silvana Ricardi – Conselho Tutelar 

Regional Oeste de: “fato da mesma estar levando seu filho para o local do trabalho...” e 

questionando a postura da conselheira tutelar no desempenho de suas funções, por considerar 

que trata-se de mesma matéria já deliberada pelo CMDCA, em outra denúncia anônima de teor 

semelhante, cuja apuração sumária já foi arquivada pelo Conselho através de deliberação 

publicizada através da Resolução No. 030/2013 - CMDCA. 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º. – APROVAR o arquivamento da Apuração Sumária, de denúncia recebida pela 

Secretaria Executiva do Conselho na data de 15/03/2013, referente à Conselheira Tutelar 

Regional Silvana Ricardi – Conselho Tutelar Regional Oeste de: “fato da mesma estar levando 

seu filho para o local do trabalho...” e questionando a postura da conselheira tutelar no 

desempenho de suas funções, por considerar que trata-se de mesma matéria já deliberada 

pelo CMDCA, em outra denúncia anônima de teor semelhante, cuja apuração sumária já foi 

arquivada pelo Conselho através de deliberação publicizada através da Resolução No. 

030/2013 - CMDCA. 
 

Art. 2º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

                                                               Cascavel, 06 de Junho de 2013. 

 

 

                                                                        Valdair Mauro Debus 

                                                                      Presidente do CMDCA 
 

                  
 


