
 
RESOLUÇÃO N°. 046, de 06 de Junho de 2013. 

 
APROVA ARQUIVAMENTO DE APURAÇÃO SUMÁRIA DE DENÚNCIA – CONSELHEIROS 
TUTELARES, PLANTONISTA EM 02/03/2013 E COLEGIADO DO 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 a denúncia anônima escrita de: “solicitação de ajuda 

referente a uma família com três filhos (com idades inferiores à cinco anos) residentes no 

Bairro da Neva – Cascavel PR, que segundo o denunciante apesar de já ter solicitado o 

atendimento da família, de forma pessoal no próprio Conselho Tutelar, e que não houve o 

atendimento pela Conselheira responsável pelo caso – Sra. Andrelina Pedroza Battisti, bem 

como fez contato com o Presidente do Conselho Sr. Adilson de Amorim, sem êxito, e realizou 

ligações ao plantonista na data de 02/03/2013, quando não houve o atendimento do telefone”; 

CONSIDERANDO o Art. No. 76 da Lei No. 6.088/2012, no qual dispõe que “a apuração 

sumária é um procedimento disciplinar informal e célere, que tem por objetivo apurar denúncias 

de possível irregularidade em tese praticada por Conselheiros Tutelares, instaurada mediante 

comunicação interna ou externa, acompanhada de relatório minucioso da ocorrência, 

considerando que a partir da análise dos fatos elaborará parecer fundamentado opinativo pelo 

arquivamento da denúncia ou abertura de processos administrativos; 
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CONSIDERANDO que conforme previsão legal, os denunciados foram oficiados pelo CMDCA 

através do Ofício No. 074/2013 de 09/04/2013, para apresentar a defesa no prazo de 10 (dez 

dias); 

CONSIDERANDO que os denunciados apresentaram a defesa através do Ofício No. 280/2013 

de 19/04/2013 e anexo relatório detalhado de atendimento à família através do Ofício No. 

229/2013 de 01/04/2013, através dos quais fica evidenciado que a denúncia é improcedente, 

pois a família mencionada pelo denunciante é atendida pelo Conselho Tutelar Regional Oeste 

desde 18/04/2008 e continua sendo acompanhada, com informação de que foram 

providenciados os seguintes encaminhamentos: ao CREAS I para identificação de situação de 

risco para as crianças; solicitação de vaga para inclusão de criança no CMEI; pedido de 

providências à UBS da NEVA quanto a suspeita de drogadição dos pais das crianças e 

acompanhamento familiar pelo CRAS XIV DE NOVEMBRO; 

CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Leis do CMDCA, apresentou à Plenária da 

Reunião Ordinária do CMDCA, parecer favorável de que seja arquivada a denúncia anônima, 

recebida pela Secretaria Executiva do Conselho na data de 22/03/2013,  por considerá-la 

improcedente devido o Conselho Tutelar Regional Oeste estar atendendo a família em questão 

e garantindo os direitos das crianças, através de encaminhamentos e solicitação de 

providências à rede de atendimento. Ainda, que não cabe ao CMDCA questionar as decisões 

do Conselho Tutelar, pois a revisão destas deve ser requerida ao Judiciário, conforme 

preconiza o Art. 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

RESOLVE 
Art. 1º. – APROVAR o arquivamento da Apuração Sumária, da denúncia anônima, recebida 

pela Secretaria Executiva do Conselho na data de 22/03/2013, por considerá-la improcedente 

devido o Conselho Tutelar Regional Oeste estar atendendo a família em questão e garantindo 

os direitos das crianças, através de encaminhamentos e solicitação de providências à rede de 

atendimento. Ainda, que não cabe ao CMDCA questionar as decisões do Conselho Tutelar, 

pois a revisão destas deve ser requerida ao Judiciário, conforme preconiza o Art. 137 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

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 

 

                  


