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RESOLUÇÃO N°. 074, de 04 de Setembro de 2013. 

 
APROVA ARQUIVAMENTO DE APURAÇÃO SUMÁRIA, REFERENTE RELATÓRIO 

DE CASO DO CONSELHO DA COMUNIDADE,  QUE QUESTIONA PROCEDIMENTOS 
DE TRABALHO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

 

                      O Presidente do 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, com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião Ordinária 
de 04/09/2013 do CMDCA, e: 

CONSIDERANDO a Lei No. 6.088 de 20 de Julho de 2012, Art. 34. – que dispõe sobre os 
deveres do Conselheiro na sua condição de agente honorífico, e conforme o previsto na 
Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA e Legislações em vigência e Art. 35. – que trata do que é vedado aos 
membros do Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal 6.088, de 20 de Julho de 2012, CAPÍTULO IV - 
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES - Seção XIII - Do Regime Disciplinar e 
Seção XIV - Do Processo Disciplinar e sua Revisão – Art. 71 que dispõe que as denúncias 
sobre irregularidades praticadas por Conselheiros Tutelares serão encaminhadas e apreciadas 
pela Comissão Temática Permanente, instituída pelo Regimento do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Art. 72 - que a Comissão Temática 
Permanente, ao tomar ciência da possível irregularidade praticada pelo Conselheiro Tutelar, 
fica obrigada a promover sua apuração mediante Apuração Sumária; 

CONSIDERANDO que a Apuração Sumária prevista no Art. 77 da Lei No. 6.088/2012 
pressupõe que recebida a denúncia, a Comissão Temática Permanente fará a análise 
preliminar da irregularidade, dando oportunidade ao investigado de apresentar sua defesa no 
prazo de 10 (dez) dias de sua notificação, e que o Conselheiro Tutelar Adilson de Amorim foi 
oficiado pelo CMDCA e apresentou sua defesa por escrito, em relação ao fato relatado pelo 
Conselho da Comunidade; 

CONSIDERANDO o Relatório de Caso emitido pela Secretaria Executiva do Conselho da 
Comunidade, datado de 08/03/2013, que dispõe sobre atendimento realizado pelo Conselheiro 
Tutelar Adilson de Amorim – Conselho Tutelar Regional Oeste, o qual desencadeou a retirada 
de duas crianças que se encontravam sob os cuidados da irmã, devido à genitora estar 
cumprindo pena prisional. Relata que houve o acolhimento e após a entrega dos irmãos aos 
cuidados de uma tia no Distrito de São João do Oeste. Argumenta que esta decisão do 
Conselheiro Tutelar teria colocado as crianças em situação de risco social e pessoal, dentre 
outras questões; 



CONSIDERANDO a defesa apresentada pelo Conselheiro Tutelar, na qual argumenta que 
cumpriu o previsto no Art. 227 da Constituição Federal, bem como que não foram repassadas 
informações solicitadas ao Conselho Tutelar através de telefone, pela Secretária Executiva do 
Conselho da Comunidade, considerando o “extremo sigilo das informações relativas às 
crianças e adolescentes atendidos pelos Conselhos Tutelares”; 

CONSIDERANDO que o CMDCA oficiou o Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS I, a fim de verificar se as crianças estão sendo atendidas e seus direitos 
garantidos, e em resposta o CREAS I informou que as mesmas estão sendo acompanhadas e 
atendidas; 

CONSIDERANDO o que prevê o Art. 137 do ECA, no qual dispõe que: “as decisões do 
Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem 
tenha legítimo interesse”; 

CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Leis apresentou parecer favorável ao 
arquivamento da Apuração Sumária, na plenária da Reunião Ordinária do CMDCA realizada 
em 04/09/2013, com sugestão de encaminhamento de ofício com cópia do processo à 
Secretaria Executiva do Conselho da Comunidade, para que a mesma tome as providências 
previstas no Art. 137 do ECA, e envio de cópia ao Ministério Público para conhecimento. 

RESOLVE 
Art. 1º. – ARQUIVAR a apuração sumária referente relatório de caso do Conselho da 
Comunidade, o qual questiona procedimentos de trabalho do Conselheiro Tutelar Adilson de 
Amorim, do Conselho Tutelar Regional Oeste, com base no art. 137 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA. 
 
Art. 2º. – CIENTIFICAR o Conselho da Comunidade, através de Ofício, com cópia ao Ministério 
Público para que proceda aos encaminhamentos cabíveis, conforme previsão legal do ECA. 
 
Art. 3º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
                                                              Cascavel, 03 de Setembro de 2013. 
 

 

                                                                      Valdair Mauro Debus 

                                                                    Presidente do CMDCA      
 
 
 


