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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278/2013 de 20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei  

Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 e nº 6.275/2017 de 28/06/2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

Fone: (45) 3392-6413 – E-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO n° 033/2017, de 08 de agosto de 2017. 

 

APROVA arquivamento de denúncia relativa a 
atendimento de plantão do Conselho Tutelar 
Leste. 

 

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 

6.278/2013, alterada pelas Leis Municipais n° 6.423/2014 e nº 6.275/2017, após 

apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 02/08/2017, e: 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a política 

municipal dos direitos da criança e do adolescente e as atribuições do CMDCA; 

CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA, aprovado pela Resolução nº 

052/2015 de 10 de Novembro de 2015; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 009/ 2017 de 15 de março de 2017– CMDCA, 

que reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 2015/2017, 

e atribui como responsabilidades da Comissão de Ética e Disciplina: Acompanhar 

sistematicamente a atuação dos conselheiros tutelares; analisar denúncias relativas 

ao exercício da função dos conselheiros tutelares e adotar os procedimentos 

disciplinares necessários, previstos na Lei Municipal n° 6.279 de 11 de outubro de 

2013; analisar situações de falta de decoro de conselheiros de direitos; emitir 

pareceres para apreciação e deliberação da plenária com sugestão de aplicabilidade 

de pena disciplinar compatível com a gravidade do fato; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.279/2013 que dispõe sobre a criação e 

funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que no relatório da denunciante a mesma alega negligência da 

conselheira de plantão, configurando prevaricação do cargo, com recursa de 

atendimento diante de seu relato de que a sua filha estaria em situação de risco na 

companhia do genitor, com o qual possui guarda judicial compartilhada; 
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CONSIDERANDO que em seus esclarecimentos ao Conselho/ Comissão a 

Conselheira Tutelar declara ter recebido ligação no plantão no referido dia, por volta 

das 00:00h, quando a Sra. R.S.T. relatou que tinha guarda compartilhada da criança  

V.S.T.Z., que a criança estava com o pai em local que estava havendo uma festa. 

Que ela denunciante estava fora do Município de Cascavel e o pai havia pegado a 

criança na casa da avó materna, sendo que não seria final de semana da visita do 

mesmo. Que a Conselheira Tutelar entrou em contato com a avó e o pai da criança e 

que o pai da criança confirmou que estava havendo uma festa de aniversário de um 

familiar, que a filha já estava dormindo e que não permitiria a retirada da filha de sua 

casa naquele horário. Alega não ter observado violação de direitos e diante disso 

ligou para a genitora denunciante dizendo que por prudência não iria com a Polícia 

no local, pois tal fato traria prejuízos para a criança e que a mesma estava sob os 

cuidados do genitor que também era detentor da guarda. A orientou a procurar o 

Conselho Tutelar na segunda-feira. Informa ainda, que em nenhum momento a 

genitora falou que a criança estava em risco, quanto aos cuidados de saúde. Que a 

genitora foi orientada que conflitos de guarda e visita não são atribuição do 

Conselho Tutelar. Mediante ao exposto a Conselheira Tutelar entende que o caso foi 

orientado, uma vez que ambos são responsáveis pela filha, bem como após o fato 

ambos foram atendidos e orientados na sede do Conselho Tutelar e o caso 

encaminhado ao CREAS I para avaliação devida possível “alienação parental”, haja 

vista grande conflito entre o casal, devido à guarda judicial da criança. Informa 

ainda, que nunca deixou ou se negou em atender os casos ou denúncias, pois tem 

conhecimento de suas responsabilidades e competências; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das suas atribuições 

dispostas na Resolução n° 009/ 2017 de 15 de março de 2017, recebeu do CMDCA 

a denúncia de próprio punho da Sra. R.S.T. e dos Ofícios nº 106/2017 de 02/05/2017 

do CMDCA encaminhado à Conselheira M.F.D. que estava de plantão na data 

apontada pela denunciante para esclarecimentos quanto aos fatos denunciados e 

Ofício n° 230/2017 de 24/05/2017 recebido da Conselheira Tutelar denunciada com 

os esclarecimentos solicitados, analisou os referidos documentos em reunião da 

Comissão realizada 21 de julho do corrente ano, com emissão de parecer favorável 

ao arquivamento da denúncia, pois houve todos os procedimentos necessários pela 

Conselheira Tutelar no que tange as suas atribuições.   
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RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR o arquivamento de denúncia relativa a atendimento de plantão 

do Conselho Tutelar Leste na data de 15 de abril de 2017. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

              Cascavel, 08 de agosto de 2017 

 

 

 

                       Valdair Mauro Debus 
                                                              Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 


