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Nos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, estiveram reunidos no Centro 

de Convivência do Idoso (CCI), os membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CMDCA), bem como, os membros do Conselho 

Tutelar, para tratar da pauta encaminhada no convite. O primeiro assunto tratado 

foi sobre a Prestação de Contas Deliberação nº 54/2016 – CEDCA/PR, referente 

ao valor de R$ 127.000,00 destinado ao CREAS Liberdade Cidadã (para a 

compra de veículos, computadores, mobília, Datashow, tela de projeção, os 

quais são destinados ao uso exclusivo do programa para o atendimento de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa) , o recurso segundo 

a Sra. Flavia relata como foi o funcionamento do processo de adesão, o qual 

iniciou em 2017, porém o valor só foi depositado no ano de 2018. Após o repasse 

do valor à conta de destino, a cada 6 meses o Órgão Gestor realiza a prestação 

de contas via sistema SIFF, sendo acompanhado por aprovação do CMDCA. A 

Sra. Adriana de Araujo Proença (Assistente Social do Órgão Gestor) inicia a 

apresentação pontuando os tramites legais para o processo de prestação de 

contas do valor que havia restado, de R$ 691,14; segundo Adriana apresenta 

por meio do sistema a aplicabilidade da inserção de cada nota dos bens 

adquiridos pela Secretaria, em nome do CREAS Liberdade Cidadã. E no final do 

processo, o próprio sistema faz o levantamento dos dados inseridos e emite um 

relatório final. Posteriormente, a Sra. Flavia para finalizar o sistema irá preencher 

os dados referentes ao CMDCA e emitirá uma deliberação, a qual foi aprovada 

por todos os presentes. Outro assunto tratado foi referente ao CNPJ, referente 

ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está em fase 

de regularização. Citou ainda que neste ano de 2020 não será aberto edital para 

que as entidades possam se inscrever para recebimento de recursos do fundo, 

visto que é um ano eleitoral. Segundo a Sra. Flavia, o valor que o FMDCA possui 

é de aproximadamente R$ 300.000,00, recurso financeiro destinado às 

melhorias das políticas públicas com ações mais efetivas. Neste mesmo sentido, 

foi apresentado o Ofício nº 362/2020 – 3ª PJ, sobre a campanha para a 

arrecadação do imposto de renda para o FMDCA, emitido pelo Promotor de 

Justiça, Dr. Eduardo Augusto A. Silva, com o intuito de viabilizar ações para 

mobilização da sociedade em geral para a doação. Flavia solicitou aos presentes 

a formação de uma comissão para viabilizar o encaminhamento das futuras 

atividades, sendo está formada pelos seguintes conselheiros não 

governamentais: Bianca dos Santos e Bruna Luana Souza Javorski; e 

representantes governamentais: Cleverson Silva Santos e Alexandra Clara 

Botarelli Saladini, ainda Flavia convida o Conselho Tutelar para participar da 

reunião juntamente com o Promotor, assim que seja marcada. Referente a 

Sindicância do Conselho Tutelar, instaurada e regulamentada através da Lei 
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Municipal nº 2215/2018, especificamente a partir do Art. 93 e possui como objeto 

de denúncia a situação exposta nas reuniões apresentadas pelo CMDCA, nas 

datas de 01 e 17 de junho de 2020, a Comissão Interna de Sindicância do 

Conselho Tutelar, designada através da Resolução nº 05/2020 - CMDCA, de 17 

de junho de 2020, publicada em Boletim Oficial, Edição 1551 de 18/06/2020, teve 

abertura dos trabalhos a partir de Resolução nº 06/2020, de 17 de junho de 2020, 

publicada em Boletim Oficial, Edição 1551 de 18/06/2020, a qual dispõe sobre a 

instauração de processo de sindicância para apuração de fatos envolvendo a 

atuação de membros do Conselho Tutelar. O relatório emitido pela comissão e 

o início dos trabalhos realizados pela sindicância, se deu aos vinte e oito dias do 

mês de março quando a Presidente CMDCA, Sra. Flávia, recebeu denúncia 

anônima, através de telefonema, de pessoa que se apresentou como sendo 

ligada à família de Lorenzo Gabriel Ferreira de Melo, criança falecida em 28 de 

maio de 2020, vítima de maus tratos. De acordo com relatório apresentado pela 

Sra. Flávia, tratava-se de denúncia envolvendo a atuação do Conselho Tutelar 

do Município, especificamente o Conselheiro Paulo Roberto de Oliveira, o qual 

teria apresentado postura omissa em relação a denúncias apresentadas pela 

Sra. Neri, avó materna de Lorenzo, que o mesmo teria ciência da gravidade da 

situação em que a criança se encontrava e, ainda sim, teria deixado de realizar 

busca ativa da família. Diante dos fatos, uma vez que, as denúncias 

apresentadas relatavam omissão por parte do Conselho Tutelar, situação que 

coube a atuação do CMDCA, conforme preconiza a Lei Municipal 2215 de 01 de 

agosto de 2018. Contudo, a partir das informações e provas colhidas durante o 

processo de sindicância, esta Comissão entendeu que apesar de Lorenzo bem 

como seus irmãos terem de fato vivenciado uma situação de risco, nem mesmo 

a família, pode observar tal questão, assim como o Conselho Tutelar e demais 

equipes que acompanhavam o caso. A escola em que os filhos de Andressa 

frequentam emitiu relatório à equipe do Conselho Tutelar (como constam nos 

autos, folhas 37 e 37), relatando que não foram identificados sinais que 

demonstrassem situação de risco. A Equipe do CRAS Monte Alegre emitiu 

relatório informando que a família seria acompanhada pela equipe (folha 79). 

Além disso, foi possível observar que o contexto violento em que Lorenzo e seus 

irmãos se encontravam, somente veio a conhecimento após o relato da genitora 

e abertura de inquérito, o que aconteceu após o falecimento da criança, 

infelizmente. Tais apontamentos demonstram que se tratava de uma situação 

velada, tendo em vista que nem mesmo os familiares se fizeram capazes de 

mensurar. Sendo assim, a Comissão entende que não há como culpabilizar e/ou 

penalizar os Conselheiros Tutelares Franciele Xavier e Paulo Roberto de 

Oliveira, por omissão diante da situação, tendo em vista que ambos trabalharam 

de acordo com as informações que possuíam a respeito da situação, e que, até 

o falecimento de Lorenzo, não foi possível identificar situação de risco. Assim, a 

Comissão sugere à Presidente do CMDCA o arquivamento dos referidos autos, 
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bem como fechamento dos trabalhos, com publicação em Boletim Oficial, bem 

como, sugere-se o encaminhamento de documento para a Secretaria Municipal 

de Assistência Social, para conhecimento da situação e averiguação, se houve 

algum tipo de falha por parte da equipe técnica do CRAS Monte Alegre, em 

relação ao acompanhamento da família de Lorenzo. Cleverson, se pronuncia 

que assim que a Secretaria de Assistência Social, seja oficiada, será instaurada 

uma sindicância para levantar as possíveis falhas de atendimento apresentada 

pela presente Comissão. E todos os documentos serão encaminhados ao 

Ministério Público para ciência. O Ofício nº 197/2020 – Conselho Tutelar, refere-

se a uma recomendação do atendimento do Conselho Tutelar durante a 

pandemia, como os principais cuidados, o atendimento na sede são presenciais 

por meio do plantão das 12 às 18 para atendimentos emergenciais e urgentes. 

E o Ofício nº 200/2020, também emitido pelo Conselho Tutelar, sobre a escuta 

qualificada com crianças e adolescentes vítimas de violência, que a mesma não 

está acontecendo devido a pandemia, desta forma o Conselho Tutelar, 

identificou esta omissão da rede de violência, bem como não está sendo 

realizando as escutas. Franciele, Conselheira Tutelar, relata e exemplifica a 

situação da UPA, a qual não está realizada adequadamente, em que a vítima 

acaba sendo ouvida por todos os atendentes. A conselheira também relata que 

não está tendo reuniões da comissão do enfrentamento de violência. Para tanto, 

sugeriu-se que seja oficiado o Gabinete do Prefeito para verificar a falta de 

atendimento e rever novos encaminhamentos para determinar um novo fluxo de 

atendimento pela rede, também se sugeriu que a Delegacia de Polícia seja 

oficiada a fim de reestabelecer novos fluxos de atendimento mais efetivos. 

Referente as alterações da Lei Municipal nº 2215/2018, foi realizada uma reunião 

juntamente com o Sr. Carlos Vinicius Javorski e a Sra. Isabela, participantes de 

comissões da OAB, com intuito de auxiliar na releitura da presente Lei. Referente 

a nova composição do CMDCA, visto que alguns representantes se afastaram 

para o pleito eleitoral 2020, foi elaborado um novo decreto, o qual foi publicado 

em Boletim Oficial, sendo ele Decreto nº 26.785, de 15 de julho de 2020, 

apresenta a seguinte composição: Secretaria Municipal de Gabiente – Anilton  

Batista Preto e Leandro Bernardi Ramires; Secretaria Municipal de Finanças – 

Alexandra Clara Botarelli Saladini e Zelia Francielli Pereira da Silva Alencastro; 

Secretaria Municipal de Saúde – Isabel Alves Machado e Bibiana Maria Gil 

Copetti Santos; Secretaria Municipal de Assistência Social – Cleverson Silva dos 

Santos e Lindamir de Paula Santos; Secretaria Municipal de Educação – Maria 

Irenice de Lara e Crislaine Aparecida Borges; Secretaria Municipal de Trabalho 

e Indústria Convencional – Maria de Lourdes Galvão Correa e Maelly Rodrigues 

Lima de Oliveira; e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação – 

Jacqueline Aparecida Lemes Prestes e Kamila Tozetto Biscaia, são os 

nomeados para representantes governamentais e os não representante não-

governamentais Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – 
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Roselena Lopes Franco e Eduardo Cristiano Diniz; Grupo de Escoteiros Monte 

Alegre – Bruna Pontes Malinovski e Reni Mocellin Sutil; Conselho Regional de 

Psicologia – Bruna Luana Souza Javorski e Cacilda Maria Martins Aleixo; 

Conselho Regional de Serviço Social – Flavia Bueno da Luz e Bianca dos 

Santos; Associação Desportiva de Telêmaco Borba – ADTB - Anderson Valério 

de Oliveira e Poliana Rafaela Alves Irleu; e Associação Batista Betel – Tarcisio 

Taglieber, o qual foi substituído pelo Sr. Renato e Jean Mazer. E por fim referente 

ao recadastramento CIEE, se inscreveram no ano de 2018, e hoje se faz 

necessário um novo cadastro para emissão do certificado de participação no 

CMDCA, sendo a comissão será formada pelos seguintes membros: Não 

governamental - Bruna Pontes Malinovski e Renato, e Governamental - Maria de 

Lourdes Galvão Correa e Crislaine Aparecida Borges, os quais marcarão reunião 

para análise de documentação e emissão de certificação. Nada mais havendo a 

tratar, esta ata segue assinada por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos 

demais presentes. 


