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Às oito horas do dia sete de novembro de dois mil e dezenove, realizou-se 

reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA na sala dos Conselhos alocada na Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Educação Profissionalizante. Estiveram presentes 

nesta reunião: Tatiana da Silva Rabito (Presidente), Nathielen Caroline dos 

Santos Calegari, Carolina de Vasconcelos Ferreira, Elessandra Pacheco 

Coelho, Mona Lisa Selleti Carvalho, Andréia Cristina Araujo da Silva 

Guimarães,  Silvane Marcela Mazur (Suplente), Karina Tamires Lourenção da 

Silva (Suplente), Maria Luiza Colleti Podanosqui (Secretária Municipal da 

Assistência Social e Educação Profissionalizante),  Claysse Danielle Morimoto 

(Assistente Social) e Paula Rodrigues Peres (Procuradora Municipal). Pauta nº 

01 – Ofício nº. 110/2019 – Ministério Público: Silvane deu ciência aos 

membros do CMDCA sobre o ofício nº. 110/2019 do Ministério Público, no qual 

questiona se o CMDCA tem conhecimento de irregularidades/ilicitudes com 

relação à conduta das cuidadoras da Casa-lar e quais medidas foram adotadas 

pelo Conselho para sanar as mesmas. Ressaltou que o CMDCA tem 

conhecimento do ofício circular nº. 07/2019, o qual foi lido pelas técnicas da 

Casa-lar em reunião deste Conselho realizada em 12 de junho de 2019. Neste 

momento, Silvane releu o ofício circular mencionado e o CMDCA entendeu que 

este documento não apresenta irregularidades/ilicitudes relatadas com relação 

à conduta das cuidadoras, mas consta de pontos a serem analisados para o 

melhor funcionamento da Casa-lar e aprimoramento do serviço, bem como 

dificuldades a serem sanadas. Destaca-se que o CMDCA em reunião do dia 08 

de outubro de 2019, deliberou pela formalização de uma comissão para 

avaliação quanto à inclusão de profissional Educador/Cuidador Residente na 

Casa-lar, bem como avaliar a necessidade de implantação do Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora, o que pode ser considerada como uma 

medida adotada por este Conselho.  Pauta nº 02 – Ofícios nº. 397/2019 e nº. 



408/2019 – Conselho Tutelar: Elessandra mencionou sobre estes ofícios 

recebidos pelo CMDCA, os quais foram expedidos pelo Conselho Tutelar, e 

referem-se às denúncias anônimas recebidas pelo órgão, as quais se referem a 

indícios de prática de boca de urna e transporte de eleitores no dia da eleição 

para o Conselho Tutelar, sendo, realizada a leitura dos documentos e 

ressaltando que foi encaminhada a resposta por este Conselho. Pauta nº 03 –  

Ofícios nº. 1279/2019, nº. 1312/2019 e nº. 1338/201 9  – Ministério Público:    

Elessandra  mencionou sobre os ofícios recebidos pelo CMDCA expedidos 

pelo Ministério Público, aos quais foi realizada leitura aos membros do 

Conselho e ressaltou que foi encaminhada a resposta dos ofícios do Ministério 

Público com as informações solicitadas. Silvane declarou que a Comissão 

Especial esteve em reunião informal com a promotora Mariana Veiga Caires 

para esclarecimentos e dúvidas sobre as providências a serem realizadas a 

partir dos ofícios recebidos pelo Conselho Tutelar e Ministério Público. Na 

ocasião  Drª. Mariana relatou que o Ministério Público tem por função realizar a 

apuração dos fatos sobre as irregularidades praticadas pelos candidatados no 

dia da eleição do Conselho Tutelar para garantir a democracia e a lisura do 

processo, informou que foi realizada a oitiva dos Conselheiros Tutelares do 

município de Andirá e de testemunhas, e que após a conclusão das apurações 

dos fatos será encaminhado ao CMDCA às provas emprestadas e cabendo ao 

Conselho a decisão de aceitar ou não a representação do Ministério Publico, 

ficando acordado o envio do documento ao CMDCA. Pauta nº 04 – Ofício nº.  

1363/2019 e Representação do Ministério Público:  Elessandra deu ciência 

aos membros do CMDCA sobre o ofício nº. 1363/2019, decisão de deferimento 

ou não da representação expedida pelo Ministério Público, salientando o prazo 

de resposta de 05 dias após deliberação do CMDCA. Na ocasião a presidente 

do Conselho Tatiana realizou a leitura na íntegra dos documentos emitidos pelo 

Ministério Público e posteriormente os membros do Conselho entraram em 

discussão avaliando o deferimento da representação do Ministério Público, 

concluindo não sendo viável a realização de outro procedimento administrativo, 

visto que as provas apresentadas pelo Ministério Público são suficientes para 

impugnar a diplomação e posse dos candidatos (Adnan Aparecido Stravat, 

Cristiano Ribeiro, Pedro Augusto de Almeida Balabém e Ana Claudia Dos 

Santos Rodrigues).  Os membros do CMDCA realizaram o agendamento de 



reunião com os candidatos impugnados para o próximo dia 11 de novembro às 

8h30min, os quais serão avisados para o comparecimento. Nada mais a 

deliberar esta reunião foi encerrada às dez horas e vinte e cinco minutos e eu 

Claysse Danielle Morimoto, na ausência da responsável pela Secretaria 

Executiva dos Conselhos, subscrevi esta ata, a qual segue assinada por mim e 

pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA Tatiana da Silva Rabito, esclarecendo que as demais 

assinaturas encontram-se no livro de presença deste Conselho. Andirá, 

Paraná, 07 de novembro de 2019.  

 

 

 


