
Reunião nº 17 (extraordinária) do Conselho Municipa l dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA  

02 de dezembro de 2019 

Às treze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de dois mil e 

dezenove, realizou-se reunião extraordinária 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 os seguintes membros: 

Tatiana da Silva Rabito (Presidente), Mona Lisa Selleti Carvalho, Silvane 

Marcela Mazur, Magna Cristina Marchioni, Mayara Oliveira Miranda Paludetto, 

Marcelo do Nascimento Pinheiro. Participou como convidada a Procuradora 

Municipal Paula Rodrigues Peres, Assistente Social Claysse Danielle Morimoto 

e o Assessor Jurídico do Gabinete Odair Batista de Oliveira Junior. Pauta nº. 

01 – Recomendação Administrativa nº. 12/2019 da 1ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Andirá/PR:   Silvane informou a todos que na data de 

06 de dezembro de 2019 a Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Educação Profissionalizante recebeu via email  a Recomendação 

Administrativa nº.12/2019 do Ministério Público, o qual notifica o CMDCA 

realizar a instauração de um procedimento administrativo em um prazo de 48 

(quarenta e oito) horas  a cada um dos candidatos impugnados (Adnan 

Aparecido Stravat, Cristiano Ribeiro, Pedro Augusto de Almeida Balabem e 

Ana Claudia dos Santos Rodrigues), notificando-os para, querendo, apresentar 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias. Salientado que o CMDCA não concedeu 

aos candidatos impugnados o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Silvane, falou que, conforme consta na Recomendação, após a análise de 

defesa dos candidatos impugnados e da Representação do Ministério Público 

pode-se ser mantida ou reformada a decisão anterior do CMDCA. A presidente 

Tatiana ressaltou que no mesmo dia recebeu uma ligação telefônica por parte 

do Ministério Público recebendo orientação sobre a execução do procedimento 

administrativo. A Procuradora Municipal Paula Rodrigues Peres relatou que 

participou da oitiva realizada pelo Ministério Público para apuração dos fatos de 

irregularidades de alguns candidatos na prática de boca de urna e transporte 

de eleitores, sendo assim, não poderá orientar a comissão na execução do 



procedimento administrativo, colocando à disposição o Assessor Jurídico do 

Gabinete Odair Batista de Oliveira Junior para orientações e esclarecimentos. 

Na ocasião os membros do CMDCA formalizaram uma comissão de Ética para 

instauração de sindicância, para apuração de denúncia apresentada a este 

Conselho e ao Ministério Público, bem como Recomendação Administrativa n.º 

12/2019 deste órgão, composta pelos membros: Tatiana da Silva Rabito 

(Sociedade Civil), Mona Lisa Seletti Carvalho (Poder Público) e Carolina de 

Vasconcelos Ferreira (poder Público) e efetivada pela Resolução nº. 23 do 

CMCDA. Nada mais a deliberar esta reunião foi encerrada às quinze horas e 

dez 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, 02 de dezembro de 2019.  

 

 

 


