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Ata nº 01/2022
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 09:00 hs, na Secretaria da
Família e Desenvolvimento Social, à Rua Rio Grande do Sul, 210, Barracão - PR os
conselheiros do CMDCA reuniram-se extraordinariamente para discutir sobre os seguintes
assuntos: fato ocorrido na Casa Lar envolvendo criança e adolescente acolhidos e assuntos
gerais. A presidente Catia Diel deu as boas vindas aos presentes e procedeu a abertura da
reunião esclarecendo que a mesma foi convocada em virtude de fatos registrados por pessoas
anônimas em vídeo e publicado nas redes sociais referente a uma situação pontual envolvendo
crianças acolhidas na Casa Lar Pequeno Girassol de Barracão – PR. Esteve presente a
coordenadora da Casa Lar: Ester Teixeira que relatou ocorrido declarando que a situação
envolveu crianças acolhidas e que não houve situação de violência. As crianças Gustavo e
Yasmin possuem histórico de fugas de casa e da Casa Lar. Inclusive, neste dia ambos fugiram
por duas oportunidades, sendo que foram localizados pelo Conselho Tutelar e entregues de
volta na Casa. Na oportunidade, quando houve a saída de uma mãe social, Gustavo estava se
evadindo novamente, quando Weslei tentou conter Gustavo que começou a gritar e espernear.
Em virtude da repercussão nas redes sociais o CMDCA reuniu-se extraordinariamente e
procedeu aos encaminhamentos necessários, sendo que o CMDCA decidiu por emitir uma
Nota de Esclarecimento. Alem disso, a coordenadora da Casa Lar esclareceu que a instituição
possui capacidade de atendimento de 10 acolhidos e possui 12 acolhidos até o momento.
Também, possuem uma mãe social afastada em virtude de suspeita e contato com pessoas
infectadas pelo Coronavirus. A coordenação da Casa Lar esclareceu que a equipe técnica
redigiu um comunicado para o Poder Judiciário e para o Ministério Publico. Em anexo, Lista
de Presença dos conselheiros presentes na reunião. Não tendo mais assunto a ser tratado,
encerra-se a Ata nº 01/2022
Catia Betina Diel
Presidente do CMDCA
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