
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2018 

Instaura Processo Administrativo 

Disciplinar. 

  Considerando a suposta conduta de improbidade administrativa 

praticada por Ana Paula Kappes Vogel, conselheira tutelar eleita e empossada no dia 10 

de janeiro de 2016. 

Considerando o que trata a Lei Municipal n. 2.255/2013, disposto nos art. 

44, incisos II, III e V, art. 47, inciso IV, art. 49, inciso III, arts. 52 e 53. 

Considerando que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente, ao tomar ciência de irregularidades, tem como obrigação a promoção da 

apuração dos fatos é que,  

A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

– CMDCA de Guarujá do Sul, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar com o objetivo de 

apurar suposta conduta praticada pela conselheira acima qualificada, ao dar aulas como 

ACT de 12 a 26 de abril de 2018, na Escola de Educação Básica Elza Mancellos de 

Moura. 

Parágrado único. Para apurar tal denúncia, determina que se tomem as 

seguintes providências:  

I – Citar a conselheira sobre a instauração do presente processo 

administrativo, constando que terá pleno direito de defesa e para tanto constituir 

advogado, terá direito a acompanhar todos os atos da sindicância e acesso a 

documentos;  



 

 

Art. 2º Designar: 

- Alair Fernanda Lopes Cordazzo, representante do Conselho Comunitário 

da Comarca, 

- Janete Vinciguerra Heinick, representante da Secretaria Municipal de 

Educação, 

- Fabrícia Gubert Delevatti Santin, representante da Secretaria Municipal 

de Saúde, 

Para, sob a presidência da primeira, constituir Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, que correrá em Guarujá do Sul, incumbida de apurar por 

meio de tomada de depoimento da conselheira acusada, inquirição de testemunhas e 

reunião de documentos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3º Concluídas as diligências acima especificadas, será elaborado 

relatório, que segundo o art. 178 da lei municipal n. 1.048/91, resultará em: 

I – Arquivamento do processo; 

II – Aplicação de penalidade; 

 

Guarujá do Sul, 18 de maio de 2018. 

 

 

 

Mauriane Françozi 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

CMDCA – Guarujá do Sul 
 

 


