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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 013/2019 2 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezenove na sala de reuniões do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito 4 

e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Camila 5 

Vanessa Sviech, Ana Claudia Ribeiro Gomes, Cilmara de Fatima Buss de Oliveira, Maria de 6 

Fátima Pacheco, Francisco Kapfenberger Filho, Regina Rosa Pedroso Rosa, Ana Eloise da 7 

Silva de Lima , Gilberto Ferreira, Wilson Jeronimo Comel, Robledo Cordeiro Kaminski e a 8 

Assistente Social Rose Cordeiro Bortolin. Justificaram suas ausências os Conselheiros: 9 

Camila Eidam Nazareth, Robledo Cordeiro Karpinski e Maria de Fátima Pacheco Rodrigues. 10 

Justificado as faltas dos Conselheiros- José Ezequiel de Andrade, Nilcelene da Glória Santos, 11 

Lucélia de Fátima Andrade Schmigel, Claudia Maria Hey da Silva, Leni Aparecida Viana da 12 

Rocha, Irena Distéfano, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira e Denise Leifeld. Nessa reunião 13 

contamos com a presença da Sra Tatyana Denise Belo, do Departamento de Proteção Social 14 

Básica da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. A Presidente Camila inicia a 15 

reunião dando as boas-vindas a todos e pedindo as bênçãos do Pai para que sejam tomadas 16 

as decisões mais corretas. Informa a todos que as atas 10 e 12 não foram encaminhadas 17 

tendo em vista que a Conselheira Thaize encontra-se em viagem. Diz que ata 011 foi 18 

encaminhada, e pergunta aos presentes se tem alguma sugestão/alteração/colocação, não 19 

havendo manifestação a Ata 011 foi aprovada. A Presidente coloca aos presentes que a 20 

presença da Sra Tatyana nessa reunião, justifica-se pela solicitação de pauta em regime de 21 

urgência pela mesma, tendo em vista a necessidade de alteração de alguns dados no plano 22 

de ação da Deliberação 52/2016 do CEDCA, o qual tem prazo de encaminhamento, sendo 23 

necessário a aprovação do CMDCA.A Presidente passa a palavra para a Sra Tatyana, a qual 24 

explica que o plano de ação dessa deliberação já foi apresentada ao CMDCA, sendo aprovado 25 

e enviado a SEDS que após análise solicitou pequenas alterações no plano e  entrega à 26 

Presidente a folha de rosto, plano de ação com a atualização de dados e projeto técnico 27 

elaborado pelo Departamento de Proteção Social Básica. Os Conselheiros solicitam alguns 28 

esclarecimentos á Sra Tatyana, que esclarece as dúvidas dos mesmos. Após os 29 

esclarecimentos, a Presidente coloca  em apreciação o referido plano na Plenária, os quais 30 

aprovam o novo plano de ação para pleitear verba do FIA do estado, no valor de R$ 31 

201.043,51(duzentos e um mil quarenta e três reais e cinquenta e um centavos),para 32 

atendimento a adolescente de 14 a 18 anos incompletos, no exercício de 2019 e 2020,para 33 

ser utilizado na Ampliação do Acesso a Programas de Profissionalização, Aprendizagem e 34 

Inserção no mercado de trabalho do Adolescente, cujo recurso será destinado prioritariamente 35 

ao Programa Municipal Adolescente Aprendiz, para contratação de empresa/OSC para 36 

ministrar cursos na área de serviços administrativos, com carga horária de 1840 horas totais, 37 

atendendo a demanda reprimida atual de 300 adolescentes. Passando para o primeiro item 38 

da pauta que trata da Comissão de Reordenamento, a Presidente diz que o CMDCA está 39 

sendo questionado pelo Ministério Público sobre as ações para finalizar o processo de 40 

reordenamento das entidades de acolhimento. A Conselheira Regina explana que foram 41 

realizadas diversas visitas nas instituições que trabalham no acolhimento institucional para 42 

tratar o assunto e que as mesmas estavam se adequando a nova legislação, apesar de não 43 

concordarem com a mesma. Coloca ainda, que a Comissão irá fechar o assunto em tela e 44 
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informar ao Ministério Público. Segundo item da pauta: Comissão de Eleição, a Conselheira 45 

Regina expõe que entrou um recurso de candidata, alegando que no teste havia uma questão 46 

que não havia resposta correta, sendo revisado pela Comissão e que realmente a candidata 47 

tinha razão, em vista disso todos os candidatos foram beneficiados com a referida questão.. 48 

E com essa correção o número de candidatos aptos para participar da eleição passou para 89 49 

(oitenta e nove). Informa ainda que a relação oficial, com a inclusão de 03 candidatos, será 50 

publicado dia 23 de julho. A Presidente informa que participou de reunião com a Comissão de 51 

Eleição com representantes do Cartório Eleitoral, onde foram discutidos vários assuntos 52 

referente a eleição. Entre eles foi tratado sobre a foto dos candidatos, a qual tem uma 53 

especificação do próprio TRE e o prazo que tem que ser enviado a eles, falado também sobre 54 

a divulgação da eleição para a comunidade bem como a operacionalização no dia 06 de 55 

outubro e número de pessoas para trabalhar nesse dia. Informaram que o Cartório não pode 56 

convocar mesários, pois para eles não caracteriza uma eleição oficial, devendo o Conselho 57 

se responsabilizar pelo recrutamento, sendo necessário 200 (duzentas) pessoas, bem como 58 

04 Técnicos de Informática. Fica também na responsabilidade da Comissão de Eleição o 59 

transporte das urnas eletrônicas, que deverão ser retiradas no dia 04 de outubro e devolvidas 60 

no dia 07 de outubro. A Presidente diz que em relação as fotos, será informado aos candidatos 61 

através de publicação no site da prefeitura, que os mesmos deverão comparecer ao CMDCA 62 

do dia 25 a 31 de julho e receber informação sobre a foto e onde poderá ser feita, ficando o 63 

valor da mesma por conta de cada candidato. A Conselheira Ana Eloise pergunta se a 64 

comunicação da prefeitura não poderia fazer as fotos, a Presidente informa que não foi 65 

contatado com eles. A Conselheira Ana Eloise se dispõe a verificar essa possibilidade e 66 

informar a secretaria do CMDCA. Em relação a divulgação a Presidente Camila solicita para 67 

a Comissão de Divulgação que já inicie esse trabalho, pois o CMDCA tem por obrigação fazer 68 

uma ampla divulgação na comunidade, tendo em vista que o voto é facultativo. Diz ainda que 69 

já foi solicitado, via ofício para a Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Sociais, o 70 

recrutamento de 200 servidores públicos para o dia da eleição como também alimentação 71 

para todos os que estiverem trabalhando. Informa também que foi solicitado para a Secretaria 72 

de Segurança o apoio de guardas municipais para o dia 06 de outubro, assim como a presença 73 

dos Técnicos de informática para a Secretaria de Recursos Humanos. A Presidente Camila 74 

reforça a importância e a necessidade da participação de todos os Conselheiros neste 75 

processo e principalmente no dia da eleição, pois seremos o apoio para todas as situações 76 

que surgem e que, pela experiência, são muitas. Comenta ainda, da necessidade e 77 

importância de todas as ações da Comissão de Eleição estarem registradas em ata própria, 78 

pois é o documento oficial da Comissão e a garantia de transparência no que foi realizado. 79 

Passando para o próximo item de pauta que trata da Comissão de Sindicância, a Presidente 80 

informa que a referida Comissão terminou as oitivas dos envolvidos e na próxima reunião será 81 

apresenta o relatório final deste processo. Como quarto item de pauta, que trata do Decreto 82 

12366/2017 que regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, a presidente coloca 83 

aos presentes que faz-se necessário que a Comissão Jurídica e de Finanças, já que temos 84 

Conselheiros que tem experiência na questão jurídica e financeira para reavaliar o Decreto 85 

acima citado, pois após leitura feita ,percebeu-se que existem alguns artigos que precisam ser 86 

revisado e rediscutido e como a sétima pauta trata do oficio encaminhado ao CEDCA os 87 

assuntos podem ser discutidos juntos, a Presidente lembra aos presentes da presença das 88 

servidoras do Departamento de Proteção Social Especial na reunião anterior, as quais 89 
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trouxeram a posição do CEDCA: se o CMDCA não fizer a alteração na forma de composição 90 

do CMDCA, o município irá perder uma  verba de R$ 410,000.00 (quatrocentos e dez mil 91 

reais), e que o Conselho deveria se posicionar até o dia 10p.p..A Presidente apresenta  e faz 92 

a  leitura do oficio que foi encaminhado ao CEDCA, explicando o posicionamento do Conselho 93 

em relação a sua composição e finalizando o ofício dizendo que o CMDCA irá rever a 94 

legislação para se adequar e  solicitando prazo para essas alterações ,após o termino da 95 

eleição dos membros dos Conselhos Tutelares. A Presidente diz que como deverá ser revisto 96 

o Decreto, poderá ser também revisto a legislação, lembrando do comprometimento do 97 

Conselho junto ao CEDCA. Tratando do sexto item da pauta, edital do Itaú, a Presidente 98 

informa que os documentos solicitados, estão quase todos prontos para serem encaminhados, 99 

aguardando a ata em que o projeto do Conselho foi aprovado. Na continuidade da reunião, a 100 

Presidente solicita se as Comissões internas tem algo a colocar. O Conselheiro Francisco da 101 

Comissão de Registro, diz que a Comissão está se organizando para realizar algumas visitas 102 

em entidades para finalizar processos que se encontram na Comissão. Assuntos Gerais: a 103 

Presidente Camila informa e apresenta, denúncia de Conselheiro Tutelar, enviado po uma 104 

escola municipal ao CMDCA e faz a leitura do conteúdo da denúncia. Discutido em diversos 105 

pontos o relatado e deliberado por constituir uma Comissão de Sindicância composta pelos 106 

Conselheiros: Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Cilmara de Fátima Bus de Oliveira, Regina 107 

Rosa Pedroso Rosa, Wilson Jeronimo Comel e Claudia Maria Hey da Silva presidindo a 108 

Comissão. A Presidente informa ainda que foi convidada para participar de reunião com a 109 

Secretária da Educação, o qual solicitou que o CMDCA realizasse algumas alterações no 110 

plano que foi encaminhado ao Projeto Prefeito Amigo da Criança da ABRINQ, pois várias 111 

secretaria também teriam que fazer ajustes. A Presidente Camila diz ainda, que solicitaram 112 

que fosse alterado o Plano Decenal, inclusive com as mudanças dos nomes de pessoas que 113 

ajudaram na elaboração. Foi lembrado que no final do ano passado, as pressas, foi preenchido 114 

alguma matrizes para enviar a Abrinq, mas não foi mexido no Plano Decenal. Os Conselheiros 115 

pediram mais esclarecimentos e a Presidente diz que entrará em contato com a responsável 116 

para dirimir as dúvidas dos presentes. O Conselheiro Francisco solicita a palavra e comenta 117 

que esteve numa reunião do Conselho de Segurança e lá foi apresentado um novo 118 

Departamento, mas o que mais chamou a atenção foi o local onde foram fazer o treinamento, 119 

na Cidade dos Meninos. Solicita ao representante do IEDC que verifique esta informação e 120 

depois repasse aos Conselheiros. A secretaria apresenta os seguintes documentos:-oficio nº 121 

56/19 da APAM solicitando aditivo no Termo de Colaboração 016/2018 prorrogando para 122 

20/03/2020,a Plenária aprova e delibera que a secretaria dê o andamento burocrático;-oficio 123 

nº 57/19 da APAM solicitando aditivo no Termo de Colaboração 012/2018 prorrogando para 124 

20/03/2020,a Plenária aprova e delibera que a secretaria dê o andamento burocrático -ofício 125 

nº1828/2019 do Ministério Público solicitando esclarecimentos sobre as providencias 126 

adotadas em relação ao ofício nº1225/2019;- ofício nº 1770/2019 do Ministério Público 127 

solicitando o andamento das medidas informadas no ofício nº 163/2019 do CMDCA; -oficio 128 

nº 120/2019 do Conselho Tutelar Oeste encaminhando a planilha de atendimento d e escala 129 

de plantão do mesmo de junho de 2019, deliberado por encaminhar à Comissão de Registro 130 

para análise e parecer;-ofício s/nº da ESPRO informando que a Assistente Social Tássia 131 

Pereira Redkva reassumiu as atividades sociais da ESPRO. Nada mais a tratar, eu Rose 132 

Cordeiro Bortolini, Secretária “al doc”, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por 133 

quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 17 de julho de 2019.  134 
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Ana Claudia Ribeiro Gomes_________________________________________________ 135 

RG  4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  136 

Ana Eloise da Silva de Lima ________________________________________________ 137 

RG 49.957.151-4                                     CPF 454.305.578-03 138 

Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________ 139 

RG 8.312.925-5                                    CPF 077.457.139-00 140 

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira __________________________________________ 141 

 RG 1.468.331          CPF 080.988.839-49 142 

Francisco Kapfenberger Filho _______________________________________________ 143 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 144 

Gilberto Ferreira _______________________________________________________ 145 

RG 1.468.331          CPF 080.988.839-49 146 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________ 147 

RG 835.815-0           CPF 685.793.449-15 148 

Regina Rosa Pedrozo Rosa ______________________________________________ 149 

RG 4291507-6      CPF 804.358.209-44 150 

Robledo Cordeiro Kaminski ______________________________________________ 151 

RG 6.170.493-0                                      CPF 018.557.149-22  152 

Rose Cordeiro Bortolini _____________________________________________________ 153 

RG 1926030-5                                     CPF   441.116.999-72 154 

Wilson Jeronimo Comel ____________________________________________________ 155 

RG  251164                                   CPF 058.268.079-46 156 


