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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 015/2019 2 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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- representante do NUCRESS, Maria de Fátima Pacheco- representante da 6 

Rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do 7 

Gabinete do prefeito, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do NUCRESS, Wilson 8 

Jeronimo Comel- representante da OAB—Subseção de Ponta Grossa, Rosemeri Monteiro 9 

Godoy- representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Leni 10 

Aparecida  Viana da Rocha – representante da Secretaria Municipal de Educação ,Irena 11 

Distéfano - representante da Secretaria Municipal de Esportes, Claudia Maria Hey da Silva- 12 

representante da Fundação Municipal de Saúde, José Ezequiel  de Andrade- representante 13 

da Secretaria de Fazenda, Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante das Entidades de 14 

Atendimento à Criança e ao Adolescente, Denise Alves Leifeld -representante das Entidades 15 

de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski- representante da 16 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Lucélia de Fátima Andrade 17 

Schmigel – representante da Fundação de Assistencial Social de Ponta Grossa, Ana Eloise 18 

da Silva de Lima- representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais e Rose 19 

Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Estiveram presentes como convidados, a 20 

Secretária Municipal de Educação- Esméria Savelli e representante da Fundação Municipal 21 

de Saúde- Vinicius Iran Barbosa. A Presidente Camila inicia a plenária apresentando as 22 

modificações realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação para o Plano 23 

Decenal iniciada no final do ano de 2018. Informa que as alterações se deram no âmbito de 24 

atendimento do Conselho Tutelar, atualização de indicadores, revisão e nova formatação do 25 

Plano Decenal e explana cada alteração realizada, respondendo aos questionamentos dos 26 

Conselheiros presentes. Após todas as dúvidas dirimidas, a Plenária aprova as modificações 27 

apresentadas. A Secretária Esméria, verbaliza que o plano ser executado, a importância das 28 

alterações e modificações do plano decenal, para se torne lei municipal, para dar continuidade 29 

as execuções mesmo que ocorra mudanças de governo. Ainda defende a junção das 30 

secretarias para fortalecer as ações das políticas públicas e finalizando sua fala, convida os 31 

membros do CMDCA para Inauguração da Escola Municipal e Congresso Municipal da 32 

Educação, aberto a toda comunidade no mês de setembro. Passando para outro item da 33 

pauta, a Presidente passa a palavra para o Assistente Social residente Vinicius (Residência 34 

de Saúde Coletiva), que apresenta a proposta junto com a Residente Gabriele Oliveira, sobre 35 

a Mortalidade materno infantil, a partir da realidade vivenciada pela residência, uma 36 

preocupação pela pouca visibilidade que este assunto apresenta, tendo um foco voltado 37 

apenas para morte infantil, e não para as mulheres que acabam vindo ao óbito. Fez um breve 38 

recorte sobre perfil e realidade de Ponta Grossa-PR, informou que conforme dados do 39 

município que os fatores sociais são as maiores causas de óbito do que causas biológicas. A 40 

proposta inicial da residência é a criação de Fórum para discutir o assunto mortalidade 41 

materno Infantil pelos componentes da rede de atendimento de Ponta Grossa, elaborar o fluxo 42 

e protocolo Intersetorial para atendimento voltado para a politicas publicas materno infantil e 43 

capacitação dos novos Conselheiros Tutelares em parceria com o NEP- PMPG, essa 44 
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capacitação seria voltada para o atendimento da gestante e criança em risco e vulnerabilidade.  45 

A Conselheira Lucélia relembra sobre o Comitê de Mortalidade Materno Infantil, articulada 46 

pela 3° Regional de Saúde, necessitando que outras Secretarias para atuar no comitê, tendo 47 

em vista a questão social sendo maior causa indireta de morte.  O Conselheiro Francisco 48 

coloca que os dados levantados pelo residente, pode ser incluído no Plano Decenal como 49 

uma realidade da saúde de Ponta Grossa. A Presidente Camila coloca que será bem-vinda 50 

essa parceria e deixa em aberto a data para capacitação dos Conselheiros. A Conselheira 51 

Lucélia coloca que a capacitação dos novos Conselheiros Tutelares está programada para 52 

novembro. A Assistente Social Rose apresenta o ofício do Departamento de Proteção Social 53 

Básica, pedindo parecer do CMDCA sobre o uso do espaço cedido ao município para uso 54 

exclusivo para programas/ações para criança e adolescentes e Plenária delibera que seja  55 

encaminhado à Comissão jurídica para análise e posicionamento e após  para enviar a 56 

resposta para a FASPG-PR.A Conselheira Lucélia relatou aos presentes o andamento da 57 

organização da eleição pela Comissão de eleição, colocou os avanços em relação as parceria 58 

com UEPG e TRE-PR, sendo 50 salas disponibilizadas, secretários de prédio, equipe de 59 

informática para apoio durante a realização da prova e apuração dos votos. Em relação a 60 

orientação aos candidatos sobre o que é permitido na campanha eleitoral, a orientação é que 61 

os candidatos procurem basear suas ações na Lei da mini reforma eleitoral. A Conselheira 62 

Lucélia coloca ainda, que Conselheiros de Direitos não devem fazer campanha ou manifestar 63 

apoio aos candidatos. A Conselheira Ana Eloise, informa que foi encaminhado para Fundação 64 

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Políticas Públicas a solicitação de 65 

voluntários e já houve resposta sobre os voluntários para trabalhar no dia eleição e que como 66 

são muitos, foi encaminhado para demais Secretarias mas ainda não houve respostas das 67 

mesmas. A Comissão de Registro, através do Conselheiro Francisco, informa que não houve 68 

reunião para análises de documentação, mas alguns membros da Comissão realizaram visita 69 

na Instituição Pequeno Anjo e estão elaborando relatório para apresentar ao Ministério 70 

Público. Em Assuntos Gerais, a Presidente Camila informa aos Conselheiros que foi 71 

procurada pelo Conselheiro Tutelar Luan para saber sobre a Deliberação do CEDCA, que 72 

beneficia o Conselho Tutelar Norte e que foi dito a ele que o processo estava parado no 73 

CMDCA.Com essa informação a Assistente Social foi verificar com o Escritório Regional. Após 74 

alguns dias foi recebido um e-mail, informando que o CMDCA não fez as alterações 75 

solicitadas, no que tange as representações não governamentais, como também diz que faz-76 

se necessário uma adequação ou justificativa referente a composição. A Presidente lembra 77 

que foi encaminhado um oficio nos termos de justificativa e que até o presente momento não 78 

houve resposta pelo CEDCA e que nem mesmo na época do envio eles não acusaram 79 

recebimento, foi encaminhado através de email. Foi entrado em contato, via telefone, 80 

perguntado do recebimento ou não, e logo após foi confirmado o recebimento. Recentemente 81 

foi novamente enviado solicitando informações e até o presente momento não houve retorno. 82 

Deliberou-se que a Presidente entre em contato telefônico com o CEDCA. A Presidente 83 

informa aos Conselheiros que os documentos para participar do Edital do Itaú foram 84 

encaminhados e gerou a inscrição nº 5407-22587, e que devemos aguardar, pois após análise 85 

de todas as inscrições, os responsáveis pelo Edital deverão fazer contato com o Conselho.  86 

Apresenta o ofício nº 43/19 da Secretaria Municipal da Fazenda, no qual solicita que seja 87 

encaminhado até o dia 23 de agosto a proposta orçamentária para 2020 do CMDCA e solicita 88 

para a Comissão de Finanças e Jurídica elaborar a proposta. Na continuidade, a Presidente 89 
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apresenta o ofício nº 75/2019 da APACD informando que foi suspenso o transporte das 90 

crianças devido o não cumprimento do acordo firmado com a prefeitura. Deliberado por 91 

encaminhar oficio solicitando da entidade esclarecimentos sobre as colocações da 92 

Conselheira. A Assistente Social Rose, apresenta ofício nº 2044/2019 do Ministério Público, 93 

que trata do mesmo assunto, e está sendo solicitado ao CMDCA relatórios da situação 94 

apresentada pela APACD, quanto ao transporte de outras entidades que atendem crianças e 95 

adolescente com deficiência e suas dificuldades e sobre o acesso de crianças e adolescentes 96 

com deficiência da zona rural. A Presidente Camila comenta que, ultimamente o CMDCA tem 97 

recebido vários documentos da gestão e mesmo de entidades, que solicitam 98 

parecer/aprovação/manutenção/correção/alteração de planos, projeto e que essas 99 

solicitações chegam em cima da hora e por vezes, ligam no dia anterior a reunião plenária,  100 

pressionando para que o Conselho aprove, publique e envie a ata em que foi aprovado, não 101 

havendo tempo hábil para  as Comissões analisarem, discutirem, proporem alterações, ou 102 

solicitar maiores informações, porque sempre os documentos tem pressa de serem  entregue 103 

e eles tem que cumprir prazos e que se não encaminhados no prazo, perderão verbas, dizendo 104 

veladamente que o CMDCA é culpado se isso ocorrer. Diante dessas situações, o Conselho 105 

não cumpre a sua função, não tendo conhecimento profundo dos documentos que chegam 106 

até aqui e essa situação está se tornando corriqueira. Em conjunto    com a secretaria, foi feito 107 

um levantamento e localizou-se uma Resolução que dispõe sobre o recebimento de 108 

documentos que necessitam de pareceres e aprovação, dando aos órgão e entidades prazo 109 

para entrada de documentos e devolutiva, Essa Resolução é 2014 e na época foi 110 

encaminhada para todos os órgãos e entidades. Mas com o decorrer do tempo, houveram 111 

mudanças nos gestores. A proposta é que seja atualizada a referida resolução e novamente 112 

se encaminhe para conhecimento dos gestores. A plenária aprova a proposta da Presidente. 113 

A secretaria apresenta os seguintes documentos: SEI 22249/19 da Fundação Municipal de 114 

Cultura informando os novos representantes, sendo Fabíola Cibele Soares Tozetto –titular e 115 

Wiles Guilherme Ferreira Machado-suplente, deliberado que a secretaria tome as providências 116 

de praxe; SEI 23311/19 com o ofício nº026/2019 do Departamento de Proteção Social 117 

Básica da FAS/PG, no qual solicitam ao CMDCA um parecer a respeito do uso do espaço 118 

físico, onde é desenvolvido o Programa Adolescente Aprendiz, tendo em vista que a 119 

administração está requerendo parte do referido espaço para execução de ações de outras 120 

secretarias, deliberado por encaminhar à Comissão de Finanças e Jurídica para análise e 121 

parecer; ofício nº039/2019 da ESPRO solicitando inscrição de curso de aprendizagem, 122 

deliberado por encaminhar à Comissão de Registro para análise e parecer; convite do 123 

Instituto Educacional Duque de Caxias, para formatura de Guardas Mirins no dia 31 de 124 

agosto ás 9:00hs; ofício nº 10/2019 da Associação dos Amigos do Hospital da Criança 125 

solicitando o cadastramento no CMDCA e encaminhado documentos para análise, deliberado 126 

por encaminhar à Comissão de Registro para análise e parecer; oficio nº 42/2019 da Escola 127 

Profissional Piamartina João XXIII informando que estão devolvendo o valor de R$ 128 

6.090,079 (seis mil noventa reais e setenta e nove centavos) referente ao Termo de 129 

Colaboração nº 10/2018, após a Plenária conferir os comprovantes de depósito que 130 

acompanham o ofício, delibera-se pela aprovação da devolução e que a secretaria realize a 131 

parte administrativa para dar validade a  presente deliberação; ofício nº 039/2019 do JOCUM- 132 

Jovens com uma Missão, solicitando prorrogação de prazo do Termo de Colaboração 133 

013/2018, para dezembro de 2019 tendo em vista atraso no repasse financeiro, a plenária 134 
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delibera pela aprovação da solicitação e que a secretaria tome as providências necessárias; 135 

SEI 23980/2019 com questionamento da UGT sobre a aprovação da solicitação da APAM 136 

oficio 56/19,já passado em Plenária e aprovado prorrogação de prazo, mas que continha a 137 

solicitação também de substituir no Plano de Aplicação, a compra de máquina fotográfica por 138 

aquisição de um celular. A Plenária após verificar a documentação, aprova a substituição 139 

apresentada no oficio nº 56/19 da APAM; oficio nº 039/2019 da Pia União das Irmãs da 140 

Copiosa Redenção/Comunidade Terapêutica Rosa Mística, solicitando várias alterações 141 

no Plano de Aplicação do Termo de Colaboração nº 024/2018 e encaminhando novo Plano. 142 

Tendo em vista que são vários itens a serem alterados, a Plenária delibera que a Comissão 143 

de Registro analise a proposta da Entidade e após retorne a Plenária; ofício nº82/2019 do 144 

Núcleo Pequeno Anjo solicitando várias alterações no Plano de Aplicação do Termo de 145 

Colaboração nº 08/2018 e encaminhando novo Plano. Tendo em vista que são vários itens a 146 

serem alterados, a Plenária delibera que a Comissão de Registro analise a proposta da 147 

Entidade e após retorne a Plenária. Nada mais a tratar, eu Rosemeri Monteiro Godoy, 148 

Secretária “al doc”, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela 149 

concordar. Ponta Grossa/PR, 21 de agosto de 2019.  150 
 151 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _____________________________________________________ 152 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  153 

 154 

Ana Eloise da Silva de Lima ______________________________________________________ 155 

RG     49.957.151-4                                     CPF 454.305.578-03 156 

Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________ 157 

RG 8.312.925-5                                    CPF 077.457.139-00 158 

Claudia Maria Hey da Silva _________________________________________________ 159 

RG 4479714-3                                     CPF 639.922.489-68 160 

Denise Alves Leifeld _____________________________________________________ 161 

RG  5061909-5                           CPF 018.821.819-05 162 

Francisco Kapfenberger Filho _______________________________________________ 163 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 164 

Irena Distéfano ______________________________________________________ 165 

RG    3855180-5                             CPF 528.008.229-53 166 

 167 

José Ezequiel de Andrade _______________________________________________ 168 
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RG 3.111.920-0                        CPF 372.367.419-49 169 

 170 
Leni Aparecida Viana da Rocha ___________________________________________ 171 

RG   1903712-6                          CPF 319.655.009-04 172 

 173 

Lucélia de Fátima Andrade Schmigel _________________________________________ 174 

RG: 6.898.377-0   CPF 960.451.679-5 175 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________ 176 

RG 835.815-0           CPF 685.793.449-15 177 

Regina Rosa Pedrozo Rosa ______________________________________________ 178 

RG 4291507-6      CPF 804.358.209-44 179 

Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________ 180 

RG 1926030-5                                     CPF   441.116.999-72 181 

Rosemeri Monteiro Godoy _________________________________________________ 182 

RG 4445178-6                                          CPF 650.659.809-34 183 

Robledo Cordeiro Karpinski ________________________________________________ 184 

RG 6.170.493-0                                      CPF 018.557.149-22 185 

 186 

Wilson Jeronimo Comel ____________________________________________________ 187 

RG  251164                                   CPF 058.268.079-46 188 




