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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 016/2019 2 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove na sala de reuniões do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 4 

395, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos 5 

Conselheiros Gilberto Ferreira -  representante das Entidades de Atendimento à Criança e 6 

ao Adolescente, Maria de Fátima Pacheco- representante da Rede Particular de Ensino de 7 

Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do prefeito, Wilson 8 

Jeronimo Comel- representante da OAB—Subseção de Ponta Grossa, Leni Aparecida  9 

Viana da Rocha – representante da Secretaria Municipal de Educação, Irena Distéfano - 10 

representante da Secretaria Municipal de Esportes, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira- 11 

representante da Fundação Municipal de Saúde, José Ezequiel  de Andrade- representante 12 

da Secretaria de Fazenda, Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria de 13 

Fazenda,  Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante das Entidades de Atendimento à 14 

Criança e ao Adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski- representante da Associação 15 

Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Lucélia de Fátima Andrade Schmigel – 16 

representante da Fundação de Assistencial Social de Ponta Grossa, Ana Eloise da Silva de 17 

Lima- representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, Fabiola Cibele 18 

Tozzeto- representante da Fundação Municipal de Cultura e Rose Cordeiro Bortolini -19 

Assistente Social do CMDCA. Justificaram as suas ausências as Conselheiras Camila 20 

Vanessa Sviech, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Rosemeri Monteiro Godoy, Claudia Maria Hey 21 

da Silva e Cilmara de Fátima Buss de Oliveira. Presente como convidada, Andressa 22 

Maravieski do Centro Educacional Marista Santa Mônica. A Conselheira Thaize informa que 23 

a Presidente não poderá estar presente e ela presidirá a reunião. Inicia a reunião 24 

perguntando aos presentes se na ata nº 15, enviada por email, tem alguma alteração, 25 

sugestão a ser feita. Não havendo nenhuma manifestação, a ata nº 15 fica aprovada. Como 26 

primeira pauta, que trata da Comissão de Registro, o Conselheiro Francisco informa que 27 

estão verificando as documentações e irão realizar visita técnica a Espro, ao projeto “Quatro 28 

Estações” do Ministério Melhor Viver e também ao CIEE. Comentou a respeito do 29 

Regimentos Internos dos Conselhos Tutelares, que deve ser averiguado a questão técnica e 30 

legalidade com certa urgência. Outro documento analisado foi da entidade Pequeno Anjo, a 31 

qual solicita ao CMDCA aprovação do Plano de Aplicação para finalizar o processo no 32 

sistema da prefeitura, e que a Comissão discutiu a questão da contratação de três 33 

profissionais na Entidade alegando que os salários estão desproporcionais do piso de cada 34 

categoria, por isso deve ser analisado junto à Entidade. Em seguida, a Conselheira Lucélia 35 

comenta que devido ser uma Entidade de Acolhimento, as vezes precisaria de um 36 

atendimento diferenciado, como internamentos, etc., aí justifica-se o valor de um profissional 37 

ganhar mais que outro. A Assistente Social Rose informa que entrou em contato com a UGT 38 

e que a mesma informou que é o CMDCA que deverá analisar e autorizar ou negar tal 39 

solicitação. Ainda abordou sobre um outro processo que é da Entidade Copiosa Redenção 40 

que solicitou duas coisas: alteração da vigência de prazo do termo, pedindo prorrogação; e a 41 

outra refere-se a fazer modificações no plano de aplicação, pois devido à morosidade para 42 

receber o recurso financeiro, objetos que estavam previstos no referido já foram 43 

conquistados e por isso, devido a novas demandas solicitam outros equipamentos. Destarte, 44 
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pedem para contratar uma personal de psicomotricidade relacional ao invés de uma 45 

Professora de artesanato, modificando grande parte do projeto e que foi passado para a 46 

UGT para analisar a solicitação à luz da legalidade e encaminhamentos deste departamento, 47 

e que retornará para a Comissão de Registro finalizar o parecer. Na sequência, foi solicitado 48 

para que a Comissão de Sindicância comentasse sobre o andamento da Sindicância, o qual 49 

comunicou que estão averiguando as denúncias apresentadas. Em seguida, foi solicitado 50 

que a Comissão da Eleição informasse o andamento das Eleições para Conselheiros 51 

Tutelares. A Conselheira Lucélia, presidente da comissão, informou que já há 205 52 

voluntários para trabalhar no dia da Eleição, e que já foi marcado a data do treinamento para 53 

os mesmos que ficou para os dias 17, 18, 19 e 20 (dezessete, dezoito, dezanove e vinte) de 54 

setembro das 15:30 -17:00 (quinze horas e trinta às dezessete horas), sendo que serão três 55 

turmas de 50 (cinquenta) e uma de 55 (cinquenta e cinco). Informa também que será 56 

verificado o dia para que os Conselheiros do CMDCA também participem deste treinamento. 57 

O impasse, segundo a Conselheira, está na declaração de quem irá trabalhar, já que não é 58 

uma convocação judicial e o TRE não poderá fornecer. Diante disso, quem poderá 59 

disponibilizar será o departamento que cada um trabalha. Em relação aos acadêmicos serão 60 

fornecidas declarações que irá agregar nas atividades extracurriculares. Comunicou 61 

também, que haverá café e almoço para os voluntários, que a totalização da urna eletrônica 62 

o próprio TRE irá realizar, mas que a impressão dos cadernos ficará por conta deste 63 

Conselho. A Assistente Social Rose comenta que um candidato compareceu no CMDCA e 64 

comentou que nas visitas realizadas em escolas e unidades de saúde ninguém sabia sobre 65 

o processo eleitoral. Os Conselheiros discutiram sobre a necessidade de ampla divulgação 66 

do processo das Eleições, na Imprensa escrita, falada e redes sociais. A Conselheira Ana 67 

Cláudia faz o apontamento que no dia da Eleição deverá ter fiscais, onde cada candidato 68 

tem direito a um fiscal e que isso deve ser publicado. Na sequência foi solicitado que a 69 

Comissão Jurídica e Financeira apresentasse seus pareceres, onde o Conselheiro Gilberto 70 

comentou sobre o Programa Guarda Solidária (guarda subsidiada) onde foi analisado os 71 

documentos, relatórios e realizado parecer. A Comissão alega que os dados informados 72 

estão em conformidade e que o Programa deveria ser sujeito a reavaliação periódica e 73 

possuir registro no CMDCA. A Conselheira Lucélia aponta que o Programa deveria ser 74 

revisto pois não há desligamentos do recurso para as famílias e que o valor repassado é 75 

muito pouco. A mesma abrange que a FASPG criou o Programa de acolhimento familiar que 76 

é composto por Família Acolhedora e Guarda Solidária, onde está passando por um 77 

processo de mudança de espaço que funcionará no bairro Jardim Carvalho, onde terá 78 

acompanhamento com psicóloga através de grupos. O Conselheiro Francisco coloca que o 79 

parecer da Comissão Jurídica e Financeira está muito bem respaldado, no entanto, que 80 

realizar a avaliação do Programa é bastante difícil, já que necessita de muito tempo. 81 

Todavia, sugere uma visita técnica para verificar os critérios do Programa. Outro assunto 82 

abordado pela referida Comissão, é que a FASPG consultou o CMDCA sobre a viabilidade 83 

de utilização de espaço físico da Escola Oficina, destinado mediante doação para o 84 

Programa Adolescente Aprendiz. Tal órgão solicita a emissão de uma declaração do 85 

CMDCA de viabilidade para que o espaço seja utilizado para finalidades diversas num 86 

terceiro barracão e caso não atenda a estas quais seriam as sanções. A Comissão dá o seu 87 

parecer de que haveria mudanças de finalidades do uso do espaço já que é destinado 88 

exclusivamente à crianças e adolescentes, e que o tema foge da competência do CMDCA 89 
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por não envolver recursos. Em assuntos gerais, a Conselheira Leni pediu para que seja 90 

encaminhado um suplente para o Conselho Municipal de Educação, onde foi sugerido a 91 

Conselheira Cláudia. Foi informado aos Conselheiros que a Vice-Presidente Bianca pediu o 92 

desligamento do cargo e que terá que ser providenciado outra pessoa para assumir o cargo. 93 

A Assistente Social Rose coloca que está encerrando o mandato dos Conselheiros indicados 94 

pela Associação das Entidades, e o CMDCA encaminhará um documento ao Presidente 95 

para indicação/permanência dos seus representantes. Ainda sobre assuntos gerais, a 96 

Conselheira Fátima perguntou para a Conselheira Leni por que a logo do Plano Decenal foi 97 

alterado. A Conselheira Leni também não compreendeu e pediu para conversar com a 98 

Adriana que definiu o mesmo, sem autorização do CMDCA e que será solicitado alteração 99 

para que retorne ao original. A Assistente Social Rose comunicou que devido a alteração de 100 

alguns Conselheiros, foi alterada a composição das Comissões Internas ficando assim 101 

compostas: Comissão de Registro: Ana Claudia Ribeiro Gomes, Claudia Maria Hey da Silva, 102 

Camila Eidam, Francisco Kapfemberger- Presidente, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, 103 

Regina Rosa Pedroso Rosa, Rosemery Monteiro Godoy e Thaíze Carolina  Rodrigues de 104 

Oliveira; Comissão de Divulgação: Ana Eloíse da Silva de Lima- Presidente, Fabíola Cibele 105 

Tozetto, Leni Aparecida Viana da Rocha, Lucélia de Fátima Andrade SchmigelRobledo 106 

Cordeiro Karpinski, Wilson Jeronimo Comel; Comissão Jurídica e Financeira: Denise Alves 107 

Leifeld, Gilberto Ferreira, José Ezequiel de Andrade, Nilcelene da Glória Santos e Wilson 108 

Jeronimo Comel- Presidente. Outro assunto exposto pela Assistente Social, é o relato que a 109 

empresa Inteligência, Arte e Atitude que realiza assessoramento das empresas aos fundos 110 

municipais, indagou sobre como funciona a destinação de recursos em Ponta Grossa, já que 111 

há interessados em destinar verbas e foi solicitado a relação dos projetos aprovados e que 112 

já foi enviado. A Conselheira Thaíze, informa que a CEVES irá se reunir dia 12 de setembro 113 

e que a Presidente convocou que os participantes levem os números dos fluxos de 114 

atendimentos de violência de crianças e adolescentes A secretaria apresenta os seguintes 115 

documentos: oficio nº 33/2019 da Associação de Amigos da Criança- Diocese de Ponta 116 

Grossa, solicitando prorrogação de prazo no Termo de Colaboração nº 33/2018 ,tendo em 117 

vista que a verba foi depositada em dezembro/2018, a Plenária aprova a solicitação e  118 

delibera que seja encaminhado a UGT para que seja elaborado o aditivo de prazo; oficio nº 119 

32/2019 da Associação de Amigos da Criança- Diocese de Ponta Grossa, solicitando 120 

prorrogação de prazo no Termo de Colaboração nº 28/2018,tendo em vista que a verba foi 121 

depositada em dezembro/2018, a Plenária aprova a solicitação e  delibera que seja 122 

encaminhado a UGT para que seja elaborado o aditivo de prazo; oficio nº088/2019 da 123 

Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento a Comunidade Surda Geny de 124 

Jesus Souza Ribas solicitando prorrogação de prazo no Termo de Colaboração nº 15/2018 125 

para 60 dias, a Plenária aprova a solicitação e  delibera que seja encaminhado a UGT para 126 

que seja elaborado o aditivo de prazo, até 30 de novembro de 2019; oficio nº087/2019 da 127 

Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento a Comunidade Surda Geny de 128 

Jesus Souza Ribas solicitando remanejamento de verba no termo 15/2018, a Plenária 129 

delibera que seja encaminhado uma consulta a UGT da possibilidade ou não do 130 

remanejamento solicitado; apresentado convite para Capacitação de Conselheiros 131 

Tutelares-atribuições legais, conhecimento da rede de atendimento e violências a ser 132 

realizado em Curitiba, informado que foi enviado via e-mail para todos os Conselheiro e caso 133 

tenham possibilidade de participar, deverão avisar a secretaria para os trâmites de 134 



 

Página 4 de 5 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

solicitação de verba. Nada mais a tratar, eu Camila Eidam Nazareth, Secretária da Diretoria, 135 

lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta 136 

Grossa/PR, 04 de setembro de 2019. 137 
 138 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _____________________________________________________ 139 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  140 

 141 

Ana Eloise da Silva de Lima _______________________________________________ 142 

RG 49.957.151-4                                     CPF 454.305.578-03 143 

Camila Eidam Nazareth __________________________________________________ 144 

RG: 10.983.670-2                                 CPF: 069.576.579-52 145 

Fabiola Cibele Tozetto ____________________________________________________ 146 

RG    4.983.553-1                              CPF 017.469.499-70 147 

Francisco Kapfenberger Filho _______________________________________________ 148 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 149 

Gilberto Ferreira _______________________________________________________ 150 

RG 1.468.331          CPF 080.988.839-49 151 

Irena Distéfano ______________________________________________________ 152 

RG    3855180-5                             CPF 528.008.229-53 153 

 154 

José Ezequiel de Andrade ________________________________________________ 155 

  RG: 3.111920-0   CPF 372.367.419-49  156 

 157 

Leni Aparecida Viana da Rocha ___________________________________________ 158 

RG   1903712-6                          CPF 319.655.009-04 159 

 160 

Lucélia de Fátima Andrade Schmigel _________________________________________ 161 

RG: 6.898.377-0   CPF 960.451.679-5 162 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________ 163 

RG 835.815-0           CPF 685.793.449-15 164 
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Nilcelene da Glória Santos_________________________________________________ 165 

RG    4902132-1                                   CPF 883.217.549-53 166 

Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________ 167 

RG 1926030-5                                     CPF   441.116.999-72 168 

Robledo Cordeiro Kaminski _____________________________________________ 169 

RG 6170493-0                                     CPF 018.557.149-22 170 

 171 

Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira _______________________________________ 172 

 173 

RG 9.716.519-0   CPF: 067.266.889-03 174 

Wilson Jeronimo Comel ____________________________________________________ 175 

RG  251164                                   CPF 058.268.079-46 176 


