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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 018/2019 2 

Aos dois dias do mês de outubro 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: Maria de 5 

Fátima Pacheco- representante da Rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Francisco 6 

Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do prefeito, Wilson Jeronimo Comel- 7 

representante da OAB—Subseção de Ponta Grossa, Leni Aparecida  Viana da Rocha – 8 

representante da Secretaria Municipal de Educação, Irena Distéfano - representante da 9 

Secretaria Municipal de Esportes, Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante das Entidades 10 

de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Cilmara Buss de Oliveira - representante das 11 

Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Rosemeri Monteiro Godoy- 12 

representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Denise A. Alves 13 

Leifeld - representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Robledo 14 

Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta 15 

Grossa, Lucélia de Fátima Andrade Schmigel – representante da Fundação de Assistencial 16 

Social de Ponta Grossa , Gilberto Ferreira - representante das Entidades de Atendimento à 17 

Criança e ao Adolescente, Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal 18 

de Fazenda, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira- representante da Fundação Municipal de 19 

Saúde, Claudia Maria Hey da Silva - representante da Fundação Municipal de Saúde, Fabíola 20 

Cibele Tozetto-representante de Fundação Municipal de Cultura, Camila Vanessa Sviech- 21 

representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do NUCRESS, Ana 22 

Eloise da Silva de Lima- representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais 23 

e Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Estiveram presentes como 24 

convidados: Consuelo Szczerepa Lopes da 2ª URATE- MPPR, Silvana Zdebeski – 25 

Conselheira Tutelar Norte, Tatyana Denise Belo do Departamento de Proteção Básica da 26 

FAS/PG, Cristiane Mussinato e Luciana Franco Silvestre do CENSE, Katia R do Nascimento 27 

do Conselho Tutelar Leste, Rafaely Pedroso da Secretaria Municipal de Educação e Gilsani 28 

Dalzoto da Associação dos Diretores Estaduais. A Presidente Camila dá início a reunião com 29 

boas-vindas aos presentes, estimando bons trabalhos e discussões para o dia. O Conselheiro 30 

Francisco apresentou os pareceres da Comissão de Registro que reuniu para analisar 31 

documentações encaminhadas ao CMDCA para cadastro de instituições e novos programas 32 

de atendimento a criança e adolescentes, foram considerados aprovados e adequados a 33 

documentação de Associação Amigos do Hospital da Criança, Espro, CIEE, Operário 34 

Ferroviário, Projeto Estação Melhor VIVER, porém ainda necessita serem realizadas as visitas 35 

nas instituições para acompanhar as atividades apresentadas nos relatórios. Em relação ao 36 

Relatório do Programa Guarda Solidária os membros da Comissão decidiram agendar visita, 37 

ou convocar técnicos que atuam diretamente com o programa, para feedback dos profissionais 38 

sobre o programa, visto que o mesmo apresenta necessidade de algumas alterações. A 39 

Presidente Camila, expos experiência vivenciada como representante do CMDCA em eventos 40 

em que participou. Colocou também que em contato com representantes do Clube Operário 41 

Ferroviário, o clube se colocou a disposição para divulgar em campo as campanhas realizadas 42 

pelo CMDCA, como a Captação de imposto de renda .O Conselheiro Comel, sugere que a 43 

Comisão Financeira e Jurídica busque orçamentos para artes de divulgação. O Conselheiro 44 



 

Página 2 de 5 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

Gilberto representando a Comissão Jurídica e Financeira apresenta os pareceres de 45 

prestação de contas da deliberação 62/2016 do CEDCA, Serviço de Convivência e 46 

Fortalecimento de Vínculos e prestação de contas da deliberação 55/2016 do CEDCA - 47 

Programa Crescer em Família, encaminhado pela FAS/PG através dos Departamentos de 48 

Proteção Social Básica e Especial e diz que analisou e compareceu ao setor para visita técnica 49 

e escuta dos profissionais envolvidos e após essas informações a Comissão aprova a 50 

prestação de contas, com ressalvas de que se houver sobras de recurso sejam destinada ao 51 

exclusivamente para a área  da crianças e adolescentes. Após esses esclarecimentos, a 52 

Plenária aprova os pareceres da Comissão. Na continuidade, o   Conselheiro Gilberto se 53 

propõe a realizar um dossiê para orientação e acesso as entidades sobre destinação de 54 

recursos, descontos de tarifas, sendo algo que não é socializado e o que pode facilitar o 55 

trabalho das entidades. Passando para assunto da Eleição dos Membros dos Conselhos 56 

Tutelares, a Presidente da Comissão, Conselheira Lucélia, apresenta o andamento do 57 

processo de eleição dos conselheiros tutelares de ponta grossa e alguns pareceres, informa 58 

que durante a campanha de eleição, o CMDCA e a Comissão vem recebendo algumas 59 

denúncias de irregularidades de campanhas e que convocou alguns envolvidos para oitivas e 60 

providências. Informa também que a Comissão precisa se posicionar dentro do prazo para 61 

apurar denúncias e tomar providências. Diz que os cadernos de votação foram impressos pelo 62 

Departamento de Proteção Especial, e que a Comissão está fazendo o Check list do que 63 

precisa para o dia da eleição. Comenta que foi solicitado o furgão para buscar urnas eleitorais, 64 

que precisa ser retirada na sexta-feira dia 4 e levadas até a UEPG, para que sejam 65 

armazenadas na sala disponibilizada para este fim. Reforça que todos os Conselheiros 66 

titulares e suplentes estão convocados para participar no dia da eleição e também na UEPG, 67 

a fim de organização de salas e espaços que serão ocupados e instalação das urnas eleitorais 68 

no dia 05/10 as 14h na UEPG. E às 7h no dia 06/10.  A Conselheira Claudia solicitou que 69 

devido ao grande número de voluntários os Conselheiros de Direitos presentes no dia da 70 

eleição, manter-se na forma de apoio dos voluntários, tendo e vista as grandes demandas que 71 

sobre cai sobre os conselheiros. Em acordo pela plenária foi aprovada a sugestão 72 

apresentada. A Conselheira Lucélia informa que serão três pessoas para cada urna, eles 73 

elegerão o presidente e secretários entre eles, e organizarão o revezamento para momentos 74 

das refeições. A plenária definiu que as regras da eleição seguirão as normas da lei da mini 75 

reforma eleitoral.  O Conselheiro Francisco propõe que no dia da eleição , as denúncias que 76 

surgirem sejam encaminhadas para a Policia Militar e Civil, pois no momento da eleição fica 77 

inviável que os Conselheiros de Direito tomem providencias in loco e o Conselheiro que 78 

presenciar o crime eleitoral, dentro do espaço da UEPG, deve realizar o Boletim de Ocorrência 79 

e que   os fiscais ou qualquer pessoa que vier a presenciar qualquer irregularidade precisa se 80 

responsabilizar pelo registro da denúncia em órgão oficial. O Conselheiro Francisco se propõe 81 

agendar reunião com Delegados da Polícia Militar, Civil e Militar para solicitar parceria para o 82 

dia da eleição. A Conselheira Lucélia informa que já foi encaminhado ofício para os serviços 83 

de saúde e segurança pública municipal para conhecimento do evento e para eventuais 84 

emergências. Informa ainda que foram inscritos apenas 12 fiscais pelos candidatos. Comenta 85 

que as Conselheiras Camila Sviech e Lucélia serão responsáveis em retirar e devolver urnas 86 

eletrônicas no T. R. E. Solicita que todos os Conselheiros estejam identificados pelas 87 

camisetas do CMDCA, pois seremos a Comissão de Organização e será mais fácil a 88 

identificação pelos voluntários. Comunica ainda, que para comprovação de presença dos 89 
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voluntários, foi elaborada lista de presença no período da manhã e tarde. Já está definido que 90 

todos devem se apresentar no Grande Auditório as 7h da manhã no dia 06 para orientações 91 

pertinentes, (refeições, horários de início e termino, salas, urnas eletrônica). A Conselheira 92 

Fabíola questionou sobre orientação aos eleitores sobre as escolas e salas para votação. A 93 

Comissão esclareceu terão vários voluntários para orientar locais de votação conforme 94 

escolas. A Conselheira Ana Eloise, informa que solicitou à mídia para divulgar a listagem das 95 

escolas e salas de votação correspondente e que os candidatos também foram orientados a 96 

informar aos eleitores a listagem. A Conselheira Nilcelene lembra sobre armazenamento das 97 

mídias das urnas eletrônicas, colocando que as mídias deverão ser encaminhados pelos 98 

presidentes de sala para a Coordenação.  A Conselheira Lucélia informa que a apuração dos 99 

votos serão realizada pela TRE-PR e que candidatos poderão acompanhar a apuração no 100 

Fórum Eleitoral. Comenta ainda que a apuração das denúncias podem estar ultrapassar o 101 

período de eleição, e se comprovado a ilegalidade da campanha, o candidato eleito pode vir 102 

a perder o cargo. Lembra ainda, que deverá ser feita ata de abertura no dia da eleição. Coloca 103 

também, que conforme orientação, somente será permitida votação com título de eleitor 104 

(virtual ou físico) e documento com foto. A Presidente Camila, oficializa o agradecimento do 105 

CMDCA pela contribuição do conselheiro Comel, pelo livro “Criança e Adolescente Absoluta 106 

Prioridade Quando?”  A secretaria apresenta os seguintes documentos: oficio datado de 05 107 

de setembro de 2019 do Marista Rede de Solidariedade, encaminhando o Projeto 108 

“Educação: o futuro é para todos-Ano I” e solicita ao Conselho a análise do mesmo para que 109 

possam enviar ao CEDCA, visando o financiamento do mesmo, deliberado por enviar a 110 

Comissão de registro para análise e parecer; oficio nº 02/2019 da Conselheira Bianca Von 111 

Holleben Pereira, representante da Rede de Ensino Particular de Ponta Grossa informando 112 

seu desligamento do CMDCA por motivos pessoais; oficio nº 2460/2019 do Ministério Público 113 

requisitando informações no prazo de 30 dias, sobre o atendimento de demandas de 114 

acolhimento para jovens de até 21 anos no município; documento datado de 17 de setembro 115 

de 2019 de uma profissional de Serviço Social, a qual denuncia a quebra de sigilo profissional 116 

por parte de Conselheiro Tutelar; email do Conselho Tutelar Norte apresentando relatório do 117 

mês de setembro .Na continuidade, as convidadas Luciana e Consuelo  pediram  a palavra, 118 

para solicitar informações sobre o encaminhamento da Comissão Socioeducação,. A 119 

Conselheira Thaize expos as decisões e encaminhamentos definidos na reunião da Comissão, 120 

e informa que foi solicitado a FASPG informações sobre andamento das reuniões e atas. A 121 

convidada Luciana informa que a Comissão de Socioeducação é de responsabilidade da 122 

gestão municipal, neste caso é a FASPG, aproveita para reiterar o pedido ao CMDCA de 123 

incentivar e cobrar da FASPG para que a Comissão possua calendário de reuniões fixos e 124 

mobilize e articule a rede para a participação. Nada mais a tratar, eu Thaize Carolina 125 

Rodrigues de Oliveira, Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim 126 

e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR,02 de outubro de 2019. 127 
 128 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _____________________________________________________ 129 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  130 

 131 

Ana Eloise da Silva de Lima _______________________________________________ 132 

RG     49.957.151-4                                     CPF 454.305.578-03 133 

 134 
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Camila Vanessa Sviech ___________________________________________________ 135 

RG 8.312.925-5                                    CPF 077.457.139-00 136 

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira __________________________________________ 137 

RG 1.468.331          CPF 080.988.839-49 138 

Claudia Maria Hey da Silva _______________________________________________ 139 

RG 4479714-3                                     CPF 639.922.489-68 140 

Denise A. Alves Leifeld ____________________________________________________ 141 

RG  5061909-5                           CPF 018.821.819-05 142 

 143 

Fabiola Cibele Tozetto ____________________________________________________ 144 

RG    4.983.553-1                              CPF 017.469.499-70 145 

Francisco Kapfenberger Filho _______________________________________________ 146 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 147 

Gilberto Ferreira _______________________________________________________ 148 

RG 1.468.331          CPF 080.988.839-49 149 

Irena Distéfano ______________________________________________________ 150 

RG    3855180-5                             CPF 528.008.229-53 151 

 152 

Leni Aparecida Viana da Rocha ___________________________________________ 153 

RG   1903712-6                          CPF 319.655.009-04 154 

 155 

Lucélia de Fátima Andrade Schmigel _________________________________________ 156 

RG: 6.898.377-0   CPF 960.451.679-5 157 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________ 158 

RG 835.815-0           CPF 685.793.449-15 159 

Nilcelene da Glória Santos_________________________________________________ 160 

RG    4902132-1                                   CPF 883.217.549-53 161 
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Regina Rosa Pedroso Rosa ______________________________________________ 162 
 163 

RG 4291507-6      CPF 804.358.209-44 164 

Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________ 165 

RG 1926030-5                                     CPF   441.116.999-72 166 

Rosemeri Monteiro de Godoi ____________________________________________ 167 

RG 4445178-6                                          CPF 650.659.809-34 168 

 169 

Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira _______________________________________ 170 

  171 

RG 9.716.519-0   CPF: 067.266.889-03 172 

Wilson Jeronimo Comel ____________________________________________________ 173 

RG  251164                                   CPF 058.268.079-46 174 


