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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 019/2019 2 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 Conselheiros: 5 

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

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

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

–representante da Secretaria Municipal de Educação, Ana Claudia Ribeiro Gomes- 9 

representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Cilmara Buss de 10 

Oliveira - representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Denise 11 

A. Alves Leifeld - representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 12 

Robledo Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial 13 

de Ponta Grossa, Gilberto Ferreira - representante das Entidades de Atendimento à Criança 14 

e ao Adolescente, Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal de 15 

Fazenda, José Ezequiel  e Andrade representante da Secretaria Municipal de Fazenda, Thaize 16 

Carolina Rodrigues de Oliveira- representante da Fundação Municipal de Saúde, Claudia 17 

Maria Hey da Silva - representante da Fundação Municipal de Saúde, Camila Vanessa Sviech- 18 

representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do NUCRESS, Ana 19 

Eloise da Silva de Lima- representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, 20 

Robledo Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta 21 

Grossa e Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Estiveram presentes como 22 

convidados: Cleide Lavoratti representante da UEPG, Marcelo Oliveira Bleme, Ana Paula 23 

Rocha e Fabio Cordeiro Junior doa Casa do Menor Irmãos Cavanis. A Presidente Camila, 24 

inicia reunião dando boas-vindas aos membros e convidados. A Conselheira Thaize solicita 25 

alteração do assunto CEVES na ordem de pauta, sendo aprovado, informa aos presentes a 26 

nova composição da diretoria da CEVES, sendo: presidente/coordenadora Thaize Carlina  27 

Rodrigues de Oliveira (representante do CMDCA), vice presidente Cleide Lavoratti ( 28 

representante UEPG/NEPIA, primeira secretária Fabiele ( representando Serviço Auxiliar a 29 

Infância e Juventude) segunda secretária Marli (representante CREAS) eleitas na reunião do 30 

dia 10 de outubro, e ainda  informa que neste momento a CEVES irá tomar conhecimento das 31 

ações já em andamento, documentações existentes. A Vice-presidente da CEVES Cleide, 32 

informa que no momento da escolha de presidente da comissão os membros levaram em 33 

conta a necessidade deste cargo seja de um representante do CMDCA, devido à proximidade 34 

da comissão e Conselho, ainda coloca que muitos setores vem avançando na criação de 35 

fluxos internos, mas que essas ações devem ser compartilhadas para não haver trabalhos 36 

importantes acontecendo paralelo as discussões do Conselho. Coloca que como primeira 37 

tarefa do CEVES é rever/ revisar o Plano Municipal de Enfrentamento a violências contra 38 

criança e adolescente, do ano de 2013, para apresentar ao CMDCA para aprovação em 39 

plenária, e assim tornar resolução, sendo diretrizes para nossa política de enfretamento as 40 

violências. A Construção de protocolos e fluxos está contido no plano municipal, revendo o 41 

plano, conseguimos visualizar metas já atingidas e prioridades para o ano seguinte. Segundo 42 

passo é informar os órgãos a mudanças da composição da CEVES e solicitar maior prazo 43 

para apresentar respostas aos ofícios já encaminhados a comissão. A Conselheira Claudia, 44 
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lembra da presença da 3° regional de saúde nas reuniões da comissão. O Conselheiro 45 

Francisco parabeniza a nova composição, e estima bons trabalhos a todos. A Presidente 46 

Camila, justifica alteração na pauta no que diz a respeito da posse dos novos conselheiros de 47 

direitos indicados pela Associação das Entidades, porém para a representatividade este 48 

legalizada, é necessário que a ata de eleição, esteja com a assinatura dos presentes na 49 

reunião e também chamou a atenção o número de votos que não condiz com o número de 50 

presidentes com direito a voto na reunião de eleição, a ata foi apresentada com número maior 51 

de 130 votos. Informa que o CMDCA encaminhou oficio solicitando ata com assinaturas e ata 52 

de posse do Presidente da Associação. O Conselheiro Comel informa que é necessário 53 

averiguar tal situação, autenticidade e estatuto. O Conselheiro Francisco, sugere encaminhar 54 

oficio informando que este documento não será aceito por este conselho tendo em vista a 55 

dúvida do documento, e a plenária solicita esclarecimentos sobre o documento apresentado. 56 

Plenária aprova sugestão apresentada pelos conselheiros.  O documento deverá ser assinado 57 

por todos os conselheiros. A Presidente Camila, segue pauta, que trata sobre o Plano do 58 

Fundo Municipal, apresentado em reunião anterior, ficando a encargo da Comissão de 59 

Finanças e Jurídica para avaliação/revisão/sugestão e apresentação em Plenária. Os 60 

Conselheiros Comel e Gilberto ficaram de apresentar em próxima reunião, devido a alguns 61 

dados que estão buscando.  A Presidente Camila, informa ainda que o plano de ação do 62 

CMDCA deve ser atualizado este ano, e sugeriu a Conselheiras Thaize e Cilmara para 63 

participar a reelaboração do plano do CMDCA junto com Assistente Social Rose. Passando 64 

para a Comissão de Registro, o Presidente da Comissão informa que não houve reunião, 65 

necessitando apenas agendar as visitas. Comissão jurídica não teve pauta. A Comissão de 66 

Divulgação, apresentou artigos para publicação, sendo encaminhado para prefeitura e após 67 

mídias. O Conselheiro Comel, diz que é necessário canal direto para artigos informações do 68 

CMDCA e propõe realizar Coluna de final de semana, solicita ainda que é importante a 69 

participação dos conselheiros para enviar artigos, problemas para este canal. Comenta ainda, 70 

que em carta para presidente sugere Boletim para informações do CMDCA para divulgar 71 

atitudes/ações artigos permanentemente.  O Conselheiro Gilberto, sugere estudar para incluir 72 

no plano de aplicação do fundo para solicitar recursos para fins como este de divulgação.  O 73 

Conselheiro Ezequiel sugere projeto básico para a projetos de divulgação. Passando para a 74 

Comissão de Eleição, a Presidente Camila informa que em reunião com o Ministério público, 75 

Dra. Carolina, a orientação foi de que o CMDCA deve apurar, analisar as denúncias 76 

realizadas. Diz que não há risco de impugnação da eleição, pois não houveram problemas 77 

com as urnas eletrônicas. A Comissão de Eleição irá analisar as denúncias, montar processo 78 

e encaminhar ao Ministério Público, após isso será encaminhado ao juizado para decisão final. 79 

O Conselheiro Gilberto coloca os ataques que o CMDCA vem sofrendo pelas mídias e redes 80 

sociais, por artigos. Sugerindo nota oficial para esclarecer a comunidade da legalidade do 81 

trabalho do CMDCA em relação a eleição e providencias que estão sendo tomadas.  Os 82 

Conselheiros discutem posição das acusações contra o CMDCA, sendo acusações incabíveis.  83 

As Conselheira Leni e Maria de Fátima, colocaram que em reunião com MP, que ao contrário 84 

da exposição da mídias, Dra. Carolina parabenizou este conselho pela organização da 85 

eleição. O Conselheiro Francisco coloca que é necessário expor que o processos de eleição 86 

ocorreu dentro da legalidade. A Plenária aprova a colocação dos conselheiros para oficializar 87 

uma nota de informação de que a eleição para conselheiros Tutelares ocorreu de maneira 88 

limpa e dentro da legalidade, não haverá anulação, e que as apurações estão em andamento.  89 
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E que o em outro momento será realizado a nota oficial sobre a finalização do processo de 90 

apurações. A Presidente Camila, informa que foi em uma reunião solicitada pela FASPG, a 91 

qual quer uma parceria na capacitação dos Conselheiros Tutelares. Incluindo profissionais da 92 

Saúde, Educação e Assistência Social. Ficou definido que será agendado nova reunião para 93 

aliar metodologia desta etapa. E ainda colocou-se a proposta de tornar a capacitação 94 

permanente. Os Conselheiros colocaram que é necessário incorporar a questão ética e 95 

sigilosa dos atendimentos. Dando sequência à reunião, a Presidente Camila, coloca que é 96 

necessário a eleição do novo vice presidente do CMDCA, tendo em vista ao aumento e 97 

acumulo de compromissos do CMDCA. Após várias colocações/informações/sugestões, o 98 

Conselheiro Robledo  aceita assumir a vice presidência do CMDCA, pela plenária. A secretaria 99 

apresenta os seguintes documentos: oficio nº 057/2019 da Associação e Pais e Amigos do 100 

Deficiente Visual solicitando prorrogação de prazo no Termo de Colaboração nº026/2018 101 

para 21/11/2020,tendo em vista o atraso no repasse financeiro, a Plenária aprova a solicitação 102 

e delibera que seja encaminhado aos órgãos competentes para a confecção do aditivo de 103 

prazo; oficio nº 058/2019 da Associação e Pais e Amigos do Deficiente Visual solicitando 104 

prorrogação de prazo no Termo de Colaboração nº032/2018 para 10/12/2020,tendo em vista 105 

o atraso no repasse financeiro, a Plenária aprova a solicitação e delibera que seja 106 

encaminhado aos órgãos competentes para a confecção do aditivo de prazo; oficio nº 107 

050/2019 da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção solicitando prorrogação de prazo 108 

no Termo de Colaboração nº024/2018 para 30/04/2020,tendo em vista o atraso no repasse 109 

financeiro, a Plenária aprova a solicitação e delibera que seja encaminhado aos órgãos 110 

competentes para a confecção do aditivo de prazo; oficio nº 136/2019 da Associação de 111 

Proteção aos Autistas solicitando alteração no Plano de Aplicação do Termo de Colaboração 112 

22/2018  na compra de materiais/equipamentos, tendo  em vista que o valor que foi 113 

apresentado no projeto, hoje não é mais compatível, não sendo possível a aquisição dos 114 

mesmos, a Plenária delibera que seja consultado a UGT da FASPG para ver a legalidade e 115 

possibilidade da alteração, ficando aprovada caso a resposta seja positiva da UGT; oficio nº 116 

051/2019 da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção solicitando alteração no Plano de 117 

Aplicação na compra de materiais/equipamentos e recursos humanos, a Plenária delibera que 118 

seja consultado a UGT da FASPG para ver a legalidade e possibilidade da alteração, ficando 119 

aprovado caso a resposta seja positiva da UGT; memorando 578/2019 da Secretaria 120 

Municipal de Educação solicitando indicação de representantes para compor Comitê do 121 

OCA-Orçamento da Criança e do Adolescente, os Conselheiros Leni e Gilberto se colocaram 122 

à disposição, sendo titular e suplente; oficio nº 054/2019 do Conselho Tutelar Leste 123 

encaminhando a escala de plantão de mês de outubro; oficio nº 78/2019 da Ordem dos 124 

Advogados do Brasil-Subseção de Ponta Grossa informando a alteração na suplência de 125 

sua Instituição, sendo a partir desta data o Sr. Claudimar Barbosa da Silva, deliberado que a 126 

secretaria tome as providências burocráticas; ofício nº 1078 da Vara da Infância e Juventude 127 

encaminhando e solicitando providências sobre conduta de Conselheiro Tutelar diante do 128 

atendimento de uma família. Nada mais a tratar, eu Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira, 129 

Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela 130 

concordar. Ponta Grossa/PR,16 de outubro de 2019. 131 
 132 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _____________________________________________________ 133 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  134 
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 135 

Ana Eloise da Silva de Lima _______________________________________________ 136 

RG     49.957.151-4                                     CPF 454.305.578-03 137 

 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 

Claudia Maria Hey da Silva _______________________________________________ 143 

RG 4479714-3                                     CPF 639.922.489-68 144 

Denise A. Alves Leifeld ____________________________________________________ 145 

RG    5061909-5                           CPF 018.821.819-05 146 

Francisco Kapfenberger Filho _______________________________________________ 147 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 148 

Gilberto Ferreira _______________________________________________________ 149 

RG 1.468.331          CPF 080.988.839-49 150 

José Ezequiel de Andrade ______________________________________________ 151 

  RG: 3.111920-0   CPF 372.367.419-49  152 

Leni Aparecida Viana da Rocha ___________________________________________ 153 

RG   1903712-6                          CPF 319.655.009-04 154 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________ 155 

RG 835.815-0           CPF 685.793.449-15 156 

 157 

Nilcelene da Glória Santos_________________________________________________ 158 

RG    4902132-1                                   CPF 883.217.549-53 159 

 160 

Robledo Cordeiro Karpinski _______________________________________________ 161 
RG 6.170.493-0                                      CPF 018.557.149-22 162 
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 163 

Regina Rosa Pedroso Rosa ______________________________________________ 164 
RG 4291507-6      CPF 804.358.209-44 165 

Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________ 166 

RG 1926030-5                                     CPF   441.116.999-72 167 

Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira _______________________________________ 168 

RG 9.716.519-0                                             CPF 067.266.889-03 169 

Wilson Jeronimo Comel ____________________________________________________ 170 

RG  251164                                   CPF 058.268.079-46 171 


