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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 020/2019 2 

Aos seis dias do mês de novembro 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, Daniela 6 

Aparecida Nascimento-representante da Rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, 7 

Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do prefeito, Wilson Jeronimo 8 

Comel-representante da OAB-Subseção de Ponta Grossa, Claudimar Barbosa- representante 9 

da OAB—Subseção de Ponta , Leni Aparecida  Viana da Rocha –representante da Secretaria 10 

Municipal de Educação, Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante das Entidades de 11 

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

Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Armando Madalosso Vieira- 13 

representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente ,Acir Claro dos 14 

Santo -representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente Robledo 15 

Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta 16 

Grossa,  Ferreira - representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 17 

Rosemeri Monteiro Godoy- representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao 18 

Adolescente,   Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal de Fazenda, 19 

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

Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do 21 

NUCRESS, Ana Eloise da Silva de Lima- representante da Secretaria Municipal de Políticas 22 

Públicas Sociais, Lucélia de Fátima Andrade Scmigel – representante da Fundação de 23 

Assistência Social de Ponta Grossa, Irena Distéfano - representante da Secretaria Municipal 24 

de Esportes, Fabiola Cibele Tozzeto - representante da Fundação Municipal de Cultura e Rose 25 

Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Esteve presente como convidada a 26 

Conselheira tutelar do Conselho Norte- Silvana Z Lemos. A Presidente Camila, inicia reunião 27 

dando boas-vindas aos membros e convidados e pedindo as bênçãos para que a reunião 28 

transcorra em harmonia e que sejam tomadas as melhores decisões. Iniciando a pauta do dia, 29 

a Presidente pergunta aos Conselheiros se todos receberam as atas, as quais foram enviadas 30 

por email e se alguém tem algo a acrescentar/retirar/mudar/incluir e explica que foram 31 

enviadas as atas de nº16,18 e 19. Não havendo nenhuma manifestação, a Presidente dá por 32 

aprovadas as atas 16,18 e 19.O segundo item da pauta, trata da posse dos Conselheiros 33 

indicados pela Associação da Entidades para o mandato de 2019/2021, representando as 34 

entidades de atendimento à criança e ao adolescente. A Presidente dá as boas-vindas aos 35 

novos membros e dá posse aos mesmos, apresentando-os a Plenária, conforme oficio 36 

nº66/2019 da Associação das Entidades: Titulares- João Eliseu Montes, Marcelo Safraid e 37 

Claudia R. Gomes e Armando Madalosso Vieira e Suplentes Acir Claro dos Santos, Luiz 38 

Carlos Carneiro Gomes e Denise Leifeld, não estando presentes o Sr. João Eliseu Montes, 39 

Marcelo Safraid e Luiz Carlos Carneiro Gomes. A Presidente esclarece aos presentes que o 40 

quarto representante seria o Sr. Gilberto Ferreira, mas de acordo com a lei, cada representante 41 

tem mandato de 02 anos podendo ser reconduzido pelo mesmo tempo, e que Sr. Gilberto já 42 

cumpriu dois mandatos, razão pela qual foi apresentado 03 suplentes, mas será contatado 43 

novamente com a Associação para regularização dos representantes.Com os novos membros 44 
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empossados a Presidente, aos membros que estão deixando a representatividade da 45 

Associação, presentes, a Presidente agradece  o trabalho, a dedicação, a disponibilidade, o 46 

empenho de cada um deles, e que fizeram a diferença com as suas presenças e trabalho. 47 

Entrega a eles um Certificado de participação no CMDCA.A Presidente dá também as boas-48 

vindas a representante da Rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Sra. Daniela e ao 49 

suplente da OAB-Subseção de Ponta Grossa, Sr. Claudimar. Como segundo assunto em 50 

pauta, está a apresentação do Edital de Furnas. A Presidente Camila informa aos presentes 51 

que teve acesso ao Edital de seleção de Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do 52 

Adolescente-2019, expedido pela Furnas e que verificou que na proposta de financiamento, 53 

existe a possibilidade de Conselhos se inscreverem, comenta também que o prazo é muito 54 

curto, o edital encerra no dia 11 de novembro. E propõe aos Conselheiros, que o CMDCA se 55 

inscreva e sugere a solicitação de elaboração do diagnóstico do município, tendo em vista que 56 

não possuímos este instrumento tão importante para as políticas na área da criança e do 57 

adolescente. Após algumas considerações dos presentes, a Plenária aprova a sugestão da 58 

Presidente. Deliberado que seja providenciado os documentos necessários e enviados a 59 

Furnas. Na continuidade da pauta, a Presidente passa a palavra para a Presidente da 60 

Comissão de Eleição, a qual informa que a Comiscada está apurando as denúncias que 61 

chegaram até o CMDCA, decorrentes do dia da eleição para Membros dos Conselhos 62 

Tutelares. Diz que é muito trabalho. Informa que a Conselheira Claudia, vice Presidente da 63 

Comissão estará assumindo a continuidade dos trabalhos. A Conselheira Lucélia informa que 64 

o pleito não teve problemas e que a Promotora informou que a eleição não risco de ser 65 

impugnada, pois não houve nada que leve a isso, foi feito com lisura e responsabilidade. A 66 

Conselheira Lucélia apresenta um abaixo assinado que chegou no Conselho, ontem terça-67 

feira, e foi trazido por um motoboy, pedindo a anulação da eleição e o documento não tem 68 

remetente, comenta que quem pode anular a eleição é somente o Ministério Público. O 69 

Conselheiro Claudimar diz que deverá ser encaminhado ao Ministério Público. A Presidente 70 

Camila informa que todo o processo está sendo orientado pela Promotora e todas as 71 

orientações está sendo feitas para finalizar as sindicâncias. A Conselheira Lucélia comenta 72 

que este processo foi e está sendo longo, cansativo, estressante e com muito assédio dos 73 

candidatos, imprensa à Comissão e funcionários do CMDCA. A Presidente Camila agradece 74 

o trabalho e dedicação da Comissão de Eleição, pois estão cumprindo com muita excelência 75 

a tarefa a elas dada. Próximo assunto em pauta, Comissão de Registro. O Conselheiro 76 

Francisco diz que a Comissão não se reuniu, pois cada membro estava num período de muito 77 

trabalho, mas que estão retornando, para agendar as visitas que ficaram para serem 78 

realizadas. Ainda com a palavra, diz aos Conselheiros que estão saindo, que todos tiveram 79 

papel importante no Conselho e os convida para continuar participando como voluntários. 80 

Passando para outro item de pauta que trata da Comissão de Divulgação, a Presidente Camila 81 

comenta da necessidade de divulgação visando a arrecadação do imposto de renda para o 82 

Fundo Municipal. A Presidente da Comissão, Conselheira Ana Eloise solicita uma lista das 83 

entidades registradas no Conselho, pois através do Selo Social há possibilidade de também 84 

fazer um trabalho, de divulgação. Comenta também que o Conselho pode utilizar o material 85 

que foi apresenta pelo Sr. Rafael, na Campanha da Fraternidade. A Assistente Social Rose 86 

comunica que a FASPG disponibilizou a Seção de Informática, tendo em vista que foi 87 

solicitado um profissional para o Conselho e foi informado que não há o profissional disponível, 88 

para possa atender a demanda do CMDCA. Finalizando  a reunião, a Presidente comunica 89 
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aos novos representantes, que os mesmos irão fazer parte das Comissões internas.Em 90 

Assuntos Gerais, a Conselheira Maria de Fátima apresenta o convite do SINEPE/Pr, que 91 

realizará 03 palestras no dia 08/11/2019 das 18:30 as 22hs, no auditório do CESUMAR, em 92 

comemoração aos 70 anos do SINEPE/PR e explana a importância dessas palestras para 93 

professores, educadores e comunidade em geral. Reforça o convite a todos os Conselheiros 94 

e solicita que os mesmos enviem a ela, dados pessoais para que se feita a inscrição. A 95 

Presidente Camila apresenta o ofício nº 88/2019 do Instituto Educacional Duque de Caxias, 96 

no qual agradece o exemplar do livro do Conselheiro Comel. A Presidente comenta que 97 

acabou de receber, via wattszap, uma informação de que a Associação dos Amigos da 98 

Pastoral da Criança, irá fechar tendo em vista que não foram comtemplados no Edital da 99 

FASPG e eles não possuem recursos próprios para manter o trabalho. O Conselheiro Gilberto 100 

diz, que mais entidades irão fechar, pois no Edital da FASPG houve diminuição de vagas e 101 

alegam que as escolas integrais irão absorver essa clientela, e ele não concorda com esta 102 

posição, pois a clientela não é a mesma. E nas escolas integrais não é possível trabalhar com 103 

as famílias pois não tem profissional suficiente e da área da assistência social. A Conselheira 104 

Regina também concorda que a clientela das escolas e entidades não são as mesmas, e que 105 

se o Conselho não sair com uma ação a respeito do fechamento da Associação de Amigos da 106 

Pastoral, com certeza, voltaremos com o problema mais acentuado e quantas crianças e 107 

adolescentes ficarão em situações mais vulneráveis. A conselheira Lucélia coloca que a 108 

clientela é distinta, e que o Serviço de Fortalecimento de Vínculos leva o acesso a direitos da 109 

criança e do adolescente e família. A Presidente coloca que a escola não fortalece os vínculos 110 

familiares. A Conselheira Denise diz da importância do serviço de Fortalecimento de Vínculos, 111 

pois previne que a criança e o adolescente precisem do serviço de acolhimento. O Conselheiro 112 

Francisco sugere que seja chamado a Diretoria da AAPC para a próxima reunião ordinária, 113 

para saber deles que a real situação e os motivos do fechamento do serviço, até porque o 114 

CMDCA, há mais de 03 anos repassa verba para eles, num valor de aproximadamente 100 115 

mil reais.  O Conselheiro Claudimar diz que devemos encaminhar um documento á FASPG 116 

expressando essa preocupação, e que a Pastoral atende um grande número de gestantes, 117 

bebes e famílias que ficarão sem nenhum atendimento. A Presidente solicita que o 118 

Conselheiro redija o documento. A Conselheira Tutelar Silvana coloca que gostaria de 119 

participar desse processo da Pastoral, da diminuição de vagas para o SCFV,pois entende 120 

também que a clientela não é a mesma das escolas integrais.  A secretaria apresenta os 121 

seguintes documentos: nº 32/2019 da Rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, informando 122 

da substituição da Sra. Bianca Von Holleben Pereira e que a partir da presente data, a Sra. 123 

Daniela Aparecida Nascimento passa a ser representante titular e a Sra. Maria de Fátima 124 

Pacheco Rodrigues, como suplente, deliberado por encaminhar a secretaria para as 125 

providências burocráticas; ofício nº 055/2019 do Conselho Tutelar Leste encaminhando 126 

relatório de atendimento do mês de setembro, deliberado por encaminhar à Comissão de 127 

registro para análise e parecer; ofício nº 065/2019 do Conselho Tutelar Leste encaminhando 128 

relatório de atendimento do mês de outubro, deliberado por encaminhar à Comissão de 129 

registro para análise e parecer; ofício nº 066/2019 do Conselho Tutelar Leste encaminhando 130 

a relação de Conselheiros de plantão para o mês de novembro, deliberado por encaminhar à 131 

Comissão de registro para análise e parecer; ofício nº 064/2019 do Conselho Tutelar Leste 132 

informando que a partir de novembro a Conselheira Daiane Arruda Marçal Borges assume a 133 

Presidência do Conselho e a Conselheira Luci Mara Nadolny assume a secretaria; ofício 134 
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datado de 03/11 do Conselho Tutelar Norte encaminhando relatório de atendimento do mês 135 

de outubro e escala de plantão do mês de novembro deliberado por encaminhar à Comissão 136 

de registro para análise e parecer; ofício nº 52/2019 da Associação Reviver de Assistência 137 

ao Portador do Vírus HIV solicitando aditivo de prazo para o termo de Colaboração nº 138 

031/2018 para  31 de janeiro de 2020, devido a dificuldades para contratação, a Plenária 139 

aprova a solicitação e delibera que a secretaria tome as providências necessárias; ofício 140 

nº114/2019 da Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento à Comunidade 141 

Surda - Geny de Souza Ribas solicitando a utilização de saldo de rendimentos de aplicações 142 

financeira do Termo de Colaboração 023/2018, a Plenária aprova a solicitação e delibera que 143 

a secretaria tome as providências necessárias; ofício nº115/2019 da Associação de Apoio, 144 

Atendimento e Assessoramento à Comunidade Surda- Geny de Souza Ribas solicitando 145 

a utilização de saldo de rendimentos de aplicações financeira do Termo de Colaboração 146 

015/2018, a Plenária aprova a solicitação e delibera que a secretaria tome as providências 147 

necessária; oficio nº 054/2019 da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção/Comunidade 148 

Terapêutica Rosa Mística enviando o plano de Aplicação alterado, conforme solicitado pelo 149 

CMDCA, a Assistente Social Rose apresenta o parecer da UGT, no qual coloca que o 150 

Conselho deverá aprovar a troca da compra da máquina de bordado por outros materiais e a 151 

substituição de profissional de artesanato por profissional psicomotricidade relacional, 152 

alertando para que seja visto se com esta troca  não altera o objeto do projeto, a Plenária 153 

delibera que seja devolvido o processo para a Comissão de Registro para que reanalisem a 154 

solicitação; através do SEI 44630/2019 o Departamento de Proteção Social Especial da 155 

FASPG informa que “ após a finalização dos orçamentos para licitações referente a Del 156 

55/2016,evidenciou-se que no que se refere as aquisições que se enquadram em material de 157 

consumo o valor ultrapassa os 20 mil informados anteriormente, sendo estimados R$ 158 

44.855,24.Bem como o valor dos equipamentos estima-se R$ 129.826,25,reduzindo o antes 159 

informado. Desta forma estaremos fazendo as adequações necessárias para a continuidade 160 

do processo licitatório”, a Plenária delibera que seja solicitado ao referido Departamento 161 

maiores detalhes do ocorrido e que seja enviado a relação dos novos materiais de consumo 162 

e equipamentos para conhecimento deste Conselho; através o do SEI 44581/2019 o 163 

Departamento de Proteção Social Especial da FASPG informa que estão realizando 164 

revisão da lei que cria o Programa Família Acolhedora, o qual é desenvolvido pelo referido 165 

Departamento e aponta várias sugestões e que encaminham para vistas de ambos os 166 

Conselhos Municipais, para acompanharem a proposta e apreciarem as sugestões, deliberado 167 

pela Plenária que seja solicita ao DPSE a proposta  de alteração na integra; repassado para 168 

conhecimento da Plenária o Decreto nº 16.402/2019 o qual altera a composição da 169 

Comissão de avaliação do Plano Decenal. Nada mais a tratar, eu Rose Cordeiro Bortolini, 170 

Secretária “all doc”, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela 171 

concordar. Ponta Grossa/PR,06 de novembro de 2019. 172 

 173 

Acir Claro dos Santos ____________________________________________________ 174 

RG  690.441                            CPF 014.248.829-15 175 
 176 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _____________________________________________________ 177 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  178 
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Claudia Maria Hey da Silva _______________________________________________ 188 

RG 4479714-3                                     CPF 639.922.489-68 189 

Claudimar Barbosa ___________________________________________________ 190 

RG                                   CPF 191 

Daniela de Fátima Nascimento _________________________________________ 192 

RG    835815-0                              CPF 685.793.499-15 193 

Denise A. Alves Leifeld ____________________________________________________ 194 

RG    5061909-5                           CPF 018.821.819-05 195 

Fabíola Cibele Tozzeto ____________________________________________ 196 

RG    4.983.553-1                              CPF 017.469.499-70 197 

Francisco Kapfenberger Filho _______________________________________________ 198 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 199 
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