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 1 

ATA nº 022/2019 2 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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, Wilson 7 

Jeronimo Comel-representante da OAB-Subseção de Ponta Grossa, Claudimar Barbosa- 8 

representante da OAB—Subseção de Ponta , Leni Aparecida Viana da Rocha –representante 9 

da Secretaria Municipal de Educação, Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante das 10 

Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Armando Madalosso Vieira- 11 

representante das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Robledo Cordeiro 12 

Karpinski -representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, 13 

Lislaine Pinto de Carvalho- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial 14 

de Ponta Grossa, João Eliseu Montes-representante das Entidades de Atendimento à Criança 15 

e ao Adolescente, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do NUCRESS, Irena Distéfano 16 

- representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lucélia de Fátima Andrade Schmigel- 17 

representante da Fundação de Assistência Social, Karina Teresinha Muehlbauer -18 

representante da Fundação de Assistência Social,  Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira- 19 

representante da Fundação Municipal de Saúde e Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social 20 

do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros: Camila Vanessa Sviech, Claudia 21 

Maria Hey da Silva, Francisco Kapfenberger Filho, Fabiola Cibele Tozetto, Ana Eloise da Silva 22 

de Lima, Denise Leifeld, Marcelo Safraid e Luiz Carlos Carneiro Gomes. Presentes como 23 

convidados: Lays Gavronski e Michele Leonor da GERAR, os Conselheiros Tutelares Luan M. 24 

Batista e Silvana Z. Lemos do Conselho Tutelar Norte. Dando início à reunião, o Conselheiro 25 

Robledo, Vice Presidente, informa aos presentes que a Presidente precisou ausentar-se por 26 

motivos de saúde na família, sendo ele a dirigir a reunião de hoje. Coloca a ata 021/2019 para 27 

apreciação dos Conselheiros presentes e informa que a mesma foi encaminhada por email. 28 

Não sendo apresentada nenhuma alteração pelos presentes, o Conselheiro Robledo dá como 29 

aprovada a ata 021/2019. Iniciando a pauta do dia, que trata da Comissão de Eleição, o 30 

Conselheiro Robledo passa a palavra apara a Presidente da Comissão, Conselheira Lucélia, 31 

a qual explanou sobre a organização e articulação da rede para da capacitação dos 32 

Conselheiros Tutelares eleitos, havendo a participação de diversos atores envolvidos na área 33 

da criança e adolescente. Comenta que foi realizada avaliação da capacitação pelos 34 

Conselheiros Tutelares, havendo uma resposta positiva ao processo de capacitação. A 35 

Conselheira Lucélia agradeceu a participação dos envolvidos e a disponibilidade dos 36 

Conselheiros de Direitos no processo da capacitação. Informou ainda, que a posse dos 37 

Conselheiros Tutelares será no dia 10 de janeiro, e que foi solicitado o espaço da Câmara 38 

Municipal para fazer o evento e que houve retorno do oficio, informando que a Câmara terá 39 

recesso até fevereiro, impossibilitando o evento no espaço pretendido. Sendo entrado em 40 

contato com a Fundação Municipal de Cultura, para verificar a possibilidade do empréstimo 41 

do Centro de Cultura. A Conselheira ainda informa que a Comissão de Eleição, realizou a 42 

composição dos Conselheiros Tutelares eleitos  para os Conselhos Tutelares, ficando assim 43 

compostos: Conselho Tutelar Norte :Dyeilly Koziel de Lima, Luan Marcelo Batista ,Rosélia de 44 
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Lourdes Ribeiro, Simone Aparecida Scheifer e Tatiana Nunes da Silva; Conselho Tutelar: 45 

Michelly Bohatch, Daiane Arruda Marçal Borges, Patrícia Casturina dos Santos Radkowski, 46 

Antônio Laroca Junior e Elizangela Aparecida de Andrade ;Conselho Tutelar Oeste: Adriane 47 

Cristina da Silva, Camila de Bortoli, Rafaela Zaze Camargo, Carla Trappel Kitamura e Josiane 48 

Aparecida Vezine  Brabicoski. Na continuidade, o Conselheiro Robledo parabenizou o trabalho 49 

da Comissão de Eleição pela organização da Capacitação para os Conselheiros Tutelares 50 

eleitos e agradeceu o esforço de todos para que mais essa etapa, em relação a eleição, fosse 51 

finalizada. A  Conselheira Lislaine, compartilhou a experiência de participação no evento 52 

“Seminário em comemoração aos 30 anos do ECA”.Passando para o segundo item de pauta, 53 

que trata da visita no Abrigo Provisório Municipal, o Conselheiro Robledo apresenta relatório 54 

e parecer da visita realizada no Abrigo Provisório Municipal, para atender pedido da Vara da 55 

Infância, para verificação da adequação do referido Abrigo, quanto a legislação do 56 

reordenamento. Estiveram presente na visita os Conselheiros Camila, Robledo, Lucélia e 57 

Francisco. Relata que estão acolhidos temporariamente 8 adolescentes, 4 meninas e 4 58 

meninos e como conclusão da visita, verificaram que:  a instituição necessita de capacitação 59 

para profissionais, devido as dificuldades da equipe; definir atribuições competências, e 60 

manejo de situações conflituosas. Umas das dificuldades da instituição seria a guia de 61 

acolhimento e recolhimento. A Conselheira Lucélia diz, que hoje o abrigo não possui 62 

características de acolhimento, está mais vinculada a modalidade de semi liberdade, fugindo 63 

do objetivo inicial. A Conselheira Karina, informa que já está sendo contatado com 64 

profissionais para capacitação desses profissionais e para que seja uma de forma prática, 65 

dentro das situações que são vividas no Abrigo e desenhando ações envolvidos em situações 66 

conflituosas. Coloca ainda a necessidade de definir fluxo de atendimento e procedimentos 67 

alinhando ações e fluxos. O Conselheiro João Montes coloca que município cortou meta de 68 

atendimento das comunidades terapêuticas, e que os serviços de saúde mental não consegue 69 

atender as demandas do município. A Conselheira Regina conclui que enquanto Cmdca, deve 70 

procurar política de saúde para cobrar ações e articulação e conhecer políticas da saúde 71 

mental para este público e que é necessário urgência fazer fluxo de direcionamento. A 72 

Conselheira coloca que é preciso discutir com a saúde, e tomar medidas para rever medidas 73 

de redução de danos. O Conselheiro Claudiomar, diz que as políticas da criança são de todas 74 

as áreas saúde, educação, assistência, são demandas do município. Sugere unir forças aos 75 

outros Conselhos de Direito. A Conselheira Tutelar Silvana pede fala, e coloca que as 76 

comunidades tem politicas próprias, tem restrições, então fica lacuna em alguns casos, de 77 

usuários não podem retornar. O Conselheiro Tutelar Luan, expõe experiências preocupantes 78 

no atendimento do dia- a dia do Abrigo Municipal, coloca que é necessário integrar o judiciário 79 

a formulação e desenho do fluxo, para que as determinações sejam condizente com as ações 80 

da rede de proteção, as situações precisam ser pensadas na pratica, diz ainda, que o Abrigo 81 

Provisório Municipal está em situação de risco. Após discussões, sugestões e colocações dos 82 

Conselheiros, a Plenária delibera por incluir a discussão do tema no relatório apresentado pelo 83 

Conselheiro Robledo, sugerindo uma reunião com toda a rede de atendimento, judiciário, 84 

Conselhos Tutelares, CMDCA. O Conselheiro Claudimar sugere uma audiência pública ainda 85 

para este ano. Passando para outro item da pauta, ofício da Pastoral da Criança, o Vice 86 

Presidente Robledo informa que representantes da Pastoral da Criança estiveram no CMDCA 87 

para saber se o Projeto Laços de Amor, que atende a todo o trabalho da Pastoral foi 88 

apresentado e se há possibilidade de financiamento, onde foi informado que o prazo de 89 
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apresentação de projetos já passou e o mesmo não foi apresentado e não se encontra no 90 

Banco de Projetos. Informaram também que souberam que a Associação de Amigos da 91 

Diocese vai se extinguir e que a falta de recursos vai dificultar as ações que desenvolvem. No 92 

oficio solicitam ao Conselho que seja reavaliado a possibilidade do projeto ser incluído no 93 

Banco de Projetos. A Conselheira Regina sugere enviar para Comissão de Registro para 94 

análise dessa proposta, para evitar danos aos serviços prestados pela Pastoral e que seja 95 

analisado com certa urgência devido ao final de ano e o recesso de diversos órgãos. A 96 

Plenária aprova encaminhamento para Comissão de Registro. Próximo pauta, trata do SEI 97 

50642/2019 enviado Departamento de Proteção Social Especial da FAS/PG, no qual 98 

comunica ao CMDCA a urgência de ser enviado ofício ao CEDCA solicitando prorrogação de 99 

prazo do Termo de Colaboração 55/2017 e que foi encaminhado via protocolo anteriormente. 100 

A Conselheira Regina, integrante da Comissão de Registro esclarece que a Comissão se 101 

reuniu analisou a solicitação e que no processo não constava até que data é a prorrogação, 102 

sendo devolvido o processo para a FAS solicitando essa informação, o mesmo retornou e 103 

mesmo assim não comtemplou a informação solicitada. Informa que foi entrado em contato 104 

por telefone com a Sra Karina para que fosse enviado através de oficio a informação e que a 105 

Comissão, deu parecer favorável ao envio do oficio ao CEDCA mas que estaria atrelado a 106 

entrega do documento solicitado. A Conselheira Karina justificou a solicitação de prorrogação 107 

de prazo, para concluir a execução dos processos que estão em andamento para utilização 108 

do recurso.  A Assistente Social Rose informa que a Sra. Karina acabou de entregar o referido 109 

documento onde solicita a prorrogação até 30 de novembro de 2020. Com esta informação, o 110 

parecer da Comissão foi apresentado como favorável ao solicitado pela FAS/PG-111 

Departamento de Proteção Social Especial. Passando para o quinto item da pauta, o Vice 112 

Presidente Robledo informa aos presentes que o CEDCA aprovou a deliberação 084/2019 e 113 

que tem como objetivo  repasse de recursos, modalidade de transferência legal automática 114 

Fundo a Fundo, como financiamento para ações de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos 115 

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná – 116 

Incentivo CMDCA, repassado aos municípios pelo Fundo Estadual para Infância e 117 

Adolescência do Estado do Paraná. O Conselheiro Robledo diz que foi encaminhado por e-118 

mail para que todos tivessem conhecimento e trouxessem sugestões para que o município 119 

possa aderir a esta deliberação. Após algumas sugestões, a Plenária delibera encaminhar 120 

para a Comissão de Divulgação para que elabore o Plano de Aplicação para uso da referida 121 

verba. Próximo item de pauta ,trata das Comissões do CMDCA ,as Conselheiras Regina e 122 

Maria de Fátima informam que a Comissão se reuniu e analisou diversos documentos e 123 

apresentam os pareceres: PARECER 012/2019-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE 124 

DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do 125 

dia 26 de novembro de 2019,reanalisando a solicitação da Pia União das Irmãs da Copiosa 126 

Redenção e apresentação do novo Plano de Aplicação, referente ao Termo de Colaboração 127 

nº 024/2018, bem como a orientação da UGT/SMAS enviado através de e-mail datado de 128 

24/10/2019,esta Comissão exara parecer favorável a alteração solicitada pela referida 129 

Entidade, visto que as novas aquisições não alteram o objeto do Termo de Colaboração. Para 130 

dar cumprimento ao art.17§ 1 da resolução 011/2017, o presente parecer deverá ser 131 

encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 132 

PARECER 013/2019-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 133 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 03 de dezembro 134 



 

Página 4 de 7 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

de 2019, após analisar a documentação enviada pela Associação Amigos do Hospital da 135 

Criança de Ponta Grossa- AAHCPG e realizada visita nas instalações que utilizam, sito  a Rua 136 

Dr. Joaquim de Paula Xavier,500, Jardim América, inscrita no CNPJ nº 29.243.091/0001-78, 137 

a Comissão defere pela aprovação do registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 138 

e do Adolescente. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente 139 

parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 140 

do Adolescente; PARECER 014/2019-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE 141 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 142 

03 de dezembro de 2019, após análise do projeto “Educação: o futuro é pata todos- Ano I” no 143 

valor de R$ 3.200,000,00 (três milhões e duzentos mil reais), que visa qualificar a oferta da 144 

educação básica profissionalizante gratuita para 2600 crianças e adolescentes em situação 145 

de vulnerabilidade, nas Escolas Sociais Maristas, em seis cidades do Paraná, promovendo o 146 

direitos a educação, a leitura, a cultura, ao brincar e ao esporte” elencados pela proposta, a 147 

ser desenvolvida pela Associação Brasileira de Educação e Cultura –ABEC, abrangendo as 148 

Escolas Sociais de Curitiba, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, 149 

Cascavel e Londrina, inscrita sob o CNPJ 79.322.574/0001-360.982.352/0009-796, a qual 150 

solicita a aprovação do projeto para participar da deliberação 050/2017 do CEDCA, esta 151 

Comissão emite parecer favorável ao Plano de Aplicação apresentado. Para dar cumprimento 152 

ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a 153 

Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 154 

015/2019-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E 155 

REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 03 de dezembro de 2019, analisou 156 

documentos enviados pelo Departamento de Proteção Básica da Fundação Municipal de 157 

Assistência através do oficio 048/2019, no qual solicita que o CMDCA analise a justificativa 158 

para dilação de prazo na Deliberação 62/2016 do CEDCA, para execução financeira do 159 

recurso e após seja encaminhado para o CEDCA através de ofício do CMDCA.A Comissão 160 

analisou a justificativa e percebeu que o referido Departamento não definiu data de 161 

prorrogação sendo solicitado ao mesmo através do próprio processo encaminhado. Na 162 

presente data, não havia definição desta data, sendo contatado via telefone com o referido 163 

departamento, ficando aprovado a emissão de ofício pelo CMDCA, “ad referendo”, se 164 

apresentado na Plenária do dia 04 de dezembro, oficialmente a data de prorrogação. Para dar 165 

cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 166 

encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 167 

PARECER 015/2019-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 168 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 03 de dezembro 169 

de 2019, analisou documentos enviados pelo Departamento de Proteção Básica da Fundação 170 

Municipal de Assistência através do oficio 048/2019, no qual solicita que o CMDCA analise a 171 

justificativa para dilação de prazo na Deliberação 62/2016 do CEDCA, para execução 172 

financeira do recurso e após seja encaminhado para o CEDCA através de ofício do CMDCA.A 173 

Comissão analisou a justificativa e percebeu que o referido Departamento não definiu data de 174 

prorrogação sendo solicitado ao mesmo através do próprio processo encaminhado. Na 175 

presente data, não havia definição desta data, sendo contatado via telefone com o referido 176 

departamento, ficando aprovado a emissão de ofício pelo CMDCA, “ad referendo”, se 177 

apresentado na Plenária do dia 04 de dezembro, oficialmente a data de prorrogação. Para dar 178 

cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 179 
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encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As 180 

Conselheiras dirimiram dúvidas dos Conselheiros presentes e os pareceres foram aprovados 181 

pela Plenária. O Conselheiro Comel, Presidente da Comissão Jurídica e Financeira, informou 182 

que a Comissão também se reuniu e apresenta uma elaborada, para captação de recursos 183 

através de destinação de imposto de renda das empresas inscritas no município. Informa que 184 

solicitou a Presidente que marcasse uma audiência com o Prefeito e Secretário da Fazenda, 185 

para solicitar o apoio de ambos nessa ação. A Assistente Social Rose comunica que já foi 186 

solicitada audiência e estão no aguardando retorno do Gabinete do Prefeito, e assim que seja 187 

marcada a data será repassada aos Conselheiros. A Conselheira Daniela, da Comissão de 188 

Divulgação, apresentou a divulgação realizada no evento em comemoração 30 anos do ECA, 189 

para captação de recursos para o Fundo municipal. Coloca ainda, que a RPC se dispôs a 190 

ajudar na divulgação. Como último item de pauta, as Comissões de Sindicância, a Conselheira 191 

Maria de Fátima informa que que as denúncias apresentadas durante a eleição para 192 

Conselheiros Tutelares, estão em andamento e algumas já foram concluídas e encaminhadas 193 

ao Ministério Público, como havia sido acordado com a Promotora Caroline. Informa ainda 194 

que a Sindicância, que trata a Portaria 006/2019 do CMDCA foi finalizada, a presenta o 195 

relatório, o qual tem como conclusão” …a Comissão de Sindicância decidiu pelo arquivamento 196 

do processo, uma vez que a Conselheira não negou atendimento, esclarecendo que estava 197 

em outra ocorrência, que iria na sequência. Neste intervalo de tempo, a Diretora retornou 198 

contato, informando que familiares procuraram a criança e que já estava em casa. Que a 199 

Conselheira foi até a residência e orientou os familiares”. A Plenária aprovou o Relatório da 200 

Comissão de Sindicância e delibera que seja informado oficialmente aos envolvidos. A 201 

secretaria apresenta os seguintes documentos: ofício nº 42/2019 da Escola Profissional 202 

Piamartina Instituto João XIII, no qual informa a devolução de R$ 2.697.018 (dois mil 203 

seiscentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) e R$ 1.645,00 (hum mil seiscentos e 204 

quarenta e cinco reais) referente a finalização do termo de Colaboraçãonº10/2018.Os 205 

Conselheiros após verificarem os comprovantes de depósito, aprovaram a devolução  e 206 

deliberado que a secretaria informe a UGT/SMAS; ofício nº 95/2019 da Associação de 207 

Promoção a Menina-APAM, solicitando a substituição do item-equipamento-01 tela de 208 

projeção elétrica 150”,do Termo de Colaboração016/19, por 02 telas menores, considerando 209 

o mesmo valor. Os Conselheiros presentes após algumas considerações, aprovam a 210 

substituição e deliberam que a secretaria informe a UGT/SMAS; oficio nº 371/2019 do Centro 211 

de Integração Empresa-Escola-CIEE, no qual informa e encaminha documentos referentes 212 

a parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família para execução do 213 

Programa de Capacitação e Cidadania nos Centros de Socioedução, deliberado por 214 

encaminhar a Comissão de Registro para análise e parecer; e-mail do Programa 215 

Adolescente Aprendiz, informando que o referido Programa entrará em recesso e férias no 216 

período de 23/12/2019 a 31/01/2020; oficio nº 067/2019 do Conselho Tutelar Leste, 217 

encaminhando a escala de plantão do mês de dezembro de 2019 e de 01 a 09 de janeiro de 218 

2020; oficio nº 202/2019 do Conselho Tutelar Leste, encaminhando a escala de plantão e 219 

planilha de atendimento do  mês de novembro, deliberado por encaminhar a Comissão de 220 

Registro para análise e parecer; cartão de Natal encaminhado pela APAM; email 221 

encaminhando oficio nº 007/2019 da Associação das Entidades, no qual solicita a 222 

permanência do Sr. Gilberto Ferreira como representante das Entidades, ao entendimento 223 

legal da Instituição, deliberado por encaminhar à Comissão Jurídica e Financeira para análise 224 
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e parecer. Nada mais a tratar, eu, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira, Secretária lavro a 225 

presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR,04 226 

de dezembro de 2019. 227 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _____________________________________________________ 228 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  229 

 230 

Armando Madalosso Vieira _______________________________________________ 231 

RG   611.748                           CPF 039.123.969-49 232 

 233 

Claudimar Barbosa ___________________________________________________ 234 

RG                                   CPF 235 

Daniela de Fátima Nascimento _________________________________________ 236 

RG    835815-0                              CPF 685.793.499-15 237 

Irena Distefano ____________________________________________________ 238 

RG    3855180-5                             CPF 528.008.229-53 239 

 240 

João Eliseu Montes _____________________________________________________ 241 

RG 3.330.221-8         CPF 465.393.449-53 242 

 243 

Karina Teresinha Muehlbauer ____________________________________________ 244 

 245 

RG               CPF 246 

Leni Aparecida Viana da Rocha ___________________________________________ 247 

RG   1903712-6                          CPF 319.655.009-04 248 

 249 

Lislaine Pinto de Carvalho _______________________________________________ 250 

RG   8.139.367-2          CPF 047.024.189-63 251 
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 252 

Lucélia de Fátima Andrade Schmigel _____________________________________ 253 

RG: 6.898.377-0   CPF 960.451.679-5 254 

 255 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________ 256 

RG 835.815-0           CPF 685.793.449-15 257 

 258 

Regina Rosa Pedroso Rosa ______________________________________________ 259 

RG 4291507-6      CPF 804.358.209-44 260 

 261 

Robledo Cordeiro Karpinski _______________________________________________ 262 

RG 6.170.493-0                                      CPF 018.557.149-22 263 

Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________ 264 

RG 1926030-5                                     CPF   441.116.999-72 265 

Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira _______________________________________ 266 

RG 9.716.519-0                                             CPF 067.266.889-03 267 

Wilson Jeronimo Comel ____________________________________________________ 268 

RG  251164                                   CPF 058.268.079-46 269 


