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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 012/2021 2 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um,em reunião ordinária presencial 3 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-4 

se início à reunião ordinária presencial, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa 5 

Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa –representante do 6 

NUCRESS, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita,Denise 7 

Alves Leifeld- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Maria 8 

de Fátima  Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta 9 

Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, 10 

Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social 11 

Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta 12 

Gross ,Ana Claudia Gomes - representante das entidades de atendimento a criança e ao 13 

adolescente,Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento a 14 

criança e ao adolescente e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Presentes 15 

como convidados : Sra Beatriz Souza- Presidente da Assarte, Liziane Batista Pinto Ochoski, 16 

Vera Lucia Weber dos Santos e Vivane Yansen representantes da Comissão de 17 

Socieducação, Consuelo Szczerepa Lopes representante do Ministèrio Público e as 18 

Conselheiras Tutelares Tatiana da Silva e Simone Scheifer do Conselho Tutelar Norte. A 19 

Presidente Camila inicia a reunião dando as boas-vindas aos presentes em pede ao 20 

Conselheiro Robledo para que faça uma oração.Após a oração, a Presidente solicita aos 21 

presentes se todos fizeram as leituras das atas 08 e 09/2021, as quais foram encaminhadas 22 

por email e se algum Conselheiro tem alguma ressalva a fazer. Não havendo manifestação, a 23 

Presidente dá como aprovadas as atas 08 e 08/2021.Como primeiro item da pauta, a 24 

Presidente Camila  apresenta a Sra Beatriz Souza,Presidente da Assarte  que solicitou pauta 25 

nesta reunião e passa a palavra para a mesma.A Sra Beatriz faz sua auto apresentação e diz 26 

que o motivo pelo qual solicitou pauta ao CMDCA é que foi informado a ela que o espaço 27 

físico da antiga Instituição Luiza de Marilac está sendo desocupado pela Fundação de 28 

Assistência Social,que atualmente desenvolve o serviço de Acolhimento Institucional,e que 29 

também foi dito que existe alguns equipamentos,como camas,cozinha,armários embutidos 30 

que foram adquiridos através de convênio com o Fundo Municipal. Como estão procurando 31 

um local para transferir a Entidade Odilon Mendes que atende adultos com deficiência e sem 32 

família,o imóvel acima descrito atende a necessidade da Instituição.A razão da sua presença 33 

é solicitar ao CMDCA que verifique a possibilidade de utilizar os equipamentos que lá existem 34 

e que  não podem ser retirados.Diz também que o espaço onde hoje a entidade atende, está 35 

sendo requisitado pelo  dono do imóvel e tem prazo para sair.A Presidente após a explanação 36 

da Sra Beatriz,diz que o CMDCA não foi comunicado sobre o fechamento ou mudança do 37 

serviço de Acolhimento Institucional,mas que os Conselheiros devem se pronunciar a respeito 38 

do pedido da Sra Beatriz. Após diversos questionamentos para a Sra Beatriz, sendo os 39 

mesmos esclarecidos, a Presidente diz que será aguardado pronunciamento oficial da FASPG 40 

em relação ao fechamento/mudança do serviço e será comunicado a Assarte da decisão do 41 

CMDCA. A Presidente enfatiza que pelas colocações feitas pelos Conselheiros, percebeu-se 42 

que os mesmos não são contrários a utilização dos equipamentos pela Instituição Odilon 43 

Mendes.A Sra Beatriz agradece a atenção dos Conselheiros e se retira da reunião.Na 44 
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continuidade, a Conselheira Karina que representa a FASPG,pede a palavra para explicar a 45 

colocação da Sra Beatriz em relação a desocupação do espaço físico onde hoje é 46 

desenvolvido o serviço de Acolhimento Institucional. Inicia dizendo que a pretensão realmente 47 

era “fechar” esse serviço, tendo em vista que existem outras Institições que prestam essa 48 

modalidade e que a proposta era comprar vagas,pois o custo desse serviço é elevado e o 49 

numero de atendidos não é tão grande,e que com a compra de vagas supriria a demanda 50 

apresentada,mas no decorrer  das discussões, o Instituto João XXIII informou a FASPG que 51 

iria fechar o serviço de Acolhimento e com isso a FASPG vai permanecer prestando o serviço 52 

do Acolhimento,se comprometendo em encaminhar oficialmente ao CMDCA. Passando para 53 

o  segundo item da pauta,a Presidente Camila apresenta a Sra Lisiane,Coordenadora da 54 

Comissão de Socioeducação que  apresenta os demais membros da Comissão e inicia 55 

colocando que há necessidade de rever o Decreto de composição da Comissão pois quando 56 

a mesma foi criada houve  a participação de órgãos/departamentos que hoje não condiz com 57 

a lei federal e para tanto vem propor uma nova composição pautada na lei.Comentou que a 58 

Comissão também está atualizando o Plano Municipal de Socioedução.Os Conselheiros 59 

fizeram diversos questionamentos,os quais foram respondidos pela Coordenadora. A 60 

Presidente sugere que a  Comissão apresente uma minuta do novo decreto,o qual passará 61 

em Plenária e sendo aprovado, será encaminhado para o município.Na continuidade,a 62 

Comissão de Sindicância,representada pela Conselheira Regina,explana que estão sendo 63 

feitas reuniões e sendo chamados os envolvidos para esclarecimentos. A Comissão de 64 

Monitoramento dos Conselhos Tutelares,representada pela Coordenadora Daniela, explana 65 

que realizaram  reuniões para elaborar a próxima capacitação dos Conselheiros Tutelares , 66 

discutiram  a necessidade de serem realizados os fluxos de atendimento da rede de 67 

atendimento no município,a necessidade de unificar os regimentos internos  e o relatório de 68 

atividades dos Conselheiros Tutelares.Diz ainda,que antes de discutir as áreas de tendimento 69 

dos Conselhos, é urgente a reorganização interna dos mesmos. A CEVES, representada pela 70 

Sra Consuelo, informa que a Comissão está atualizando o regimento interno.A Conselheira 71 

Denise,representado a Comissão de Socioeducação informa que a mesma irá retornar suas 72 

reuniões no mês de março de 2022.Na secretaria ,nada a informar.Nada mais a tratar, eu 73 

Denise   Leifeld Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por 74 

que com ela concordar. Grossa/PR 03 de novembro de 2021 75 

 76 

Ana Claudia Ribeiro Gomes _________________________________________________ 77 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  78 

 79 

Armando Madalosso Vieira __________________________________________________ 80 

RG   611.748                           CPF 039.123.969-49 81 

 82 

Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________   83 

RG 8.312.925-5                                    CPF 077.457.139-00                                   84 

Denise Alves Leifeld_____________________________________________________ 85 

RG    5061909-5                           CPF 018.821.819-05 86 
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Francisco Kapfenberger Filho ________________________________________________ 88 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 89 

Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________ 90 

 RG   4.174.339-3                                 CPF 039.183.429-05 91 

Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________ 92 

RG   1903712-6                         CPF 319.665.009-04 93 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________ 94 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 95 

 96 

Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________ 97 

RG 6.170.493-0                          CPF 018.557.149-22 98 

 99 

Regina Rosa Pedrozo Rosa __________________________________________________ 100 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 101 

 102 

Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________ 103 

RG 1926030-5                       CPF   443.116.999-72 104 
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