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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 002/2022 2 

Aos nove  dias do mês de  março de dois mil e vinte e dois 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: Robledo 5 

Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta 6 

Grossa,  Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Ana Claudia 7 

Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luiz 8 

Carlos Carneiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao 9 

adolescente, José Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, 10 

Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal, da Fazenda, Claudia Maria 11 

Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde, Daniela Aparecida 12 

Nascimento- representante da Rede Particular de Ensino,Maria de Fátima Pacheco 13 

Rodrigues- representante da Rede Particular de Ensino, Monica Mongrue l- representante de 14 

FASPG, Ligia Cristina Souza e França- representante da Secretaria Municipal de Esporte  e 15 

Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA.Justificaram suas ausências os 16 

Conselheiros: Armando Madalosso Vieira, Denise Leifeld, Camila Vanessa Sviech, Paulo 17 

Henrique Viveiros, Leni Aparecida Viana da Rocha e Andressa Pedroso dos Santos. 18 

Presentes nessa reunião, a representante do Ministério Público, Consuelo S. Lopes, Antônio 19 

Larocca Junior e Michelliy B. Markowcz-Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Leste, 20 

Carla Kitamura - Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, Tatiana Nunes da Silva- 21 

Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte e Margarida Messias de Carvalho da GERAR. 22 

Iniciando a reunião, o Conselheiro Robledo – Vice Presidente, dá boas-vindas aos presentes 23 

e informa que conduzirá a reunião de hoje, pois a Presidente Camila estará ausente por 24 

motivos pessoais. Solicita ao Conselheiro Francisco que faça a abertura, e este agradece a 25 

presença de todos e pede Deus que ilumine nas decisões que serão tomadas nesta reunião, 26 

sempre pensando no bem de todas as crianças e adolescentes. Como primeiro item da pauta, 27 

o Conselheiro Robledo apresenta o oficio 005/2022 do Instituto Educacional Duque de Caxias, 28 

o qual encaminha ao CMDCA, o projeto de Curso de Panificação Artesanal a ser desenvolvido 29 

em parceria com a UTFPR, aos adolescentes e familiares que são assistidos pela referida 30 

Instituição, no valor de R$ 355.916.70. A solicitação é de edificação no espaço físico na Escola 31 

de Guardas Mirins, para desenvolver o projeto apresentado. Houveram muitas colocações, 32 

dúvidas, questionamentos, apontamentos pelos Conselheiros presentes. A Plenária delibera 33 

que seja encaminhado para a Comissão de Registro e que a mesma convoque representares 34 

da Instituição em tela, para dirimir as dúvidas e realize parecer para ser apresentado 35 

novamente em Plenária. Após a apresentação desse parecer, a Plenária irá deliberar sobre a 36 

solicitação feita pelo Instituto Educacional Duque de Caxias.  Segundo item da pauta, trata de 37 

documento enviado pela Vara da Infância e Juventude, encaminhando uma denúncia feita 38 

pela Policia Militar sobre o não atendimento a uma criança por uma Conselheira Tutelar. Várias 39 

colocações forem feitas e a Plenária delibera por instituir uma Comissão Especial para verificar 40 

a denúncia. Se colocaram à disposição para participar dessa Comissão os Conselheiros: 41 

Nilcelene, Ezequiel, Ligia, Claudia e Monica, ficando esta última como Presidente da 42 

Comissão. Passando para o terceiro item de pauta que trata de um e-mail recebido, o qual foi 43 

encaminhado por uma profissional do Colégio Marista notificando sobre o não atendimento 44 
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pelo Conselho Tutelar, pois foi até a sede do Conselho em horário de expediente e não 45 

conseguiu atendimento. Como a Plenária deliberou por instituir uma Comissão Especial para 46 

verificação do assunto referente ao documento enviado pela Vara da Infância, o Conselheiro 47 

Robledo repassa o presente documento para ser verificado na mesma Comissão, visto que 48 

também trata de denúncia do Conselho Tutelar. Como quarto item da pauta, o Conselheiro 49 

Robledo apresenta o ofício circular nº54/2022 dos Conselhos Tutelares o qual traz em seu 50 

bojo” informações e recomendações sobre a atuação e atribuições do Conselho Tutelar, 51 

visando melhorar o fluxo de atendimento repelindo algumas distorções apresentadas de forma 52 

recorrente” e o mesmo teor foi encaminhado para HUMAI, UBS, AMA, CRAS, CREAS, 53 

NRE/SME, CAPS IJ,PM/GM e Delegacia, o Conselheiro Robledo diz que o referido oficio 54 

causou em todos os órgão que o receberam, muitos questionamentos e constrangimento, da 55 

forma como foi encaminhado. A Conselheira Daniela, Presidente da Comissão de 56 

Monitoramento dos Conselhos Tutelares coloca que eles se precipitaram em enviar o oficio 57 

circular em discussão, pois estão sendo realizadas reuniões online para discutir as 58 

dificuldades/necessidades/alterações/atualizações, o que está sendo preciso atualizar, a parte 59 

administrativa dos Conselhos, enfim o que é preciso fazer para ajustar os pontos divergentes 60 

entre os Conselhos Tutelares e melhor funcionamento para dar um atendimento de qualidade 61 

aos que procuram os órgãos. Coloca também que a escrita não está alinhado com as 62 

discussões realizadas e que precisamos unir forças para que consigamos acertar os pontos 63 

levantados em reuniões e que houve precipitação por   parte dos Conselhos Tutelares. O 64 

Conselheiro Laroca diz que muitos atendimentos não são dos Conselheiros Tutelares, que 65 

existe uma rede de atendimento e cada qual tem a sua função, que não estão sendo 66 

cumpridas. Mas que ele, mesmo sabendo disso não deixa de fazer a abordagem e após 67 

encaminhar a quem é devido. A Conselheira Regina coloca que é isso mesmo, é necessário 68 

fazer o primeiro atendimento e encaminhar Aos serviços de referência do município, pois cada 69 

um atem uma função a cumprir. A Conselheira Daniela ainda complementa, que com as 70 

reuniões que estão sendo realizadas, serão criados os fluxos de atendimento e que será 71 

chamada toda a rede de atendimento para uma capacitação nesse sentido, assim fica definido 72 

até onde vai o papel de cada órgão. A Conselheira Monica comenta que a FASPG está 73 

discutindo a implantação de um serviço para a abordagem infanto juvenil, mas faz-se 74 

necessário a contratação de recursos humanos e estão no aguardo da liberação de concurso. 75 

O Conselheiro Robledo, após todas as colocações, sugere que o assunto seja tratado nas 76 

reuniões da Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares, a qual foi aceita pelos 77 

presentes. Como quinto item da pauta, o Conselheiro Robledo passa a palavra para aa 78 

Conselheira Monica, Presidente da Comissão da Eleição dos representantes da sociedade 79 

civil no CMDCA a qual informa que as inscrições já encerraram e foi feito a análise dos 80 

inscritos e que todos os candidatos foram aceitos, pois estavam de acordo com o regulamento 81 

da eleição. Informa ainda que no dia 15 de março será publicado a relação dos candidatos, 82 

cumprindo mais uma etapa da eleição. Próximo item de pauta, trata das Comissões internas: 83 

A Conselheira Daniela, Presidente da Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares 84 

informa que a Comissão teve reuniões com os Conselhos Tutelares e que os assuntos 85 

tratados foram: da importância da representatividade dos Conselheiros em reuniões ordinárias  86 

do CMDCA, e que já deu fruto, pois estão hoje representados os 3 Conselhos; a capacitação 87 

do SIPIA; plano formativo ,proposto para serem bimestrais, ficando para definir data e horário 88 

para o próximo encontro; organização dos fluxos de encaminhamentos; início de abril a 89 
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Comissão fechará relatórios dessas atividades e da importância da presença dos 90 

Conselheiros quando for apresentado. A representante da CEVES, Sra. Consuelo, relata que 91 

a Comissão terá a primeira reunião do ano de 2022, amanhã dia 10 de março junto com a 92 

Promotoria. O Conselheiro Francisco, pergunta a Sra. Consuelo, se é possível passar para o 93 

CMDCA um relatório, onde conste o número de violências contra a criança e ao adolescente, 94 

a mesma diz que irá passar a solicitação para a Coordenadora da CEVES. Na sequência, a 95 

Sra. Consuelo, informa que a Comissão de Socioeducação, cancelou a reunião que era para 96 

acontecer na data de 08 de março. Pela Comissão de Registro, O conselheiro Francisco faz 97 

uma retrospectiva sobre registro de entidades que executam o Programa de Aprendizagem e 98 

da validação dos cursos pelo CMDCA e diz a Comissão está discutindo a atualização da 99 

resolução de Registro para que fique de acordo com a legislação vigente, bem como atualizar 100 

a resolução do CMDCA para registro de entidades, que data de 2007 e provavelmente será 101 

apresentada na próxima Plenária. O Conselheiro Robledo agradece aos Presidentes e 102 

representantes das Comissões pelo trabalho e empenho dos mesmos e solicita que todos 103 

verifiquem o que está pendente, e que na medida do possível, sejam resolvidas essas 104 

pendências antes de terminar a presente gestão. Comenta também a importância da presença 105 

do Promotor de Justiça em nossas reuniões, nem que seja 1 ou 2 vezes no ano. Em assuntos 106 

Gerais, a Conselheira Tutelar Michelly solicita a palavra para dizer que desde dezembro estão 107 

com problema de água na sede do Conselho, que não tem água para lavar as mãos e que já 108 

é de conhecimento da FASPG e até então não foi resolvido o problema. Vários Conselheiros 109 

se manifestaram sobre o assunto e ficou deliberado que o CMDCA irá encaminhar ofício para 110 

a Secretaria responsável, informando da gravidade da mesma não ter resolvido a questão em 111 

tela. Ainda em assuntos gerais, o Conselheiro Robledo passa a palavra para a representante 112 

do GERAR, a qual coloca que agradece a oportunidade de participar das reuniões e que 113 

gostaria de participar de Comissão que trata da área de aprendizagem, pois tem a contribuir 114 

e também a aprender. Secretaria apresenta os documentos: oficio nº 42/2022 do Ministério 115 

Público, encaminhando manual de ciclomotores e sugere uma campanha de divulgação ao 116 

CMDCA, os Conselheiros solicitaram o envio do documento, através de e-mail, para maior 117 

conhecimento; requerimento de renovação de curso pelo ESPRO, deliberado por encaminhar 118 

à Comissão de Registro para análise e parecer. Nada mais a tratar, eu, Rose Cordeiro 119 

Bortolini, Secretária “all doc”, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com 120 

ela concordar. Ponta Grossa/PR, 09 de março 121 

 122 

Ana Claudia Ribeiro Gomes __________________________________________________ 123 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  124 

 125 

Claudia Maria Hey da Silva ____________________________________________________ 126 

RG 4479714-3                                     CPF 639.922.489-68 127 

Daniela Aparecida do Nascimento ___________________________________________ 128 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37   129 

 130 
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Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________ 131 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 132 

José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________ 133 

RG: 3.111920-0   CPF 372.367.419-49  134 

Ligia Cristina Souza e França _________________________________________________ 135 

RG    4835467-7                CPF 700.847.859-34 136 

 137 

Luiz Carlos Carneiro Gomes ___________________________________________________ 138 

RG   3.946.981-2        CPF562.134.929-68 139 

 140 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________ 141 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 142 

 143 

Monica Mongruel ___________________________________________________________ 144 

RG   3.471.349-9                         CPF 787.741.959-72 145 

 146 

Nilcelene da Glória Santos ____________________________________________________ 147 

RG    4902132-1                                   CPF 883.217.549-53 148 

 149 
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________________ 150 

RG 6.170.493-0                                      CPF 018.557.149-22 151 

 152 

Regina Rosa Pedroso Rosa ___________________________________________________ 153 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 154 

 155 

Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________ 156 

RG 1926030-5           CPF   441.116.999-72 157 

 158 

 159 


