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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

ATA nº 003/2022 2 

Aos vinte e três dias do mês de  março de dois mil e vinte e dois 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 

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

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

Claudia Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao 8 

adolescente, Armando Madalosso Vieira - representante das entidades de atendimento a 9 

criança e ao adolescente, Luiz Carlos Carneiro Gomes- representante das entidades de 10 

atendimento a criança e ao adolescente, José Ezequiel de Andrade- representante da 11 

Secretaria Municipal da Fazenda, Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria 12 

Municipal, da Fazenda,  Daniela Aparecida Nascimento- representante da Rede Particular de 13 

Ensino,  Maria de Fátima Pacheco Rodrigues- representante da Rede Particular de Ensino, 14 

Monica Mongruel- representante de FASPG, Ligia Cristina Souza e França- representante da 15 

Secretaria Municipal de Esporte, Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, 16 

Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do NUCRESS, Leni Aparecida Viana da Rocha- 17 

representante da Secretaria Municipal de Educação Paulo Henrique Viveiros- representante 18 

da OAB-Subseção Ponta Grossa ,Andresa Pedroso de Lara dos Santos- representante da 19 

Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social e Rose Cordeiro Bortolini -20 

Assistente Social do CMDCA. Presentes nessa reunião, a representante do Ministério Público, 21 

Aline de Araújo Dias, Antônio Laroca Junior e Michelly B. Markowcz-Conselheiros Tutelares 22 

do Conselho Tutelar Leste, Luci Mara do Conselho Tutelar Oeste, Tatiana Nunes da Silva- 23 

Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte e Margarida Messias de Carvalho da GERAR, 24 

Cristiane A. Maier- representante do IEDC, Ângela P. Silva e Jocemar Ap. Silva estagiárias do 25 

Grupo Renascer. Iniciando a reunião, a Presidente Camila pede ao Conselheiro Robledo para 26 

que faça uma oração para o dia de hoje, o qual pede as bênçãos do Pai para que esta reunião 27 

transcorra de forma harmônica. Primeiro item da pauta, que trata da apreciação das atas 01 28 

e 02/2022, a Presidente diz que as mesmas foram encaminhados através de e-mail aos 29 

Conselheiros e pergunta se há alguma alteração/correção a ser feita. Não havendo 30 

manifestação, a Presidente dá as atas 01 e 02/2022 como aprovadas. Segundo item trata do 31 

ofício nº 23/2022 do Instituto Educacional Duque de Caxias em contra resposta ao oficio 32 

enviado pelo CMDCA ,justificando que foi elaborado o Termo de Colaboração 06/2021;que foi 33 

feito o pedido de prorrogação de prazo em tempo hábil e que houve excessiva demora por 34 

parte do município na análise, acarretando a devolução do valor integral para o Fundo 35 

Municipal; justifica ainda que já foram cumpridas as etapas necessárias, descrita no Decreto 36 

Municipal 12120/2016 e solicita a revisão pela decisão dos Conselheiros de Direito. Houveram 37 

muitas colocações/indagações/sugestões/pelos Conselheiros presentes. Diante disso, a 38 

Plenária delibera que seja consultado a Procuradoria do Município, para que esteja tudo 39 

dentro da legalidade e seja esclarecido a posição do CMDCA.Terceiro item da pauta, oficio 40 

42/2022 do Ministério Público no qual encaminha o Manual de Ciclo motores, no qual 41 

esclarece sobre a Resolução 077/2021 do Conselho Estadual de Trânsito, bem como sugere 42 

a realização de uma campanha. O teor do ofício foi amplamente discutido pelos presentes e 43 

a Plenária delibera que seja encaminhado para a Comissão Jurídica e Financeira do CMDCA, 44 
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para análise e parecer. Como quarto item de pauta, a Presidente Camila passa a palavra para 45 

a Coordenadora da Eleição dos representantes da sociedade civil, Conselheira Monica. A 46 

Conselheira informa que no dia hoje,23 de março, estará publicado em Diário Oficial a lista 47 

dos candidatos aptos para participarem da eleição, cumprindo o cronograma. Informa que a 48 

eleição propriamente dita será no dia 28 de março, segunda feira, das 13:30 ás 16:30hs na 49 

sede do Conselho e convida todos os Conselheiros para estarem presentes e solicita que 50 

todos ajudem na divulgação. Informa ainda, que a capacitação dos Conselheiros eleitos será 51 

do dia 11 a 14 de abril do ano em curso e convida os presentes para participarem desta 52 

capacitação. Alguns Conselheiros fizeram questionamentos a Coordenadora, os quais forem 53 

respondidos. Passando para o quinto item de pauta que trata das Comissões Internas, o 54 

Conselheiro Francisco, Presidente da Comissão de Registro, diz que solicitou a presença do 55 

representante do IEDC, Sra. Cristiane para dirimir dúvidas a respeito do projeto “Projeto de 56 

Educação Profissional na área de Panificação” que foi apresentado em Plenária passada, e 57 

pede para que a mesma fale sobre o projeto. A Sra. Cristiane diz que o projeto trata de 58 

ampliação do espaço que hoje existe na Guarda Mirim para que possam ser atendido um 59 

maior número de adolescentes e estender a seus familiares, proporcionando a todos uma 60 

formação que possa ajuda-los a se profissionalizarem e ter oportunidade de emprego.    61 

Comenta ainda que existe uma parceria com a UEPG e UTFPR para o desenvolvimento deste 62 

projeto, que certificarão os participantes. Vários questionamentos foram feitos para deixar 63 

mais claro a execução do projeto, os quais foram esclarecidos pela Sra. Cristiane. A 64 

conselheira Monica comenta que o poder público não pode financiar 65 

ampliação/construção/melhorias que aumentem o valor do patrimônio das a entidades não 66 

governamentais, mas que deve-se fazer uma consulta para a Procuradoria do Munícipio. O 67 

Conselheiro Francisco fala que há interesse em fazer acontecer, mas necessita desse parecer 68 

comentado pela Conselheira Monica. Diz ainda que, será aguardado um parecer e após será 69 

encaminhada uma resposta ao IEDC e agradece a presença da Sra Cristiane. Informa que a 70 

Comissão não se reuniu durante este período, mas já está marcada para o dia 30/03 para 71 

analisar os documentos que já se encontram na Comissão e para discutir e apresentar para a 72 

Plenária a proposta de atualização da Resolução para Registro no CMDCA. Pela Comissão 73 

Jurídica e Financeira, a Conselheira Nilcelene informa que os processos de liberação de 74 

verba, os quais forem encaminhados em maio de 2021, encontram-se na UGT da FASPG 75 

para dar os encaminhamentos necessários, visto que há necessidade de atualizar e ajustar 76 

alguns itens, devido ao tempo que estava parado e segundo a UGT não foi realizado antes, 77 

devido ao excesso de trabalho da Fundação e a prioridade  é realizar/encaminhar/atender os 78 

processos em andamento da  Fundação, pois o CMDCA é afeito a Secretaria Municipal da 79 

Família e Desenvolvimento Social, a qual deve dar  essa estrutura para o Conselho. A 80 

Presidente comenta que as Entidades estão precisando muito dessa verba e precisamos 81 

achar uma forma de pressionar a Secretaria para acelerar esses processos. O Conselheiro 82 

Armando comenta que os processos do Conselho do Idoso também está com essa 83 

dificuldade. A Plenária delibera que a Presidente e o Conselheiro Armando marquem uma 84 

reunião com a Secretaria para tratar do assunto em questão. Como sexto item da pauta, que 85 

trata da CEVES, a Presidente informa que participou de reunião com a Promotora Caroline, 86 

na qual foi discutido a implementação do Plano Municipal de violências   contra crianças e 87 

adolescentes elaborado pela referida Comissão. Em assuntos Gerais, a Presidente apresenta 88 

o oficio 270/2022 do Ministério Público, o qual solicita ao CMDCA quais as estratégias 89 
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adotadas para ampliar a adesão à vacinação para crianças e adolescentes, se foi orientado o 90 

Conselho Tutelar para a fiscalização do plano de vacinação, se houve conversação com 91 

órgãos competentes para desencadear campanha educativa referente à COVID. Diversos 92 

Conselheiros trouxeram informações sobre o tema e várias sugestões. A Plenária deliberou 93 

que o CMDCA deverá buscar informações na Fundação Municipal de Saúde, para ter 94 

informações reais e após retornar para a Plenária. Ainda em assuntos gerais, a Presidente 95 

apresenta o SEI 22675/2022 da Procuradoria Legislativa, que encaminha o Projeto de Lei 96 

231/2021 ‘” que dispõe a aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento 97 

da notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados, situados no 98 

âmbito do município de Ponta Grossa, nos casos de violência contra crianças ou 99 

adolescentes, idosos e mulheres”. Os Conselheiros presentes, após leitura e discussão do 100 

referido Projeto de lei, aprovam o texto do artigo 1º item I,” suspeita ou confirmação de castigo 101 

físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança e adolescente, nos 102 

termos do art.13 da Lei federal nº8069/1990(Estatuto da Criança e do Adolescente) 103 

entendendo que vem reforçar o artigo do ECA e também uma maior divulgação e 104 

esclarecimento à comunidade. Em assuntos Gerais ainda, o Conselheiro Francisco levanta a 105 

questão de doação e/ou destinação ao Fundo Municipal, reforçando aos presentes que 106 

quando a pessoa física ou jurídica faz a sua escolha de deixar parte do imposto de renda no 107 

Fundo Municipal, esse valor é do Fundo e não da entidade e quem deve fazer ou não o 108 

repasse é o Conselho através da legislação vigente. O Conselheiro Armando contra 109 

argumentou dizendo que na lei municipal artigo 33, parágrafo 3º dá essa possibilidade de 110 

escolha. O conselheiro Francisco pergunta se a lei municipal é maior que a federal, e qual 111 

devemos atender. A Presidente Camila diz que devemos rever os artigos que se referem ao 112 

Fundo e adequá-los a legislação vigente para que o Conselho não sofra sanções. A 113 

Conselheira Monica sugere que seja feita uma Comissão para já ir analisando esses pontos 114 

e estudar a fundo para propor as alterações necessárias. A Plenária aprova a sugestão da 115 

Conselheira e se apresentam para compor essa Comissão os Conselheiros: Armando, Paulo 116 

Henrique, Monica, Maria de Fátima e Regina. A secretaria apresenta os seguintes 117 

documentos: oficio datado de 02 de março de 2022 do CIEE enviando os documentos para 118 

a manutenção do registro no CMDCA, deliberado por encaminhar a Comissão de Registro 119 

para análise e parecer; oficio nº 086/2022 do CIEE solicitando declaração de validação de 120 

cursos de aprendizagem, deliberado por encaminhar a Comissão de Registro para análise e 121 

parecer; :oficio 021/2022 da Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento á 122 

Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas enviando os documentos para a 123 

manutenção do registro no CMDCA, deliberado por encaminhar a Comissão de Registro para 124 

análise e parecer; e-mail do Instituto Educacional Duque de Caxias enviando os 125 

documentos necessários para a manutenção do registro no CMDCA, deliberado por 126 

encaminhar para a Comissão de Registro para análise e parecer; e-mail do Escritório 127 

Regional de Ponta Grossa, encaminhando o Oficio circular 13/2022 do CONANDA que trata 128 

da alteração do cronograma para a realização das Conferencias Municipais para períodos a 129 

serem definidos. Nada mais a tratar, eu, Rose Cordeiro Bortolini, Secretária “all doc”, lavro a 130 

presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 23 131 

de março de 2022 132 

 133 

Andresa Pedroso de Lara dos Santos ________________________________________ 134 
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RG         CPF 135 

 136 

Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________ 137 

RG                                      CPF 138 

 139 

Ana Claudia Ribeiro Gomes __________________________________________________ 140 

RG    4442005-8                                      CPF 761.188.789-00  141 

 142 

Camila Vanessa Sviech  _____________________________________________________ 143 

RG         CPF 144 

Daniela Aparecida do Nascimento ___________________________________________ 145 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37   146 

 147 

Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________ 148 

RG  1083002-8                                    CPF 306.247.389-49 149 

José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________ 150 

RG: 3.111920-0   CPF 372.367.419-49  151 

Leni Aparecida Viana da Rocha ________________________________________________ 152 

RG                               CPF 153 

Ligia Cristina Souza e França _________________________________________________ 154 

RG    4835467-7                CPF 700.847.859-34 155 

 156 

Luiz Carlos Carneiro Gomes ___________________________________________________ 157 

RG   3.946.981-2        CPF562.134.929-68 158 

 159 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________ 160 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 161 

 162 

Monica Mongruel ___________________________________________________________ 163 

RG   3.471.349-9                         CPF 787.741.959-72 164 

 165 

Nilcelene da Glória Santos ____________________________________________________ 166 

RG    4902132-1                                   CPF 883.217.549-53 167 
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Paulo Henrique Viveiros ______________________________________________________ 168 

RG                                 CPF 169 

 170 
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________________ 171 

RG 6.170.493-0                                      CPF 018.557.149-22 172 

 173 

Regina Rosa Pedroso Rosa ___________________________________________________ 174 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 175 

 176 

Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________ 177 

RG 1926030-5           CPF   441.116.999-72 178 

 179 

 180 


