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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 1 

                                                  ATA nº 009/2022 2 

Ao primeiro dia do mês de junho 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: José 5 

Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Nilcelene da Glória 6 

Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Monica Mongruel - representante 7 

de FASPG, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da FASPG, Leni Aparecida Viana da 8 

Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Alexandre Borsato –9 

representante da Procuradoria Geral do Município ,Gisele Aparecida França- representante 10 

da Secretaria Municipal de Cultura, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete 11 

da Prefeita, Ligia Cristina de Souza e França- representante da Secretaria Municipal de 12 

Esportes, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante de Categorias Profissionais de atuação 13 

na área da criança e do adolescente, Paulo Henrique Camargo Viveiros- representante de 14 

Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Vinicius Antonio 15 

Godoi- representante dos adolescentes, Cristiane Aparecida Maier- representante dos 16 

Profissionais que atuam em Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Fabiane 17 

Tomacheski- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, 18 

Marcelo Oliveira Bleme - representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de 19 

Vínculos ,Kelen Priscila Pereira da Cunha- representante das entidades de atendimento de 20 

Fortalecimento de Vínculos e Rose Cordeiro Bortolini –Assistente Social do CMDCA. 21 

Justificaram suas ausências os Conselheiros Armando Madalosso Vieira, Daniela Aparecida 22 

Nascimento e Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Camila Vanessa Sviech e Andresa 23 

Pedroso de Lara dos Santos. Presente nesta reunião, Consuelo S. Lopes- representante do 24 

Ministério Público e Silvana Z. Lemos do Conselho Tutelar Norte. No primeiro momento foi 25 

realizada uma oração para abertura da reunião. Posteriormente foram aprovadas as atas 26 

05.06.07 e 08/2022. A presidente sra. Mônica, retomou o assunto da reunião passada 27 

relatando que foram iniciadas as reuniões com a saúde, sabendo que vamos estar trabalhando 28 

com as três políticas principais: saúde, educação e assistência social. Primeiro vamos finalizar 29 

a saúde, para que posteriormente possamos passar ao trabalho com as demais políticas. Após 30 

a conclusão dessas reuniões com a saúde, haverá um evento envolvendo a rede e a mídia. 31 

Foi relatado que a próxima reunião será com os hospitais, as UPA’s para finalizar os 32 

protocolos. A Conselheira Cristiane relatou que a reunião foi entre conselhos tutelares e 33 

atenção primária e foi conversado sobre várias situações e que conseguiram esclarecer 34 

algumas dúvidas de protocolos que já existe e acertar o fluxo, sendo bem produtiva a reunião. 35 

‘Um dos pontos que surgiu na primeira reunião é que o segundo passo é fazer o mesmo 36 

trabalho com os hospitais e as UPAS’s e o conselho tutelar para poder acertar fluxos e 37 

protocolos. Os efeitos das reuniões são positivos, pois estão sendo esclarecidas as dúvidas e 38 

os protocolos estão sendo enviados, sendo que a documentação está sendo arquivada para 39 

que possa ser consolidada e depois no momento do evento de divulgação possamos socializar 40 

todas as informações de forma efetiva. Percebemos que os protocolos já existem, mas as 41 

pessoas não conhecem profundamente e às vezes não tem acesso ao documento. Aponta a 42 
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conselheira Cristiane que por mais que esteja disponível o protocolo, como por exemplo os 43 

protocolos da atenção primária, estão visíveis na página do site mas muitos podem não saber 44 

onde localizar esta informação. Desta forma, será juntado todo material em um único link para 45 

que todos tenham acesso através desse link, assim ficará mais fácil o acesso. A conselheira 46 

Sra. Mônica relata que estamos há aproximadamente um mês de gestão e que estamos 47 

mobilizando a rede, pretendemos que até o final do ano tenhamos concluído o trabalho com 48 

a rede dessas três políticas. Posteriormente será visto com a plenária como será feito com as 49 

demais políticas. Foi solicitado que todos os conselheiros estejam presentes nesse evento. 50 

Passando para as Comissões internas, o Presidente da Comissão de Registro, Conselheiro 51 

Francisco, apresenta os seguintes pareceres elaborados pela Comissão em reunião própria 52 

:PARECER 008/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 53 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 54 

2022, analisou o pedido e documentos da Associação Pontagrossense de Assistência a 55 

Criança com Deficiência- APACD encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando 56 

a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer 57 

favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 58 

011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos 59 

Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 009/2022-A COMISSÃO ESPECIAL 60 

PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em 61 

reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e documentos da Associação 62 

Reviver de Assistência Portador do Vírus HIV, encaminhado para atender a Resolução 63 

015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a 64 

Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 65 

da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do 66 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 010/2022-A 67 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 68 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 69 

documentos da Associação de Proteção dos Autistas – APROAUT, encaminhado para atender 70 

a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da 71 

mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao 72 

art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária 73 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 011/2022-A 74 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 75 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 76 

documentos da Centro de Sócioeducação de Ponta Grossa – CSEPG, encaminhado para 77 

atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após 78 

análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar 79 

cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 80 

encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 81 

PARECER 012/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 82 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 83 

2022, analisou o pedido e documentos da, Associação Ministério Melhor Viver/ Comunidade 84 

Terapêutica Melhor Viver encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a 85 

manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer 86 

favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 87 
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011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos 88 

Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 013/2022-A COMISSÃO ESPECIAL 89 

PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em 90 

reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e documentos da, GERAR 91 

encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste 92 

Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. 93 

Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá 94 

ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 95 

PARECER 014/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 96 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 97 

2022, analisou o pedido e documentos do, Centro de Integração CIEE, encaminhado para 98 

atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após 99 

análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar 100 

cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 101 

encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 102 

PARECER 015/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 103 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 104 

2022, analisou o pedido e documentos do, Instituto Educacional “DUQUES DE CAIXIAS”, 105 

encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste 106 

Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. 107 

Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá 108 

ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 109 

PARECER 016/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 110 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 111 

2022, analisou o pedido e documentos da Legião da Boa Vontade, encaminhado para atender 112 

a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da 113 

mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao 114 

art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária 115 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 017/2022- A 116 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 117 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 118 

documentos da Associação de Ensino Profissionalizante - ESPRO, encaminhado para atender 119 

a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da 120 

mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao 121 

art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária 122 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 018/2022-A 123 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 124 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 125 

documentos da Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII encaminhado para atender 126 

a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da 127 

mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao 128 

art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária 129 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 019/2022-A 130 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 131 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 132 
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documentos da FRANCISCLARA – Resgate de Criança e da Família, encaminhado para 133 

atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após 134 

análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar 135 

cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 136 

encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 137 

PARECER 020/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 138 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 139 

2022, analisou o pedido e documentos da Programa Social Transformando GERACÕES 140 

encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste 141 

Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. 142 

Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá 143 

ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 144 

PARECER 021/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 145 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 146 

2022, analisou o pedido e documentos da Associação ANTARES encaminhado para atender 147 

a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da 148 

mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao 149 

art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária 150 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 022/2022-A 151 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 152 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 153 

documentos da Associação Beneficente Lua Nova encaminhado para atender a Resolução 154 

015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a 155 

Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 156 

da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do 157 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 023/2022-A 158 

COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO 159 

DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e 160 

documentos da Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais - 161 

APPDF encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro 162 

neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do 163 

registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer 164 

deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 165 

Adolescente; PARECER 024/2022- A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS 166 

DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 167 

2022, analisou o pedido e documentos da Associação de Promoção a Menina - APAM 168 

encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste 169 

Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro, 170 

com ressalva de que a mesma instituição deverá fazer correção textual em seus documentos. 171 

Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá 172 

ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 173 

PARECER 025/2022- A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 174 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 175 

2022, analisou os relatórios encaminhado pelos CREAS I e II para atender a Resolução 176 

015/2012, visando a manutenção da inscrição neste Conselho. Após análise dos mesmos a 177 
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Comissão solicita que seja questionado junto a FASPG sobre a Coordenação para os dois 178 

CREAS. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer 179 

deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 180 

Adolescente; PARECER 026/2022- A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS 181 

DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 182 

2022, analisou os documentos encaminhados pela Fabrica Associação 183 

Beneficente,(ENVIADOS POR E-MAIL) visando o registro no CMDCA. Após análise da 184 

mesma a Comissão, solicita que seja enviado os demais documentos faltantes para a 185 

continuidade do processo; PARECER 027/2022- A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE 186 

DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do 187 

dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e documentos da, A Associação de Ensino Social 188 

Profissionalizante – ESPRO encaminhado para atender a Resolução 015/2012, visando a 189 

manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer 190 

favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 191 

011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos 192 

Direitos da Criança e do Adolescente; PARECER 028/2022- A COMISSÃO ESPECIAL 193 

PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em 194 

reunião própria do dia 25 de maio de 2022, analisou o pedido e documentos da, Associação 195 

Antônio e Marcos Cavanis Casa do Menor Irmãos Cavanis encaminhado para atender a 196 

Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após análise da 197 

mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao 198 

art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária 199 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após alguns 200 

questionamentos e considerações, a Plenária aprova os pareceres apresentados pela 201 

Comissão de Registro. A conselheira Karina ressalta novamente a importância da criação da 202 

central de vagas e a necessidade de profissionais para atuar nesse serviço. Também aponta 203 

o aumento da demanda de transtornos mentais e que a saúde mental deve pensar formas de 204 

inclusão, pois a Assistência Social está assumindo esse papel que não é de sua alçada. Foi 205 

relatado um caso que foi feito a tentativa de atender na Aldeia da Criança, entretanto não 206 

houve possibilidade. Há uma necessidade de articular as políticas e que cada uma assuma 207 

sua responsabilidade, ressalta a conselheira Karina. Relata a conselheira Regina sobre 208 

diversas dificuldades na área da saúde. O conselheiro Alexandre falou que as dificuldades 209 

devem ser apresentadas a secretaria de saúde com possíveis soluções. O conselheiro 210 

Alexandre levantou a questão do Banco de dados e a Sra. Mônica, presidente, falou que será 211 

marcada a reunião para verificação desse trabalho. Foi colocada pela conselheira Cristiane 212 

um caso ocorrido com a assistente social da Guarda Mirim, havendo um desentendimento 213 

com a funcionária do CAPS, havendo grosseria e dificuldades no acesso ao atendimento. Foi 214 

falado pelos conselheiros sobre a sensibilização com os usuários, bem como a humanização 215 

durante o atendimento, sendo necessário capacitações nessa área. A assistente social do 216 

CMDCA sra. Rose, relatou sobre sua conversa com a conselheira Cristiane em relação a 217 

importância de se realizar trabalho de valorização e humanização com funcionários, sendo 218 

que foram relatados exemplos realizados pelo IEDC e por outras empresas. Foi ressaltado 219 

que ações simples para valorização e motivação do funcionário fazem diferença diariamente. 220 

A conselheira Karina relatou que os trabalhadores estão adoecendo, sendo necessário este 221 

trabalho. A conselheira Lígia comentou que a secretaria de esportes tem um trabalho de 222 
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Ginástica Laboral. O conselheiro Marcelo ressalta que humanizar os serviços é humanizar as 223 

relações de trabalho. Foi definido que será marcada uma reunião com Recursos Humanos 224 

para tratar dessas questões. A conselheira Cristiane fez o relato sobre os trabalhos da 225 

Comissão de divulgação. Foi definido três metas principais, após sugestões da Assistente 226 

Social do CMDCA sra Rose, pois a comissão estava inativa. A primeira meta é em relação ao 227 

site do CMDCA que está em um determinado formado e será realizada uma reunião com a 228 

pessoa que estruturou o site e será tentado negociar algumas alterações, por que é necessário 229 

incluir notícias no site dando visibilidade às ações do conselho, mas no layout atual não tem 230 

espaço para elas. A segunda meta é a campanha permanente para o fundo. Nesse sentido, 231 

consideramos que o site será uma ferramenta pois as pessoas só irão se interessar em 232 

destinar recursos se verem os projetos que estão sendo executados e os resultados. A terceira 233 

meta é em relação ao trabalho que está sendo feito com a rede e os fluxos. A sra. Monica 234 

falou que teremos uma data de lançamento desse trabalho, a comissão de divulgação vai 235 

trabalhar com a divulgação desse evento e vamos estar ajudando nesse processo para que 236 

as informações cheguem a todos e o objetivo da comissão é dar visibilidade ao trabalho do 237 

conselho, até mesmo das próprias reuniões. A conselheira também falou que na segunda-238 

feira será realizada a reunião para reativação do COMPETI. Em relação à CEVES a 239 

conselheira Cristiane relatou que está em transição com a coordenadora anterior e que 240 

posteriormente terá novas informações. O conselheiro Marcelo responsável pelo CONVIVA, 241 

relatou que está com os documentos e que logo marcará as reuniões. O conselheiro Alexandre 242 

relatou referente a Comissão Jurídica que estão estudando a lei e logo será apresentado o 243 

resultado do estudo. A sra. Rose, assistente social do CMDCA, relatou que o conselheiro sr. 244 

Armando justificou sua ausência por motivos de saúde e se manifestou por mensagem sobre 245 

duas demandas encaminhadas para a comissão jurídica. A primeira é referente a solicitação 246 

da Proteção Social Básica sobre a reprogramação de recursos e a segunda é sobre o ofício 247 

do Instituto Educacional Duque de Caxias. O conselheiro Armando solicitou como providência 248 

solicitar a FASPG esclarecimentos sobre o chamamento pois ficou muito vaga a proposta, 249 

necessitando esclarecer melhor como serão utilizados os recursos e o conselheiro colocou 250 

alguns questionamentos a serem respondidos. Quanto ao ofício do Instituto Educacional 251 

Duque de Caxias sobre recursos do fundo, não foi feita análise na comissão pois está sendo 252 

realizado o estudo da legislação referente aos recursos do fundo, desta forma após a análise 253 

teremos a resposta para a entidade. A Comissão de Monitoramento do Conselho Tutelar, 254 

relata a conselheira Sra. Nilcelene que no dia 13 de Maio foi solicitado via SEI que fosse 255 

encaminhado pelos 3 conselhos o relatório de atividades e também a escala de trabalho de 256 

dezembro de 2021, e no dia 29 foi consultado e não tinha voltado nenhuma resposta, nenhuma 257 

justificativa. Foi então solicitado a Sra. Rose que reabrisse o SEI para que eles 258 

encaminhassem essas questões até dia 31/05. A Conselheira Gisele responsável pela 259 

Comissão da Conferência Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, informou que 260 

fez reunião online com a participação da conselheira Karina, onde foram discutidas algumas 261 

ideias, mas ainda não chegou o documento orientador do CONANDA. A comissão de socio 262 

educação, tem como presidente a conselheira Andressa a qual informou que ficou doente e 263 

ainda não foi possível dar andamento às atividades. A Sra. Mônica solicitou aos responsáveis 264 

pelas comissões que ela fosse incluída nos grupos para acompanhar as discussões e 265 

atividades. A conselheira Lígia trouxe a questão das atividades para adolescentes e jovens 266 

em ginásios. Foram iniciados os campeonatos municipais e foram encontrados ao término dos 267 
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jogos várias garrafas de vodka e energético nas arquibancadas e foi riscado com caneta 268 

permanente todo banheiro do ginásio. Relata que é encaminhado documento para Vara da 269 

Infância e para as polícias e guarda municipal, conselho tutelar, mas não tem efetivo para 270 

acompanhar o tempo todo. Informa que a preocupação é grande e pensou na possibilidade 271 

de guardar as mochilas no guarda volume. A Conselheira Karina também sugere que pode 272 

solicitar que abram as mochilas e mostrem o conteúdo. Foi apontado pela Sra. Mônica, a 273 

presidente, que através de ofício é preciso informar os órgãos bem como o secretário e 274 

esportes pode contatar a secretaria de segurança pública para uma possível ação e presença 275 

da guarda municipal. O conselheiro sr. Francisco levantou a questão de que pichação é crime 276 

ambiental e quem deve atuar nesse sentido é a polícia ambiental. A Sra. Mônica relatou que 277 

a APAM recebeu a visita do Conselho de Nutrição e solicitou a entidade contratação de 278 

nutricionista, ficou definido que será verificado se foi solicitado para outras entidade e 279 

possíveis providências. A Sra. Mônica também trouxe a questão dos Arautos do Evangelho, 280 

solicitando aos conselheiros que façam uma pesquisa sobre o assunto pois há crianças e 281 

adolescentes sofrendo violação de direitos e manipulação gerando reações de revolta por 282 

parte deles com as famílias, inclusive questões de violência física e sexual. Relatam os 283 

conselheiros sobre a situação no Brasil e a gravidade das questões. Relata o conselheiro sr 284 

Francisco que já foi realizada visitas anteriormente e que são organizados de forma que não 285 

aparece evidentemente as situações. O conselheiro Sr. Alexandre relatou sua experiência 286 

pessoal nesse local. A conselheira Sra. Fabiane relatou experiências de famílias que ela 287 

conhece que passam nesse local, sendo experiências de violação de direitos, bem como 288 

relatou conteúdos de materiais que foram vistos e depoimentos sobre o assunto. A sra Mônica 289 

relata que é preciso acionar os órgãos pois os Arautos necessitam se adequar às políticas 290 

uma vez que estão trabalhando com criança e adolescente. Relata ainda que é necessário 291 

envolvimento dos demais órgãos como Conselhos, Conselho Tutelar, Ministério Público, 292 

Polícia, entre outros e cautela nas ações, realizando uma operação diante desse problema. 293 

Relata a Sra. Mônica a importância de todos os conselheiros estudarem o assunto para 294 

próxima reunião. Nada mais a tratar, eu, Cristiane Aparecida Maier, secretária da Diretoria 295 

lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta 296 

Grossa/PR, 01 de junho de 2022 297 
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