
 

Página 1 de 7 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                    ATA nº 010/2022 1 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito 3 

e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: José 4 

Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Nilcelene da Glória 5 

Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Monica Mongruel - representante 6 

de FASPG, Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de 7 

Educação, Gisele Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, 8 

Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Ligia Cristina de Souza 9 

e França- representante da Secretaria Municipal de Esportes, Paulo Henrique Camargo 10 

Viveiros- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do 11 

adolescente, Cristiane Aparecida Maier- representante dos Profissionais que atuam em 12 

Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Daniela Aparecida Nascimento- 13 

representante dos Profissionais que atuam em Instituições de Atendimento à Criança e ao 14 

Adolescente, Fabiane Tomacheski- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas 15 

com Deficiência, Rosinei Nakonieczki- representante das Entidades de Atendimento a 16 

Pessoas com Deficiência, Marcelo Oliveira Bleme - representante das entidades de 17 

atendimento de Fortalecimento de Vínculos ,Kelen Priscila Pereira da Cunha- representante 18 

das entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Manon Callaça – representante 19 

da Fundação Municipal de Saúde, Luciana Gasparelo- representante da Fundação Municipal 20 

de Saúde. Justificaram suas ausências os Conselheiros Armando Madalosso Vieira, Camila 21 

Vanessa Sviech, Regina Rosa Pedroso Rosa, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues e Andresa 22 

Pedroso de Lara dos Santos. Presente nesta reunião, Consuelo S. Lopes- representante do 23 

Ministério Público, Rozelia de Lourdes s Ribeiro e Antônio Laroca Junior- Conselheiros 24 

Tutelares, Margarida Carvalho- representante da GERAR, Marcia Fidelis de Abreu e Magda 25 

Tenório- representantes da APROAUT. A presidenta inicia a plenária justificando a ausência 26 

da Rose devido situação de saúde, em seguida abre para aprovação a ata da plenária anterior 27 

e a pauta da plenária do dia, apresentando também a proposta de inclusão na pauta a pedido 28 

da coordenação e equipe técnica da APROAUT, sendo aprovado por todos os conselheiros 29 

presentes. A presidenta acolhe à todos e passa a palavra para uma breve apresentação dos 30 

presentes. Na sequência a presidenta Mônica passa a palavra para assistente social Márcia 31 

da APROAUT para suas considerações. Márcia inicia sua fala agradecendo a acolhida e 32 

reconhecendo a importância da Mônica na presidência do CMDCA como referência de um 33 

belo trabalho Intersetorial. Em seguida apresenta um oficio, o qual foi endereçado ao 34 

Ministério Público demonstrando a realidade do autismo no município de Ponta Grossa, relata 35 

ter procurado este conselho por orientação da Dra. Caroline Schaffka – promotora de justiça, 36 

no teor deste oficio apresenta o aumento na demanda de novos atendimentos, não tendo a 37 

instituição infraestrutura e equipe para acolher a todos, também apresenta as atividades 38 

realizadas pela instituição apresentando com satisfação a oferta da avaliação psicológica, 39 

ressaltando como um processo primordial para identificação e direcionamento adequado a 40 

cada situação. Atualmente a APROAUT executa três serviços, sendo eles: Clínica, escola 41 

especial e centro dia. Na clínica o repasse é realizado sobre 961 (novecentos e sessenta e 42 

um) atendimentos, são realizados mensalmente mais de um mil procedimentos e há uma fila 43 

de espera com mais de 196 (cento e noventa e seis) crianças e adolescentes; A escola conta 44 
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hoje com 72 (setenta e dois) alunos matriculados e 74 (setenta e quatro) na lista de espera, 45 

sendo que todos tem alguma deficiência associada, as crianças e adolescente que não 46 

apresentam essa característica são encaminhados para as escolas inclusivas, conforme prevê 47 

na lei brasileira de inclusão; No centro dia são pactuados 90 (noventa) usuários, estão 48 

atendendo 93 (noventa e três) e com uma lista de espera com mais de 40 (quarenta) pessoas. 49 

A partir deste panorama entendemos como instituição que para atender esta demanda se faz 50 

necessário a oferta de mais uma escola, a abertura de duas novas clínicas e mais um centro 51 

dia. E reforça que além destes dados, diariamente chegam solicitações de inclusão de novos 52 

cadastros e a coordenadora da instituição Magda Tenório deixa suas atividades para realizar 53 

a escuta e entrevista destas famílias para o cadastro, cada atendimento leva em torno de 1 54 

hora e 30 minutos e ao final são inseridos na lista de espera sem saber por quanto tempo, 55 

sendo assim, percebemos a necessidade de discutir em plenária sobre a garantia de direitos 56 

das crianças e adolescentes a um tratamento especializado, a orientação, ao apoio, ao acesso 57 

aos serviços e a efetivação dos direitos. Márcia explica que para efeitos legais a pessoa com 58 

autismo se compara com as pessoas com deficiência, tendo possibilidade de inserção no 59 

Benefício de Prestação Continuada – BPC, o cartão isento, entre outros benefícios para 60 

amparar a família, mas que o principal é a organização da rotina e de vida, se não, a pessoa 61 

com autismo se desestrutura e as relações familiares fragilizam e se esgotam. Outro dado 62 

importante a mencionar é que a equipe da APROAUT perceberam que as famílias não sabem 63 

o que fazer e em alguns casos na mesma família apresentam-se mais de um diagnóstico como 64 

por exemplo; Hiperatividade, epilepsia, TDAH entre outros. Márcia faz referência a conselheira 65 

Lenir - representante da secretária de educação apontando os aumentos nos índices dentro 66 

das escolas do ensino fundamental da rede pública. A instituição entende que poderia encerrar 67 

os atendimentos ao completar as metas pactuadas, mas sabem da responsabilidade ético 68 

profissional e consideram desumano deixar de acolher as famílias que procuram por 69 

atendimento, mas também reconhecem como desumano a espera de longos períodos criando 70 

expectativas. A conselheira Fabiane que atua na APACD, relata enfrentar situação de 71 

superlotação parecido ao apresentado pela APROAUT, tendo que constantemente se justificar 72 

e convencer as famílias pela falta de vagas e condições estrutural e equipe para acolher novos 73 

usuários, e estas buscam o Ministério Público na tentativa de conseguir a vaga. Márcia sugere 74 

que o tema por ela apresentado, possa ser discutido também em outros momentos na 75 

plenária, e que possa ser apresentado também a secretária de saúde e educação na tentativa 76 

de encontrar alternativas e que as ações aconteçam de forma organizada. E enfatiza que não 77 

basta criar um novo centro dia e começar a atender sem preparo e capacidade técnica 78 

adequada, e sim, é preciso planejamento de atendimento. Compartilha que observatório da 79 

inclusão tem dedicado a elaboração de um diagnóstico para identificar a situação do autismo 80 

e outras deficiências no município, após os estudos farão uma apresentação a todas as 81 

políticas públicas presente no município e no estado, a fim de se criar políticas efetivas na 82 

atenção as pessoas com deficiência. Magda – Coordenadora do Centro dia da APROAUT diz 83 

que os atendimentos não se encerram do nada, mas que precisam de um acompanhamento 84 

para a vida toda, mas devido a situação apresentada, estão se organizando em atendimentos 85 

por períodos, variando de 3 a 5 anos. A presidenta resgata que tem sido possível diagnosticar 86 

cada vez mais cedo os casos de deficiência, muitos em período gestacional. Magda salienta 87 

que quando mais demora para iniciar o tratamento e promover estímulos, são perdas 88 

consideráveis na vida adulta. A presidenta pergunta se a instituição já pensou na possibilidade 89 
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de ampliar os atendimentos e abrir uma nova unidade. Magda responde que sim e inclusive 90 

procurou o ex prefeito Marcelo Rangel para viabilizar um novo terreno que pudessem 91 

construir. E compartilha que recentemente foi firmado um termo de colaboração com a 92 

secretária de saúde, os atendimentos são muito regrados pois as salas são compartilhadas e 93 

infelizmente muitas faltas sem justificativas as crianças são desligadas do serviço. A 94 

Conselheira Lenir relata também o aumento nos atendimentos para crianças de 1 ano de idade 95 

ou mais para inserção na educação infantil, lembrando que a prioridade por lei são para as 96 

crianças acima dos 4 anos de idade, com isso as famílias buscam suporte junto ao Conselho 97 

Tutelar e Ministério Público, mas não temos condições de absorver os atendimentos, 98 

ressaltando que é preciso acolher com qualidade e metodologia, sendo importante também 99 

um olhar para o trabalhador que esta adoecendo e conclui dizendo da necessidade da 100 

ampliação das políticas públicas. A conselheira Fabiane levanta a questão dos desafios das 101 

entidades que está além do espaço físico, mas também o fato dos termos de colaboração 102 

contemplarem somente a folha de pagamento e os encargos sociais, não sendo possível a 103 

utilização para as despesas rescisórias dos funcionários. Márcia apresenta com sugestão a 104 

criação e implementação de um centro diagnóstico para todas as deficiências para elaboração 105 

dos laudos médicos e psicológicos, sempre precisam destes documentos para acesso aos 106 

direitos e também facilitaria a triagem e os encaminhamentos para os atendimentos 107 

terapêuticos. A cópia do oficio foi entregue a presidente do conselho e será encaminhado por 108 

e-mail a todos os conselheiros. O conselheiro Francisco toma da palavra para perguntar se o 109 

aumento na demanda se trata de cidadãos pontagrossense ou se identificam o movimento 110 

das famílias se deslocarem de outras regiões em busca de tratamento adequado. Márcia e 111 

Magda afirmam ser todos do município, mas que de fato existem a procura e que são 112 

direcionados para as equipes do municípios de referência. Francisco levanta a questão que 113 

muitas vezes os usuários com deficiência recebem a gratuidade no transporte público para a 114 

escola, mas não para os tratamentos e acabam perdendo a vaga devido as faltas. Lenir orienta 115 

que é necessário levar os laudos em outra secretária para validação e liberação do transporte 116 

para tratamento de saúde, com laudo médico e seguindo todas as orientações das legislações 117 

vigentes, um problema para as famílias que não tem a compreensão desse direito. A 118 

presidenta solicita a equipe da APROAUT para preparar um documento apresentando todas 119 

as necessidades para abrir uma nova unidade e constar uma previsão orçamentaria 120 

mensal/anual, ficando claro que este conselho não está assumindo um compromisso, mas é 121 

necessário compreender as necessidades para conseguirmos agir. Márcia diz ter trazido esta 122 

situação na gestão anterior do CMDCA, mas que nada foi feito. Mônica se desculpa em nome 123 

de todo o conselho e relembra que em muitas vezes nos sentimos de mãos atadas, mas que 124 

vamos iniciar os trabalhos visando conquistas positivas a partir de agora. A presidenta sugere 125 

que após a apresentação deste documento de planejamento que será preparado pela 126 

APROAUT, possamos nos organizar em uma nova comissão de estudos, indicando os nomes 127 

das conselheiras Lenir, Manon, Daniela e Regina. Márcia e Magda agradecem e deixam a 128 

plenária. A presidenta continua a reunião seguindo a pauta, passando a palavra para os 129 

presidentes das comissões apresentar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Mônica 130 

inicia falando da agenda de reuniões realizadas: no dia  02/06, reunião com a saúde como 131 

avanço dos trabalhos e o fluxo de atendimento; na mesma data reunião com a Secretária da 132 

Família e Desenvolvimento Social- Sra. Adriana para tratar questões administrativas tais 133 

como: substituição da Assistente Social Rose que vai entrar no PDV, sendo necessário um 134 
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funcionário efetivo para acompanhar as demandas do CMDCA, está previsto na Lei Municipal 135 

que cria o CMDCA; dia 07/06, reunião para tratar sobre o banco de dados com a equipe de 136 

informática para que consigamos efetivas esta ação, esse banco de dados visa concentrar as 137 

informações de todas os setores da rede possibilitando um olhar mais amplo nas ações, foi 138 

agendado uma reunião com a Dra. Noeli, Dra. Vanessa e Dra. Caroline para que possam 139 

contribuir no processo e termos a validação também do judiciário; no dia 08/06 ,reunião com 140 

a Secretária Administrativo e Recursos Humanos, onde foi abordado sobre o processo de 141 

humanização dos servidores públicos e propondo uma formação para os novos concursados 142 

,como também para  os servidores que estão a mais tempo para também participar deste 143 

processo. Visando também  ampliar a humanização para os  profissionais  que estão em 144 

serviços não governamentais, a rede se mobilize para capacitar os funcionários, bem como 145 

contribuir com o processo de humanização nos atendimentos a população; dia 13/06, reunião 146 

com a assistente social da instituição Melhor Viver para apresentação a situação dos 147 

adolescentes em acolhimento institucional que estão aguardando vagas para internação, 148 

trazendo a dificuldade apresentada pela Upas e UBS devido à falta de infraestrutura e equipe. 149 

A presidenta mencionou o edital do Itaú social que visa a captação de recursos pelos 150 

conselhos de direito, pensando como estratégia a utilização deste recurso para ampliar o 151 

prédio da entidade se aceitar atender este serviço, tendo também o poder público que investir 152 

recursos. Solicita ao conselheiro Alexandre para averiguar a situação de utilizar recursos 153 

públicos em melhorias prediais nas instituições, lembrando que é uma demanda recorrente a 154 

este conselho; no dia 14/06, foi realizada a formação do SIPIA dos conselheiros tutelares e 155 

também uma reunião com a Secretária de Educação para tratar sobre o projeto “Prefeito 156 

Amigo da Criança”. Sendo oportuno, apresenta o documento aos conselheiros dizendo que o 157 

prazo para responder ao questionário é 16/12/2022. Pede para que todos os conselheiros que 158 

façam registros de todas as ações e envie no grupo de Whatsap para arquivo e posteriormente 159 

utilizado para anexar ao documento; no dia de hoje as 14hs, acontecerá a reunião dos 160 

conselhos ampliado, para a qual foram convidados os presidentes de todos os conselhos 161 

municipais com a proposta de alinhar as ações voltadas para criança e adolescente. Dando 162 

continuidade a presidenta relembra que é o CMDCA responsável por todas ações voltadas à 163 

criança e adolescente do município e que todas as ações e materiais impressos ou digitais 164 

devem passar pela aprovação deste conselho. Dando continuidade à pauta, o Conselheiro 165 

Francisco inicia falando da comissão de registro, todos os documentos apresentados foram 166 

aprovados, mas há a necessidade de se organizar para visitas in loco no intuito de 167 

acompanhar as instituições. Diz que nas próximas reuniões da comissão, irão analisar o a 168 

Resolução que trata dos registros das entidades no Conselho propondo alterações, tendo em 169 

vista que a Resolução que está em vigor, é de 2017. A Conselheira Cristiane apresenta os 170 

trabalhos realizado pelo CEVES, os trabalhos iniciou com a revisão do regimento e interno e 171 

que está para apreciação e alteração dos conselheiros, diz também da necessidade de 172 

identificar as instituições que compõem a comissão. Cristiane segue com a palavra, mas agora 173 

traz as ações realizadas pelo COMPETI, relatando que a primeira reunião aconteceu de forma 174 

online e que estamos em processo de atualização do regimento interno, o qual foi elaborado 175 

em 2014. Com relação a comissão de divulgação, Cristiane, diz que a comissão é composta 176 

somente por 3 membros e que estão tentando novos membros, mas tem sido um desafio 177 

sensibilizar novas pessoas. Esta comissão está elaborando um padrão para divulgação e 178 

publicação de materiais, sendo necessário constar: Titulo, texto sobre a ação (no máximo 5 179 
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linhas) data da atividade; no máximo 5 fotos; quando se tratar de vídeos, os mesmo serão 180 

postados no canal do Youtube do CMDCA e em seguida o link postado em outras plataformas 181 

digitais. Com relação ao site foi aberto um SEI para o setor de informática solicitando um 182 

reestruturação. A comissão jurídica, o conselheiro Alexandre diz que a comissão tem se 183 

encontrado e trabalhando nas demandas que surgem. Em relação a   Comissão de 184 

Acompanhamento dos Conselhos Tutelares – a conselheira Daniela inicia justificando o 185 

período que ficou afastada devido a um tratamento de saúde, mas que desde que voltou estão 186 

discutindo sobre a redivisão das áreas de atendimento dos Conselhos Tutelares e que 187 

retomaram as atividades de acompanhamento dos Conselhos Tutelares e quando 188 

questionada  pela presidente sobre a redivisão dos conselhos, explica que isso está sendo 189 

estudado conforme os apontamentos dos relatórios entregues no ano passado e que reenviará 190 

o documentos novamente. Diz também que receberam uma denúncia anônima e especifica a 191 

um atendimento de uma conselheira e que responderam que a comissão tem focado na 192 

formação permanente dos conselheiros e no trabalho conjunto, enviaram a resposta por SEI. 193 

E reconheceram e parabenizaram os conselheiros por buscar formação. A comissão de 194 

verificação de denúncias do conselho tutelar é uma ação temporária que está analisando uma 195 

situação especifica, se reuniram com a conselheira em questão junto com a presidenta dos 196 

conselheiros, os documentos finais serão apresentados na próxima plenária. Mônica pergunta 197 

se para a próxima eleição dos conselheiros já será possível a formação do novo Conselho 198 

Tutelar. A comissão relata que foi elaborado um plano, mas está pendente por falta de 199 

lançamento de dados no SIPIA, o qual possibilitará visualizar a real necessidade da criação 200 

do novo conselho, pois a divisão não se pode ser baseado somente pelo território, mas 201 

também pelo fluxo de atendimento. Os Conselheiros tutelares presentes, endossam a 202 

importância do preenchimento do SIPIA e que estão se articulando para cadastrar toda rede 203 

de proteção à criança e adolescente, bem como os casos que estão acompanhando. A 204 

presidenta Mônica faz uma breve explicação do que é o SIPIA e a importância de alimentar o 205 

sistema, caso contrário o município pode deixar de receber recursos em todas as políticas 206 

públicas. E sugere que o conselho promova uma formação para os conselheiros utilizando 207 

recursos do fundo da criança e do adolescente. A comissão da conferência relata ainda não 208 

ter recebido a documentação de orientação do CONANDA, mas estão analisando os relatórios 209 

dos eventos anteriores. Mônica lembra que estamos em ano de conferência e que não e 210 

positivo deixar para a última hora, sugere que a comissão já pense em uma data, local, faça 211 

solicitações do coffe break, toalhas e todos os matérias que forem necessários. A data 212 

sugerida por todos os conselheiros é final de outubro, início de novembro. Conselheiro 213 

Alexandre dá seguimento com a pauta que a comissão fez os estudos da lei 13.019e estão 214 

preparando um texto para apresentação na plenária. Em discussão ficou definido de ser 215 

apresentado primeiramente a diretoria do CMDCA, após apresentar para a procuradoria. Ficou 216 

definido que na próxima plenária ordinária 06/07/2022 será trazido para plenária e todos 217 

devem apresentar suas sugestões por escrito. Dando continuidade à pauta, a presidenta 218 

sugeriu que todos sigam o perfil do Dr. Murilo Digiácomo, ele trata sobre o papel do conselho 219 

tutelar. Mônica reforça a importância de um grupo de estudos com o Conselho Tutelar para 220 

entender o posicionamento “não realizar as demandas”, bem como, todas as ações e 221 

documentação do Conselho tutelar deve ser aprovado pelo CMDCA, sendo necessário 222 

também rever o regimento interno. A Secretaria apresenta s seguintes documentos : ofício nº  223 

022/2022,da Associação de Pais e Amigos do Karatê, no qual informam da inviabilidade de 224 
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continuar no processo de recebimento de verba, o qual está em andamento, pois devido a 225 

pandemia, as crianças e adolescentes estão voltando de forma muito sutil, não tendo o número 226 

de atendimento proposto no seu projeto  e pela responsabilidade que lhes cabe na utilização 227 

do dinheiro público comunica ao CMDCA a não continuidade no processo, a Plenária após 228 

algumas considerações, aceita a solicitação da entidade em tela;  ofício nº 013/2022 do 229 

colégio Marista Santa Mônica, relatando ter sofrido um ataque cibernético e  estão se 230 

reestruturando, mas com isso perderam alguns prazos e pedem a este conselho para 231 

aprovarem a documentação de registro fora do prazo. Aprovado por todos os conselheiros. A 232 

presidenta retoma o assunto sobre a denúncia formalizada contra o grupo Arautos do 233 

Evangelho, dizendo da importância da diretoria se reunir e definir as ações necessárias para 234 

dar andamento a denúncia. A entidade APADEVI solicita aprovação de alteração no plano de 235 

aplicação, sendo aprovado por unanimidade.  Nada mais a tratar, eu, Marcelo Oliveira Bleme, 236 

secretário adjunto da Diretoria lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com 237 

ela concordar. Ponta Grossa/PR, 15 de junho de 2022 238 

Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________ 239 

RG 9.443.176-0                 CPF 006.194.239-19 240 

Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________ 241 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37   242 

Fabiane Tomachewski ____________________________________________________ 243 
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Francisco Kapfenberger  Filho ______________________________________________ 245 
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Gisele Aparecida França ____________________________________________________ 247 
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Kelen Priscila Pereira da Cunha ________________________________________________ 251 

RG 9.739.730-9                   CPF 053.124.199-82 252 

Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________ 253 
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Manon Callaça ________________________________________________________ 259 

RG   85012797                                 CPF 066.254.869-81 260 

Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________ 261 

RG 16539214                   CPF 100.577.846-98 262 

Monica Mongruel __________________________________________________________ 263 

RG 3.471.349-9              CPF 787.741.959-72 264 

Nilcelene da Glória Santos ____________________________________________________ 265 
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RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 268 
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