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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                    ATA nº 011/2022 1 

Aos seis dias do mês de julho 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, Alexandre Borsato - 10 

representante da Procuradoria Geral do Municipio Paulo Henrique Camargo Viveiros- 11 

representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, 12 

,Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de atuação na área 13 

da criança e do adolescente, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues- representante de 14 

Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Cristiane Aparecida 15 

Maier- representante dos Profissionais que atuam em Instituições de Atendimento à Criança 16 

e ao Adolescente, Daniela Aparecida Nascimento- representante dos Profissionais que atuam 17 

em Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Fabiane Tomachewski- 18 

representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Marcelo Oliveira 19 

Bleme - representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculos ,Kelen 20 

Priscila Pereira da Cunha- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de 21 

Vínculos, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento de 22 

Fortalecimento de Vínculos, Manon Callaça – representante da Fundação Municipal de Saúde, 23 

Luciana Gasparelo- representante da Fundação Municipal de Saúde e Rose Cordeiro 24 

Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros Andresa 25 

Pedroso de Lara dos Santos, Karina Teresinha Muehlbauer e Camila Vanessa Sviech. 26 

Presentes nesta reunião como convidados: Consuelo S. Lopes- representante do Ministério 27 

Público, Rozelia de Lourdes Ribeiro, Tatiana N. da Silva, Silvana Lemos, e Simone A. Scheifer 28 

- Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Norte, Josiane Vezine – Conselheira Tutelar do 29 

Conselho Tutelar Oeste, Michelly B. Markocwcz , Antônio Laroca Junior e Elizangela A. de 30 

Andrade – Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Leste. A presidente do CMDCA sra 31 

Mônica dá as boas vindas aos participantes. Seguindo a pauta primeiramente é solicitada a 32 

aprovação da ata nº 10/2022. Foi solicitada inclusão de pauta pelo Conselheiro Armando para 33 

demandas da Comissão Jurídica. Passada a palavra para Irmã Fabiane, Coordenadora da 34 

Copiosa Redenção, a mesma aborda sobre o registro da entidade no CMDCA. Relata sobre 35 

os atendimentos realizados, inclusive a mulheres grávidas, bem como a mães que estão 36 

acompanhadas pelo bebê recém nascido. Em relação ao atendimento de meninas 37 

adolescentes não há atendimento nesse momento devido ao fato de que não se percebeu 38 

demanda no município, pois o convênio que tinham com a SEDS era também para vagas de 39 

adolescentes fora de Ponta Grossa. Relata a redução da demanda do trabalho com 40 

adolescentes. A Irmã Fabiane relatou todo trabalho realizado pela entidade atualmente. O 41 

Conselheiro sr Francisco fez comentários sobre o trabalho da Comunidade Terapeutica e 42 

sobre o encerramento do serviço para adolescentes, pois é necessário ter um local para 43 

encaminhar. Aponta que são necessárias estratégias e que o Conselho se manifeste sobre o 44 
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assunto. A sra Mônica relata que a grande questão do grupo de trabalho juntamente a política 45 

de saúde é sobre o usuário de entorpecentes, especificamente sobre em qual local podem 46 

permanecer. Nesse momento a sra Mônica relata que há inúmeros problemas em relação a 47 

fuga de adolescentes dos serviços de saúde pois não há um local adequado a este público. 48 

Relata ainda para a Irmã que seria bom uma reunião para avaliar a reativação do serviço e 49 

verificar a possibilidade de recursos para manter o mesmo. A sra Mônica relata progressos 50 

em relação ao trabalho com apolítica de saúde, no sentido de compreender melhor os 51 

mecanismos de efetivação dos serviços de saúde. Informa que está sendo estruturada a 52 

parceria com uma entidade para que o adolescente fique aguardando neste local a vaga de 53 

internamento e o Conselho de Saúde está participando da articulação desse serviço. A sra 54 

Mônica solicita para Irmã Fabiane que seja marcada reunião para discutir sobre a questão de 55 

retornar ao atendimento das adolescentes. Esclarecem que para o repasse do recurso que a 56 

entidade está pleiteando é preciso que seja justificado um plano de trabalho com atividades 57 

que sejam especificas com as crianças. Ficou definido que para que haja repasse do recurso 58 

é preciso que seja apresentado um novo projeto pela entidade. Os conselheiros fizeram 59 

comentários sobre a burocracia para apresentação e análise de projetos, o que ocasiona 60 

demora na liberação do recurso para as entidades. O conselheiro Francisco coloca sobre a 61 

importância de realizar visitas nas entidades. A Comissão de Registro apresentou o 62 

PARECER 030/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 63 

ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 29 de junho de 64 

2022, analisou o pedido e documentos da, Marista Escola Social Santa Monica encaminhado 65 

para atender a Resolução 015/2012, visando a manutenção do registro neste Conselho. Após 66 

análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar 67 

cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 68 

encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O 69 

presente parecer foi aprovado pela Plenária. A Conselheira Daniela relatou sobre a Comissão 70 

de Acompanhamento do Conselho Tutelar, expondo que tinha apenas 3 pessoas na reunião 71 

e que orientou os demais membros a entrar no grupo da comissão para definir calendário de 72 

reuniões e iniciarem as atividades pertinentes. A conselheira Nilcelene relatou sobre a 73 

Comissão Temporária de Averiguação de Denúncias do Conselho Tutelar. A conselheira 74 

informou sobre uma ocorrência referente ao Conselho Tutelar Norte com a Conselheira 75 

Tatiana, foi averiguada e concluído que a conselheira fez o atendimento que deveria ser feito. 76 

A Comissão relata também que falta diálogo permanente para articulação do trabalho. A 77 

Conselheira Tutelar sra Tatiana, fez algumas explicações sobre a situação. A sra Mônica, a 78 

presidente, reafirma a importância da parceria do Conselho Tutelar com CMDCA e que o CT 79 

deve encaminhar informações ao CMDCA para fortalecer as ações. A sra Mônica relembrou 80 

que todo curso que o CT for realizar deve ser informado ao CMDCA. A sra Mônica falou sobre 81 

questões de ética, para responder ao questionamento da Conselheira Tutelar Tatiana, que 82 

indagou sobre quantas vezes o processo das denúncias eram trazidos na reunião. Foi 83 

respondido que é trazido enquanto o processo de averiguação está aberto, quando é 84 

concluído ocorre a votação do parecer da Comissão. O relato da denúncia da Comissão foi 85 

aprovado. O sr Armando apresentou o trabalho da Comissão Jurídica e foi aprovado. A 86 

Conselheira Sra. Cristiane apresentou o trabalho da Comissão de Divulgação, ainda pendente 87 

a questão do site e esclarecemos sobre a importância da publicação de notícias. Sobre a 88 

Comissão CEVES estamos alterando o regimento interno, também veio ofício do Ministério 89 
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Público foi respondido era sobre a criação de um grupo de trabalho para propor capacitação 90 

sobre revelação espontânea. A reunião aconteceu na gestão anterior mas não houve adesão 91 

e agora vamos oficiar as secretarias para criar o grupo de trabalho e elaborar plano de 92 

capacitação. Em relação ao plano de enfrentamento a violência está fazendo contato com os 93 

envolvidos no plano para compreender melhor as ações já executadas e previstas. Sobre a 94 

Comissão COMPETI foi enviado o regimento aos conselheiros para que possamos nomear os 95 

membros e fazer a primeira reunião com o grupo de trabalho ativando oficialmente a 96 

Comissão. A sra. Mônica relata sobre a importância de promover a capacitação sobre escuta 97 

especializada para toda rede de atendimento. A sra. Consuelo esclarece que é uma escuta 98 

especializada e qualificada tendo um profissional de referência para realizar a escuta e fazer 99 

os encaminhamentos para rede. O conselheiro Marcelo solicitou substituição para a 100 

coordenação do CONVIVA. A sra. Mônica falou para que seja encontrado um substituto no 101 

próprio grupo e que devem ser pensados trabalho nas áreas de: plano de convivência, 102 

apadrinhamento de acolhidos e guarda subsidiada. A Sra. Mônica alerta que precisa ser feita 103 

uma eleição para representantes de organização e estudo, pesquisa e formação para 104 

intervenção na política da criança e do adolescente. Passou-se ao assunto das “verbas 105 

casadas”, sendo que o primeiro Conselheiro a se manifestar foi o Sr. Armando, que fez a 106 

leitura do documento que justificava seu voto, manifestando-se favorável às verbas casadas. 107 

A Conselheira Sra. Cristiane apresentou um documento com a justificativa do seu voto, 108 

manifestando-se favorável às “verbas casadas”. A Sra. Mônica fez a leitura de um documento 109 

do CEDCA-PR que permite as doações dirigidas. A Sra. Mônica questionou se algum 110 

conselheiro gostaria de expor sua posição contrária ou sugestões. A conselheira Daniela 111 

sugeriu que nas regras se coloque um percentual para permanecer no fundo do recurso 112 

captado para beneficiar outras entidades. Os demais conselheiros continuaram debatendo o 113 

tema das verbas dirigidas e manifestando suas opiniões.  Nada mais a tratar, eu, Cristiane 114 

Aparecida Maier, secretária da Diretoria lavro a presente ata que vai assinada por mim e por 115 

quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 06 de julho de 2022 116 

Alexandre Borsato _________________________________________________________ 117 

RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00 118 

 119 

Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________ 120 

RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49 121 

Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________ 122 

RG 9.443.176-0                 CPF 006.194.239-19 123 

Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________ 124 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37   125 

Fabiane Tomachewski ____________________________________________________ 126 
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RG 7363277-3                           CPF 021.996.489-07 127 

Francisco Kapfenberger  Filho ______________________________________________ 128 

RG 1083002-8                         CPF 306.247.389-49 129 

Gisele Aparecida França ____________________________________________________ 130 

RG 8.049.702-4                     CPF 033.074.809-28 131 

José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________ 132 

RG: 3.111920-0                    CPF 372.367.419-49 133 

Kelen Priscila Pereira da Cunha ________________________________________________ 134 

RG 9.739.730-9                   CPF 053.124.199-82 135 

Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________ 136 

RG 483546-7                     CPF 472.935.439-72 137 

Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________ 138 

RG 1903712-6                  CPF 319.665.009-04 139 

Luciana Gasparelo ______________________________________________________ 140 

RG    90940775                                  CPF053.384.999-32  141 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________ 142 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 143 

Manon Callaça ________________________________________________________ 144 

RG   85012797                                 CPF 066.254.869-81 145 

Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________ 146 

RG 16539214                   CPF 100.577.846-98 147 

Monica Mongruel __________________________________________________________ 148 

RG 3.471.349-9              CPF 787.741.959-72 149 
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Nilcelene da Glória Santos ____________________________________________________ 150 

RG 4902132-1              CPF 883.217.549-53 151 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 152 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 153 

Regina Rosa Pedroso Rosa ___________________________________________________ 154 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 155 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 156 

RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 157 

 158 


