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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                    ATA nº 013/2022 1 

Aos três dias do mês de agosto 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, Francisco 5 

Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Ligia Cristina de Souza e França- 6 

representante da Secretaria Municipal de Esportes, Alexandre Borsato - representante da 7 

Procuradoria Geral do Municipio, Monica Mongruel- representante da FASPG, Gisele 8 

Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Leni Aparecida Viana da 9 

Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Paulo Henrique Camargo 10 

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

adolescente, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de 12 

atuação na área da criança e do adolescente, Cristiane Aparecida Maier- representante dos 13 

Profissionais que atuam em Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente,  Fabiane 14 

Tomacheski- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Kelen 15 

Priscila Pereira da Cunha- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de 16 

Vínculos, Vinicius Antonio Godoi- representante dos adolescente Rose Cordeiro Bortolini- 17 

Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros Andresa Pedroso 18 

de Lara dos Santos, Camila Vanessa Sviech, Armando Madalosso Vieira, Marcelo Oliveira 19 

Bleme, Rosinei Nakonieczki e Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Presentes nesta reunião 20 

como convidados: Consuelo S. Lopes- representante do Ministério Público, Simone A. 21 

Scheifer- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, Luciana de Fátima Muller- Núcleo 22 

Regional de Educação, Fernanda G. de Oliveira e Jocemar Aparecida da Silva do Instituto 23 

Educacional Torre Forte. A presidente do CMDCA deu as boas-vindas a todos os 24 

participantes. Foi apreciada a ata 11 e aprovada conforme as alterações solicitadas 25 

previamente pelos conselheiros. A presidente informou que a reunião será realizada em dois 26 

momentos, sendo o primeiro momento direcionada e aberta a todos os participantes e o 27 

segundo momento será apenas com os conselheiros do CMDCA. O primeiro item da pauta foi 28 

solicitada pela sra. Luciana, chefe do Núcleo Regional de Educação, na reunião representada 29 

pela sra Josiane. O objetivo da sra Josiane é a apreciação dos órgãos da rede sobre suas 30 

funções para que possa ser passado aos professores do Núcleo Regional de Educação e ser 31 

realizada busca ativa de alunos, tratar da questão da evasão escolar. A sra Josiane listou 32 

alguns órgãos da rede de proteção para compreender suas funções e explicou a importância 33 

das escolas conhecerem o papel dos mesmos e saberem onde encaminhar os casos que 34 

surgem na escola. A sra. Josiane trouxe um documento detalhado sobre esse assunto e fez 35 

algumas explanações sobre a proposta. A sra Consuelo contextualizou explicando sobre o 36 

primeiro termo de cooperação para combate a evasão escolar no Paraná, sendo firmado entre 37 

SEED, Associação dos Conselhos Tutelar, Ministério Público e foi criado o SERP, sistema que 38 

identifica a evasão escolar. Desta forma, surge a necessidade de se pensar um fluxo de 39 

atendimento dos casos de evasão escolar, sendo que esse fluxo deve se constituir em um 40 

movimento de toda rede. A sra Consuelo explanou sobre a importância de aprofundar o 41 

conhecimento sobre a problemática da evasão escolar que é um fenômeno complexo e 42 

multifacetário e que o objetivo de estabelecer esse fluxo é que os órgão identifiquem seu papel 43 

específico e o impacto de sua ação sobre esse fato. A sra. Mônica explanou que o CMDCA 44 
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está fazendo um trabalho com cada política sobre fluxos e protocolos e que está sendo 45 

concluído o trabalho com a política de saúde e o próximo trabalho é com a política de 46 

educação.  A sra. Mônica solicitou que a sra. Josiane aguarde até o mês de setembro, onde 47 

será iniciado o trabalho com a política de educação. A conselheira sra. Leni fez explanações 48 

sobre o assunto colocando a importância de um trabalho conjunto entre o Município e o 49 

Estado. A conselheira sra Regina, fez explanações sobre o tema e abordou a questão da 50 

acessibilidade no ambiente escolar, bem como a fragmentação no atendimento ao público 51 

alvo. A sra Mônica trouxe a questão do fortalecimento da rede ao discutir as demandas do 52 

indivíduo de forma a compreender a totalidade. A sra Josiane e a sra Consuelo explicaram 53 

sobre o funcionamento e os encaminhamentos realizados pelo SERP. A sra Mônica relatou 54 

que o CMDCA tem a autorização para a criação do Banco de Dados, que será um programa 55 

único com informações sobre criança e adolescentes no município. A sra Consuelo explanou 56 

que a questão de acessibilidade abordada pela conselheira sra. Regina, deve ser 57 

encaminhado ao Ministério Público pois trata-se de direito coletivo violado. A sra Mônica 58 

solicitou que as Comissões que tem demanda se manifestassem. A Comissão de Registro 59 

apresenta o seguinte parecer: PARECER 034/2022-A COMISSÃO ESPECIAL 60 

PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, 61 

em reunião própria do dia 28 de julho de 2022, analisou o Oficio 048/2022 e documentos do 62 

Instituto Educacional Duque de Caxias, no qual solicita que os seus departamentos também 63 

tenham a manutenção de registro, pois os mesmos possuem CNPJ próprio e necessitam desse 64 

documento para prestar contas de seus termos de colaboração. Após análise da mesma a 65 

Comissão dá parecer favorável ao solicitado pela instituição. Para dar cumprimento ao art. 66 

17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do 67 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 28 de julho de 68 

2022.Após vários esclarecimentos, a Plenária aprova o parecer apresentado. A conselheira 69 

sra. Fabiana relatou sobre o fato de que a Vigilância Sanitária proibiu da instituição realizar 70 

o procedimento com a sonda, deve ser ministrada alimentação fechada. A sra Mônica relatou 71 

mais problemas em relação a alimentação e solicitações referentes ao espaço físico das 72 

entidades, relatando que a Vigilância Sanitária tem criado entraves nesse aspecto. O 73 

conselheiro sr Alexandre relatou que foi mudada a chefia da Vigilância Sanitária e que a 74 

nova gestão é mais acessível.  Os conselheiros Alexandre, Francisco, Regina, Lígia e Mônica 75 

discutiram algumas questões sobre o assunto referentes a problemas vivenciados pelas 76 

entidades.  O conselheiro sr. Alexandre através de ligação por vídeo fez contato com a nova 77 

responsável pela Vigilância Sanitária sra. Simone, a qual foi apresentada a todos os 78 

conselheiros e a sra. Mônica começou a explanar sobre os problemas discutidos referentes 79 

as notificações da Vigilância para as entidades e buscando alternativas e sensibilidade para 80 

resolução desses problemas. A sra. Simone solicitou que seja agendada reunião para tratar 81 

desses assuntos e definir as soluções possíveis. A sra. Consuelo sugeriu que a conselheira 82 

Fabiane relatasse o caso da criança que vive em situação precária de habitação para a referida 83 

política tendo em vista que temos vários direitos violados nessa situação. A sra. Mônica 84 

trouxe algumas notícias referentes a reunião realizada no dia anterior com o Ministério 85 

Público. Informou que o processo referente aos Arautos do Evangelho foi arquivado. 86 
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Também relatou sobre as duas leis que estão na Câmara Municipal para serem alteradas 87 

garantindo que pessoas em acolhimento institucional também tenham direito de receber 88 

alimentação especial e fraldas. Em relação ao transporte para usuários do Serviço de 89 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relatou que está garantido o vale transporte para 90 

todos os usuários conforme os critérios da lei. Desta forma, as entidades utilizarão o recurso 91 

do plano de trabalho dos termos de colaboração que era específico para transporte para outras 92 

rubricas. Foi informado também sobre a reunião com os Núcleos de Educação Permanente 93 

organizando cronograma de capacitações sobre revelação espontânea e escuta especializada 94 

para toda rede de proteção. A sra Mônica informou que a nova Secretária da Família é a sra. 95 

Tatyana Denise Bello e que a nova Diretora do Departamento de Proteção Social Básica é a 96 

sra. Sandra Acordi. Nesse momento a sra. Mônica solicita a compreensão e colaboração de 97 

todos informando que a reunião será privativa aos membros do CMDCA para tratar de 98 

assuntos sigilosos. A secretaria apresenta os documentos: a lei municipal nº 12.957/2017 a 99 

institui o Programa “ Ponta Grossa Turística “que consiste na exibição obrigatória d e vídeo 100 

de cunho turístico em todos os eventos realizados com aglomeração de pessoas ou que 101 

utilizem espaços públicos”; oficio nº001/222 do Instituto Social e Educacional Torre Forte, 102 

no qual informa que está disposto a aceitar crianças e adolescentes em situação de 103 

dependência química, deliberado por encaminhar para a Comissão de Registro para análise 104 

e parecer; oficio nº 18/2022 do Programa Transformando Gerações, solicitando que o 105 

CMDCA interceda junto ao município para que agilize o repasse de verba do Projeto “Ser, 106 

pensar e agir”, deliberado que a secretaria verifique o contido no ofício; oficio nº 206/2022 do 107 

Conselho Tutelar Norte informando que o CAPS-IJ encontra-se sem médico especialista 108 

Psiquiatra e que estando recebendo denúncias a respeito, deliberado em solicitar a Fundação 109 

Municipal de Saúde informações a respeito; recebido através de e-mail do Conselho Tutelar 110 

Norte, a escala de trabalho e a planilha de atendimento. Nada mais a tratar, eu, Cristiane 111 

Aparecida Maier, secretária da Diretoria lavro a presente ata que vai assinada por mim e por 112 

quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 03 de agosto de 2022 113 

Alexandre Borsato _________________________________________________________ 114 

RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00 115 

Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________ 116 

RG 9.443.176-0                 CPF 006.194.239-19 117 

Fabiane Tomachewski ____________________________________________________ 118 

RG 7363277-3                           CPF 021.996.489-07 119 

Francisco Kapfenberger  Filho ______________________________________________ 120 

RG 1083002-8                         CPF 306.247.389-49 121 
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Gisele Aparecida França ____________________________________________________ 122 

RG 8.049.702-4                     CPF 033.074.809-28 123 

José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________ 124 

RG: 3.111920-0                    CPF 372.367.419-49 125 

Kelen Priscila Pereira da Cunha ________________________________________________ 126 

RG 9.739.730-9                   CPF 053.124.199-82 127 

Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________ 128 

RG 483546-7                     CPF 472.935.439-72 129 

Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________ 130 

RG 1903712-6                  CPF 319.665.009-04 131 

Monica Mongruel __________________________________________________________ 132 

RG 3.471.349-9              CPF 787.741.959-72 133 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 134 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 135 

Regina Rosa Pedroso Rosa ___________________________________________________ 136 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 137 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 138 

RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 139 

 140 

Vinicius Antônio Godoi ____________________________________________________ 141 

RG 13.834.033-3                       CPF 108.073.929-79 142 

 143 


