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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                    ATA nº 014/2022 1 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do 2 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 3 

395, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos 4 

Conselheiros: José Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da 5 

Fazenda,  Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, 6 

Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Ligia Cristina de 7 

Souza e França-representante da Secretaria Municipal de Esportes, Alexandre Borsato- 8 

representante da Procuradoria Geral do Município, Leni Aparecida  Paulo Viana da Rocha-9 

representante da Secretaria Municipal de Educação, Andresa Pedroso de Lara dos Santos- 10 

representante da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, Gisele 11 

Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Monica Mongruel- 12 

representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Karina Teresinha Muehldauer- 13 

representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Luciana Gasparelo- 14 

representante da Fundação Municipal de Saúde,Henrique Camargo Viveiros- representante 15 

de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Regina Rosa 16 

Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e 17 

do adolescente, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues- representante de Categorias 18 

Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Fabiane Tomacheski- 19 

representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Rosinei 20 

Nakonieczni- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, 21 

Marcelo Oliveira Bleme- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de 22 

Vínculos ,Kelen Priscila Pereira da Cunha- representante das entidades de atendimento de 23 

Fortalecimento de Vínculos, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de 24 

atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Vinicius Antônio Godoi- representante dos 25 

adolescentes e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas 26 

ausências os Conselheiros Camila Vanessa Sviech e Cristiane Maier Presentes nesta 27 

reunião como convidados: Consuelo S. Lopes- representante do Ministério Público, Simone 28 

A. Scheifer e Silvana Lemos Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Norte, Josiane A. 29 

Vezine e Luci Mara Nadolny Conselheiras do Conselho Tutelar Oeste, Antonio Laroca Junior 30 

Conselheiro do Conselho Tutelar Leste e Margarida Messias de Carvalho- representante da 31 

GERAR. A plenária foi aberta e conduzida pela Mônica Mongruel, presidenta, que iniciou 32 

acolhendo a todos os presentes e realizando um momento de espiritualidade. Em seguida 33 

passou para aprovação da ata nº 012 e a pauta da plenária do dia, sendo aprovado por 34 

todos os conselheiros. Dando continuidade, passamos para o primeiro assunto da pauta: 35 

definição de comissão para o chamamento público, o qual a presidenta relatou que na 36 

semana anterior foi enviado um e-mail para todas as instituições com termo de colaboração, 37 

solicitando o apontamento de duas necessidades mais urgentes, até a data de hoje somente 38 

dez entidades haviam respondido. O prazo foi prorrogado até a próxima plenária para que 39 

todas as instituições consiga enviar as respostas, posteriormente será definido a comissão 40 

para elaboração e acompanhamento do chamamento público. Em seguida, passa a palavra 41 

para as comissões, sendo a primeira a CEVES, sem nenhum assunto a tratar, seguimos 42 

com a comissão do COMPETI, Rose Bortolini, Assistente Social do CMDCA, que está 43 

acompanhando os trabalhos com a coordenadora da comissão, Cristiane Maier, relata que 44 
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foi encaminhado um ofício para todos os órgãos de representatividade definido em decreto 45 

e estão aguardando o retorno para agendar a primeira reunião; A comissão do 46 

Socioeducação, sem nenhuma demanda a ser tratada. A presidenta pontua que recebemos 47 

um oficio do Ministério Público, sendo necessário a comissão se reunir para avaliar o 48 

documento e elaborar a resposta. Comissões internas: Francisco, coordenador da comissão 49 

de registro, narra que estava programado uma visita institucional, mas devido a situação 50 

climática e a realidade da institucional, não foi possível realizar a visita, sendo programado 51 

para a próxima semana. A comissão jurídica representada pelo Armando, comenta que se 52 

reuniram para avaliar o oficio nº 23/2022 do IEDC – Instituto Duque de Caxias, o qual solicita 53 

a reapresentação do projeto “Mundo digital e virtual” aprovado neste conselho no ano de 54 

2020 e quando liberado os valores, não havia tempo hábil para execução, tendo os valores 55 

devolvidos. A comissão manifesta de forma favorável a solicitação da entidade. A presidenta 56 

passa para votação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade. O conselheiro 57 

Armando continua apresentando os trabalhos da comissão jurídica, o qual avaliaram 58 

também o projeto do IEDC “Padaria Escola”, ficando o conselheiro Alexandre e membro da 59 

comissão de avaliar o parecer da Procuradoria Geral do Município o respaldo legal para o 60 

desembolso referente a construção nos espaços das instituições. Mônica, presidenta, 61 

relembra que a legislação permiti, conforme reunião com a Dra. Cristina, que será chamado 62 

a instituição para adequar o projeto e posterior liberar o recurso. Foi sugerido pela comissão 63 

a organização de uma cartilha de divulgação e orientações, facilitando e agilizando os 64 

processos, comissão temporária composta pelas conselheiras: Karina, Fabiane, Regina e 65 

Maria de Fátima. O conselheiro Armando pontua também que a comissão está revisando o 66 

regimento interno, mas que devido as alterações que a legislação está passando, 67 

paralisaram os trabalho até a publicação do novo texto da lei; Comissão de redivisão dos 68 

conselhos tutelares, estão encontrando dificuldade com a adesão dos membros nas 69 

reuniões, mas que continuam trabalhando com foco na capacitação dos conselheiros 70 

tutelares e na redivisão e solicitaram uma reunião com a presidenta deste conselho para 71 

entenderem melhor as atribuições da comissão; comissão da conferência municipal do 72 

direito da criança e do adolescente, a conselheira Karina com o uso da palavra apresenta 73 

os trabalhos da comissão,  as datas estão definidas para os dias 07 e 08 de novembro do 74 

ano corrente, o local será no centro de músicas e a comissão terá um novo encontro na 75 

próxima semana para definir novos ações e listar os detalhes da conferência. A comissão 76 

solicita uma plenária extraordinária para elaborar o edital de chamamento da conferência, 77 

sendo sugerido pela presidenta o dia 01 de setembro de 2022, aprovado por todos; 78 

Comissão da guarda solidaria, estão se articulando e definindo a data para a próxima 79 

reunião. Encerrando a fala das comissões, a presidenta menciona que os trabalhos com a 80 

rede de  saúde, Conselhos Tutelares e  CMDCA estão finalizando e convida a todos os 81 

presentes para participar da apresentação dos resultados que acontecerá no próximo dia 82 

31/08/2022, no sindicato dos servidores públicos, as 08h30m da manhã. Mônica expõe que 83 

estão iniciando os trabalhos com a política de educação, no momento fazendo as 84 

mobilizações com os diretores das escolas da rede pública e privado. A presidenta fala da 85 

importância de se iniciar a organização dos trabalhos para a eleição do conselho tutelar, 86 

sendo necessário a elaboração de uma comissão temporária para essa atividade, mas 87 

lembrando que é um trabalho de todos os conselheiros de direito, devem se envolver neste 88 

processo. Os nomes indicados para composição da comissão temporária são:  Manon, 89 
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Vanessa e Andresa, acompanhados pela diretoria e a comissão de acompanhamento do 90 

Conselho Tutelar. O Conselheiro tutelar Antônio, solicita inclusão de pauta, pedindo a 91 

presidenta que faça um relato sobre a ação realizada no último dia 12/08/2022, na sede do 92 

conselho tutelar. A presidenta lembra que este assunto se mantém restrito a comissão de 93 

acompanhamento ao Conselho Tutelar e a diretoria do CMDCA. Mas todos os conselheiros 94 

tutelares presente na plenária, reforça o pedido e autoriza que o fato seja partilhado com 95 

todos os presentes.  O conselheiro tutelar Antônio requisita que seja registrado em ata e 96 

que posteriormente será solicitado os documentos do processo para defesa contraditória, 97 

sendo que será formalizado em ofício a solicitação. A secretaria apresentou o SEI 98 

63475/2022 contendo a resposta do Conselho Tutelar Norte, referente a solicitação de 99 

dados do SIPIA, sendo que informam que estão se adaptando ao sistema e que precisam 100 

de internet mais rápida, pois não é possível a utilização do sistema por todos os 101 

Conselheiros o mesmo tempo e encaminham relatório do sistema; oficio nº 74/2022 do 102 

Conselho Tutelar Oeste encaminhando o relatório do SIPIA e informam que estão 103 

encontrando dificuldades para adaptação. Nada mais a tratar, eu, Marcelo Oliveira Bleme, 104 

secretário adjunto da Diretoria lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem 105 

com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 17 de agosto de 2022. 106 

 107 

Andresa Pedroso de Lara dos Santos _________________________________________ 108 

RG 6.746.551-2                                 CPF 004.207.349-96 109 

 110 

Alexandre Borsato _________________________________________________________ 111 

RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00 112 

 113 

Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________ 114 

RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49 115 

Daniela Aparecida Nascimento _______________________________________________ 116 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37  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 

Gisele Aparecida França ______________________________________________________ 122 

RG 8.049.702-4       CPF 033.074.809-28 123 

 124 
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José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________ 125 

RG: 3.111920-0                    CPF 372.367.419-49 126 

Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________ 127 

RG 4.174.339-3            CPF 039.183.429-05 128 

Kelen Priscila Pereira da Cunha ________________________________________________ 129 

RG 9.739.730-9                   CPF 053.124.199-82 130 

Leni Aparecida Viana d Rocha _________________________________________________ 131 

RG 1903712-6 CPF 319.665.009-04 132 

Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________ 133 

RG 483546-7                     CPF 472.935.439-72 134 

Luciana Gasparelo ______________________________________________________ 135 

RG    90940775                                  CPF053.384.999-32  136 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________ 137 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 138 

Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________ 139 

RG 16539214                   CPF 100.577.846-98 140 

Monica Mongruel _________________________________________________________ 141 

RG 3.471.349-9                CPF 787.741.959-72 142 

Nilcelene da Glória dos Santos ______________________________________________ 143 

RG 4902132-1       CPF 883.217.549-53 144 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 145 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 146 

Regina Rosa Pedroso Rosa ___________________________________________________ 147 
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RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 148 

Rosinei Nakonieczni ________________________________________________________ 149 

RG                                                  CPF 150 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 151 

RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 152 

 153 

Vinicius Antônio Godoi _____________________________________________________ 154 

RG 13.834.033-3                       CPF 108.073.929-79 155 

 156 


