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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PONTA GROSSA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 040/2022 
 

Dispõe sobre aprovação do regimento interno Comissão Municipal Intersetorial de 
Enfrentamento as Violências Contra Criança e Adolescentes - CEVES 

 

 

O  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Ponta Grossa, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei Municipal 12.119/2015, com alterações dada pelas Leis Municipal nº 13.047/2019 e 
14047/2021 em reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro  de 2022 , e por maioria de 
seus membros 

 
RESOLVE: 
 

I. Aprovar o regimento interno da Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento as 
Violências Contra Crianças e Adolescentes-  CEVES, conforme texto: Capitulo I -Da Natureza-
Art. 1º – A Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e 
Adolescentes – CEVES, (alterou nome a partir da ata n ° 04/2021), órgão permanente e 
consultivo da Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, através 
da Lei Ordinária 14.047/2021, que altera a Lei 12.119/2015, na forma de Regimento, dos atos 
normativos que forem editados para suplementá-lo e outros decretos em anexo.- Capitulo II-  
Da Composição-Art. 2º – A comissão deve ser composta por representantes do Sistema de 
Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes deste município, nos mecanismos de 
promoção, defesa e controle dos Direitos da Criança e do Adolescente;-Art. 3º - A Comissão 
Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – 
CEVES, é composta por 01 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos seguintes 
órgão:-Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (representante da Gestão);-Secretaria 
Municipal de Educação (representante da Gestão);-Fundação Municipal de Saúde 
(representante da Gestão);-Epidemiologia IST/AIDS;-Secretaria Municipal de Esportes;-
Secretaria Municipal de Cultura;-Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social;-
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública;-Secretaria Municipal de Turismo 
;Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento; Defensoria Pública do Estado do Paraná; 
Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes – NUCRIA; Universidade 
Estadual de Ponta Grossa – UEPG; Núcleo Regional de Educação – Regional Ponta Grossa;3ª 
Regional de Saúde; Vara da Infância e Juventude – Comarca de Ponta Grossa; Ministério Público 
do Estado do Paraná; Delegacia do Adolescente; Hospitais e serviços de pronto atendimento de 
referência para criança e adolescentes; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; Conselho Comunitário de Segurança;3 ( três) representação de órgãos de classe 
de profissionais que atuam na Política de Atendimento à Criança e Adolescentes de Ponta 
Grossa; Conselho Tutelar; Representante de Instituição Particular de Ensino de Ponta Grossa; 
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Fórum DCA, sendo que a Coordenação deve indicar representante mediante ata de 
nomeação;02(dois) representantes dos adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos de idade, 
desde que organizados sob diversas formas (jurídica, política ou social), em grupos que tenham 
como objetivo a luta por seus direitos. Esses representantes devem ser eleitos titular e suplente) 
no CMDCA. - Representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA.- Parágrafo único : A Comissão tem autonomia para 
sugerir participantes que possam contribuir com ações e proposições, contando com a 
participação de outros órgãos e entidades que integrem o Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente. A indicação de participantes de outros órgãos e entidades que 
integram o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do adolescente deve ser encaminhada 
pela CEVES ao CMDCA para conhecimento e aprovação.- Art. 4º – Comissão Municipal 
Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, será 
composta por: 01 (um) Coordenador e 01 (um) Vice-coordenador e 01 (um) Secretário, 01 (um) 
Vice-Secretário, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito uma vez. -I – O 
coordenador ou coordenadora da comissão obrigatoriamente deve ser conselheiro de Direito do 
CMDCA, indicado/eleito na primeira reunião plenária.- II – A eleição da coordenação da CEVES 
será realizada, concomitante ao mandato do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescentes, após 30 ( trinta) dias da posse dos novos conselheiros.-III – Os membros da 
coordenação serão eleitos por aclamação, pela comissão instituída, com publicação em diário 
oficial. -Art. 5 – Serão criadas sub-comissões para operacionalizar as ações da Comissão 
Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – 
CEVES, assim definidas: Subcomissão de Planejamento, Estudo e Análise da Situação; 
Subcomissão de Mobilização/Articulação/ Comunicação; Subcomissão de Defesa e 
Responsabilização; Subcomissão do Protagonismo e Infanto Juvenil; -Parágrafo Único: Cada 
Comissão terá um Coordenador responsável pela articulação das ações da mesma sendo de 
acordo com a proposta aprovada pela CEVES.- Capítulo III-Do Funcionamento-Art. 6 - A 
Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e 
Adolescentes – CEVES reunir-se-á de forma ordinária mensalmente, com dia e horário 
previamente definidos pela mesma. E, reunir-se-á extraordinariamente, sempre que convocada 
pelo Coordenador. A Comissão terá como sede, as dependências do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, sito à Rua: Coronel Dulcídio, 395 – Centro.- Parágrafo 
Primeiro: As reuniões se realizarão com a maioria simples dos membros efetivos ou com 
qualquer número após 10 (dez) minutos de tolerância do horário de início, seguindo a pauta 
previamente elaborada.- Parágrafo Segundo: As pautas das reuniões ordinárias serão 
encaminhadas aos membros da comissão com 10 (dez) dias de antecedência, Parágrafo 
Terceiro: As reuniões terão duração aproximada de 1h30min e poderão se estender conforme 
necessidade da pauta e decisão dos membros da comissão.-Art. 7º - O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente disponibilizará o uso dos serviços administrativos para 
auxiliar nos trabalhos da Comissão.-Art.8º- O contato oficial com a CEVES será realizado 
através do e-mail: ceves.pontagrossa2020@gmail.com, ou por meio de encaminhamentos 
realizados pelo CMDCA. -Art. 9 - A programação dos trabalhos será elaborada na primeira 
reunião anual, realizada no mês de fevereiro de cada exercício.-Art. 10 – O membro efetivo que 
não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas e, não designar seu 
suplente para comparecimento, automaticamente, estará destituído da Comissão, cabendo ao 
órgão indicar novo representante.- Parágrafo Único: Caberá à coordenação da Comissão 
comunicar oficialmente ao responsável pela gestão da pasta quando o membro for desligado, 

mailto:ceves.pontagrossa2020@gmail.com


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

Rua Cel. Dulcídio 395- Centro  Ponta Grossa – PR   

   CEP 84010-280 – Fone: 3220-1065 Ramais, 2058/2059 

 http;//www.pontagrossa.pr.gov.- e-mail: cmdcapg@hotmail.com 

 

--- 

juntamente com a presidência do CMDCA. -Capítulo IV- Da Competência-Art. 11 - Comissão 
Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – 
CEVES, tem as seguintes atribuições:-I. Apresentar as discussões e estratégias de ação em 
plenárias do CMDCA, referente à temática do enfrentamento às violências contra crianças e 
adolescentes – de forma permanente ;Elaborar seu Regimento Interno e atualizá-lo a cada 2 
(dois anos) ou sempre que se fizer necessário; Fazer cumprir este Regimento; Eleger um 
Coordenador, Vice-Coordenador, Secretário e Vice-Secretário, dentre seus membros; 
Elaborar/atualizar o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências e Contra as Crianças e 
Adolescentes; Monitorar e avaliar o cumprimento das metas do Plano Municipal;  Promover 
ações de prevenção, articulação e mobilização, visando o enfrentamento às violências contra 
crianças e adolescentes; Promover encontros, debates, simpósios, seminários para discussões 
sobre as violências contra criança e adolescentes e formas de enfrentamento; Fomentar 
capacitações de profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 
Adolescentes; Articular o atendimento especializado às crianças e aos adolescentes em situação 
de violência; Analisar e avaliar projetos, programas de iniciativas governamentais e não-
governamentais de prevenção e combate à violência; Fortalecer e incentivar o Protagonismo 
Infanto-Juvenil nas ações de prevenção e combate às violências contra crianças e adolescentes; 
-Elaborar, periodicamente, relatórios sobre o andamento das atividades da Comissão, 
subsidiando assim o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na 
elaboração das políticas públicas e Banco de Dados; -Receber e analisar dados de atendimento 
do Conselho Tutelar, relativos à violação de direitos de crianças e adolescentes no município, 
onde os mesmos são vitimizados ; Providenciar a cada nova gestão, a realização de diagnóstico 
municipal sobre o tema “Violência contra a Criança e o Adolescente); -Formular propostas de 
Políticas Sociais, encaminhando-as à apreciação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. -Art. 12 – São Funções das Sub-Comissões: Subcomissão- Planejamento, 
Estudo e Análise da Situação. Monitorar o cumprimento das metas do Plano Municipal de 
Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu respectivo 
eixo. -Identificar no município a existência de casos de violências contra Crianças e 
Adolescentes;-Diagnosticar a situação e as condições de enfrentamento da Violências contra 
Crianças e Adolescentes pelo governo e ONG’s; Avaliar o Plano Municipal de Enfrentamento às 
Violências contra Crianças e Adolescentes e propor mudanças considerando as atualizações 
necessárias; Veicular informação sistematizada sobre a violência contra Crianças e 
Adolescentes e as formas de enfrentamento no Município. -Subcomissão – 
Mobilização/Articulação/ Comunicação-Monitorar o cumprimento das metas do Plano 
Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu 
respectivo eixo; Articular com a sociedade civil no enfrentamento às violências contra crianças e 
adolescentes; Fortalecer articulações locais no combate ao enfrentamento às violências contra 
crianças e adolescentes;Divulgar ações da CEVES em diversos canais de comunicação. -

Subcomissão – Defesa e Responsabilização -Monitorar o cumprimento das metas do Plano 
Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu 

respectivo eixo. -Acompanhar a aplicação das leis de proteção às crianças e adolescentes vítimas 
ou em risco de violências contra crianças e adolescentes; Articular e divulgar o papel de cada 
órgão recebedor de denúncia; Buscar dados quantitativos junto ao órgão oficial de atendimento 
à criança e ao adolescente em situação de violência; Subcomissão – Protagonismo Infanto-
Juvenil -Monitorar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências 
contra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo. Promover a participação 
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ativa de crianças e adolescentes na faixa etária de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos incompletos; 
Mobilizar as entidades municipais envolvidas com crianças e adolescentes para a importância 
da participação destas, nos espaços de garantia dos direitos.- Capítulo V -Das Funções -Art. 
13º - Das funções do Coordenador: Representar a Comissão;Exercer a política 
regimental;Estabelecer pauta das reuniões;Receber e encaminhar documentos oficiais;Receber 
proposta de pauta para reunião;Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão;Assinar 
documentos da Comissão;Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;Manter 
informada a Comissão a respeito e todas as ações realizadas;Solicitar informações e consultas 
às autoridades competentes;Definir tarefas ou impedimento. -Art. 14º - Das funções do Vice-
Coordenador:Assessorar o Coordenador em todas as suas funções;Substituir o Coordenador, 
nos seus impedimentos.-Art. 15º - Das funções do Secretário: -Atuar junto à Coordenação nos 
desempenhos de suas funções; Receber correspondências e encaminhar ao Coordenador; 
Manter documentos da CEVES organizados, em pasta própria na sede do CMDCA, sob sua 
responsabilidade;Lavrar em ata as reuniões realizadas;Executar as determinações da 
Coordenação; -Art. 16º - Das Funções do Vice Secretário:Assessorar o Secretário em todas as 
suas funções;Substituir o Secretário, nos seus impedimentos. -Art. 17º - Das funções dos 
Membros:Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias;Colaborar nas ações da 
Comissão;Contribuir nas discussões relativas aos assuntos tratados em reunião;Facilitar em seu 
órgão, quando necessário, o acesso da Comissão;Participar ativamente das atividades da 
CEVES;Propor ações que tenham como objetivo a redução dos percentuais de situações de 
violência contra crianças e adolescentes. -Capítulo VI Das Disposições Gerais e Transitórias- 

Art. 17º - Os membros da Comissão serão indicados pelos órgãos que a compõem, devendo o 
gestor responsável substituir o membro, em caso de desligamento, fato que deverá ser publicado 
no Diário Oficial do Município, por meio de Portaria, emitida pelo CMDCA.-Art. 18º - A alteração 
deste Regimento Interno poderá ser feita por maioria simples dos membros da Comissão, sendo 
requisitado antecipadamente, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. -Art. 19º - Os casos omissos 
serão decididos pelos membros da Comissão em plenária.- Art. 20º - O presente Regimento 
Interno tem vigor a partir da data de sua publicação. 

 

     Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente   

tome as devidas e encaminhamento ao órgão competente para publicação. 

 
   Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Municipio 

 
     Que a presente Resolução entra em vigor após sua publicação. 

 

 
Sala de Sessões, 28 de setembro de 2022 

 
Publique-se 

 
 

                               Ligia Cristina de Souza e França 

                                           Presidente em exercicio                    


