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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                      ATA nº 017/2022 1 

 2 

Aos vinte e oito  dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 4 

395, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: 5 

José Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Francisco 6 

Kapfenberger Filho-representante do Gabinete da Prefeita, Alexandre Borsato- representante 7 

da Procuradoria Geral do Município, Leni Aparecida Viana da Rocha,representante da 8 

Secretaria Municipal de Educação, Vanessa C. Calixto- representante da Secretaria Municipal 9 

de Educação, Gisele  Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, 10 

Ligia Cristina de Souza e França- representante da Secretara Municipal de Esportes, Andresa 11 

Pedroso de Lara dos Santos, representante da Secretaria Municipal da Família e 12 

Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Camargo Viveiros- representante de Categorias 13 

Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Maria de Fátima Pacheco 14 

Rodrigues- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do 15 

adolescente ,Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de 16 

atuação na área da criança e do adolescente, Cristiane Aparecida Maier- representante dos 17 

profissionais  que atuam em Instituições  de Atendimento a Criança e ao Adolescente,  Fabiane 18 

Tomacheski- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, 19 

Rosinei Nakonieczni- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com 20 

Deficiência, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento de 21 

Fortalecimento de Vínculos e Rose Cordeiro Bortolini-Assistente Social do CMDCA. 22 

Justificaram suas ausências os Conselheiros Monica Mongruel, Marcelo Oliveira Bleme e 23 

Daniela Aparecida Nascimento. A Vice Presidente Ligia, deu as boas-vindas a todos os 24 

conselheiros. Ela colocou a questão problema de estar presidente no afastamento da 25 

Presidente.  Relatou que tem conhecimentos, mas não tem embasamento necessário. Relatou 26 

que está declinando em ser presidente e solicitou o amparo legal, relatou que está com 27 

atividades da secretaria de esportes e que está com a agenda com compromissos. Informou 28 

que vai se retirar da reunião deixando os conselheiros conversar e que pode ajudar em outras 29 

funções mas não em ser presidente, pois não se considera com a competência técnica 30 

necessária e experiência. Solicitou para que a conselheira Cristiane conduza a reunião e após 31 

esse fato retirou-se da reunião. Após o fato os conselheiros conversaram demonstrando 32 

preocupação pela saúde da atual Presidente Sra. Mônica. Também demonstraram 33 

preocupações em relação as demandas do conselho e o trabalho a ser realizado. A 34 

conselheira Regina apontou a importância de unir o colegiado para fortalecer as decisões. Os 35 

conselheiros também explanaram sobre a saída da Assistente Social Rose, pois deveria ter 36 

um substituto para ser treinado com antecedência. A referida profissional comenta que há 37 

mais de um ano está solicitando um substituto e até o momento a resposta é que não há 38 

servidor para substituir e deve-se aguardar a publicação de concurso público, sendo que na 39 

secretaria também não possui servidores efetivos e está funcionando com 90% de cargos 40 

comissionado. Coloca ainda que praticamente todos mês está entrando em contato com a 41 

responsável administrativa e cobrando o encaminhamento de uma profissional. Ainda diz que 42 

a secretaria não conhece o trabalho desenvolvido no CMDCA e que o mesmo não pode ser 43 

passado em apenas 1 ou 2 meses, pois o trabalho é extremamente burocrático e delicado ao 44 

mesmo tempo. Comenta ainda que, desistiu de correr para que enviassem um substituto e fez 45 
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uma denúncia para o Ministério Público. Para finalizar coloca que a sua responsabilidade 46 

como profissional foi cumprida, tentou de todas as formas passar o trabalho que é 47 

desenvolvido no CMDCA, mas não encontrou ressonância e que cabe ao Conselho assumir 48 

essa situação, pois o trabalho será prejudicado  e  tudo o que foi conseguido até o presente 49 

momento, com todos os erros e acertos , terá que iniciar do zero, diz que não é insubstituível, 50 

mas que será muito complicado ,demorado, árduo para que ficar. Os conselheiros discutiram 51 

sobre esse assunto destacando a importância e a urgência de que seja enviado um 52 

profissional para a transição com a Assistente Social Rose. Seguindo a pauta, a conselheira 53 

Cristiane fez a leitura do ofício que o Ministério Público encaminhou, solicitando informações 54 

sobre a ação realizada na sede dos Conselhos Tutelares. Em relação a solicitação do 55 

Ministério Público da gravação da reunião do dia 17/10/2022, foi solicitado um parecer se o 56 

correto é o envio da gravação ou da ata que é o documento oficial com o conteúdo da reunião. 57 

A conselheira Vanessa informou que para que seja autorizada a divulgação da gravação, cada 58 

membro deve se pronunciar dizendo que autoriza a gravação e divulgação do mesmo. 59 

Passou-se para o relato pela Assistente Social Rose sobre a reunião com o CEDCA, o qual 60 

convidou o CMDCA para ser parceiro na reunião ampliada que será dia 20 e 21 de outubro. 61 

Foi definido que dia 20 será no CAVANIS e dia 21 será no Teatro Ópera, sendo que o CMDCA 62 

ficou com a apresentação artística, convidando a Banda do IEDC para participar. Próximo item 63 

da pauta é sobre a Conferência Municipal, mas a coordenadora da comissão não estava 64 

presente na reunião. O próximo assunto é a Comissão de Eleição dos Conselhos Tutelares, 65 

foi abordado esse assunto na reunião anterior e sugerido o nome da conselheira Ligia como 66 

coordenadora e o conselheiro Armando como vice coordenador, mas em conversa posterior 67 

a conselheira Ligia não aceitou a coordenação e nem o conselheiro Armando. Desta forma, 68 

foi citado os nomes dos membros da comissão para verificar quem poderá assumir esse 69 

trabalho. Os conselheiros debateram o assunto e foi nomeada a conselheira Cristiane como 70 

coordenadora e o conselheiro Armando como vice coordenador. Passou-se aos relatos da 71 

Comissão de Registro, que iniciou colocando sobre o encerramento de acolhimento 72 

institucional do Instituto João XXIII, sugerindo que o CMDCA encaminhe um ofício de 73 

agradecimento pelos serviços prestados. Solicitou aos membros da comissão que fiquem 74 

após a reunião para que conversem com a Fernanda que estava presente na reunião sobre o 75 

registro da instituição Torre Forte. O conselheiro Francisco colocou novamente sobre o 76 

fechamento da Rosa Mística e sobre as demandas do município. Também tem oficio circular 77 

do CEDCA sobre leis e informações sobre programa de aprendizagem em algumas 78 

instituições, colocou que a comissão deve verificar se é oferecido programa de aprendizagem 79 

nestes locais para adolescentes em vulnerabilidade social. Ainda faltam como trabalhos da 80 

comissão as visitas as entidades e dois processos de entidades. A conselheira informou que 81 

vai solicitar nomeação de representantes aos órgãos devido à falta de participação. Relatou 82 

que foi enviada a planilha de monitoramento do plano para todos os órgãos, solicitando 83 

informações de 2021 e 2022 para avaliar o plano de enfrentamento à violência. O conselheiro 84 

Francisco perguntou se os relatórios de atendimento dos Conselhos Tutelares está sendo 85 

encaminhado para a CEVES, mas até o momento não está, desta forma vai ser enviado para 86 

análise dos dados. Iniciou o relato do COMPETI, informando que foram recebidas as 87 

nomeações e a reunião oficial de reativação da comissão será dia 03 de outubro às 14 horas. 88 

A Conselheira Cristiane, também Coordenadora da CEVES, apresenta o Regimento Interno 89 

da CEVES, o qual foi encaminhado para os Conselheiros através de e-mail, para que 90 
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realizassem uma leitura e pudessem sugerir/retirar/incluir/excluir sugestões. Após feito um 91 

relato sobre o processo da elaboração do Regimento interno e dirimida algumas dúvidas, a 92 

Plenária aprovou o Regimento Interno da CEVES com o seguinte teor:                                       93 

REGIMENTO INTERNO 2022-2024-Capitulo I- Da Natureza-Art. 1º – A Comissão Municipal 94 

Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, 95 

(alterou nome a partir da ata n ° 04/2021), órgão permanente e consultivo da Conselho 96 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, através da Lei Ordinária 97 

14.047/2021, que altera a Lei 12.119/2015, na forma de Regimento, dos atos normativos que 98 

forem editados para suplementá-lo e outros decretos em anexo.- Capitulo II- Da Composição 99 

Art. 2º- A comissão deve ser composta por representantes do Sistema de Garantia dos 100 

Direitos de Crianças e Adolescentes deste município, nos mecanismos de promoção, defesa 101 

e controle dos Direitos da Criança e do Adolescente; -Art. 3º-A Comissão Municipal 102 

Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, é 103 

composta por 01 (um) membro efetivo e respectivo suplente indicados pelos seguintes órgão: 104 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (representante da Gestão); Secretaria 105 

Municipal de Educação (representante da Gestão);Fundação Municipal de Saúde 106 

(representante da Gestão);Epidemiologia IST/AIDS; Secretaria Municipal de Esportes 107 

;Secretaria Municipal de Cultura; Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social; 108 

Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública; Secretaria Municipal de Turismo; 109 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento; Defensoria Pública do Estado do 110 

Paraná; Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes – NUCRIA; 111 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG; Núcleo Regional de Educação – Regional 112 

Ponta Grossa;3ª Regional de Saúde; Vara da Infância e Juventude – Comarca de Ponta 113 

Grossa; Ministério Público do Estado do Paraná; Delegacia do Adolescente; Hospitais e 114 

serviços de pronto atendimento de referência para criança e adolescentes; Conselho 115 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Comunitário de Segurança;3 ( 116 

três) representação de órgãos de classe de profissionais que atuam na Política de 117 

Atendimento à Criança e Adolescentes de Ponta Grossa; Conselho Tutelar; Representante de 118 

Instituição Particular de Ensino de Ponta Grossa ;Fórum DCA, sendo que a Coordenação deve 119 

indicar representante mediante ata de nomeação;02(dois) representantes dos adolescentes 120 

acima de 16 (dezesseis) anos de idade, desde que organizados sob diversas formas (jurídica, 121 

política ou social), em grupos que tenham como objetivo a luta por seus direitos. Esses 122 

representantes devem ser eleitos titular e suplente) no CMDCA; Representantes da sociedade 123 

civil indicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. 124 

-Parágrafo único: A Comissão tem autonomia para sugerir participantes que possam 125 

contribuir com ações e proposições, contando com a participação de outros órgãos e 126 

entidades que integrem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. A 127 

indicação de participantes de outros órgãos e entidades que integram o Sistema de Garantia 128 

de Direitos da Criança e do adolescente deve ser encaminhada pela CEVES ao CMDCA para 129 

conhecimento e aprovação-Art. 4º – Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento às 130 

Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, será composta por: 01 (um) 131 

Coordenador e 01 (um) Vice- coordenador e 01 (um) Secretário, 01 (um) Vice-Secretário, com 132 

mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito uma vez. -I – O coordenador ou 133 

coordenadora da comissão obrigatoriamente deve ser conselheiro de Direito do CMDCA, 134 

indicado/eleito na primeira reunião plenária. II – A eleição da coordenação da CEVES será 135 
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realizada, concomitante ao mandato do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 136 

Adolescentes, após 30 (trinta) dias da posse dos novos conselheiros.  – Os membros da 137 

coordenação serão eleitos por aclamação, pela comissão instituída, com publicação em diário 138 

oficial.- Art. 5 – Serão criadas sub-comissões para operacionalizar as ações da Comissão 139 

Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – 140 

CEVES, assim definidas: Subcomissão de Planejamento, Estudo e Análise da Situação; 141 

Subcomissão de Mobilização/Articulação/ Comunicação; Subcomissão de Defesa e 142 

Responsabilização; Subcomissão do Protagonismo e Infanto Juvenil;-Parágrafo Único: Cada 143 

Comissão terá um Coordenador responsável pela articulação das ações da mesma sendo de 144 

acordo com a proposta aprovada pela CEVES.-  III-Do Funcionamento-Art. 6 - A Comissão 145 

Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – 146 

CEVES reunir-se-á de forma ordinária mensalmente, com dia e horário previamente definidos 147 

pela mesma. E, reunir-se-á extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador. 148 

A Comissão terá como sede, as dependências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 149 

e do Adolescente, sito à Rua: Coronel Dulcídio, 395 – Centro. -Parágrafo Primeiro: As 150 

reuniões se realizarão com a maioria simples dos membros efetivos ou com qualquer número 151 

após 10 (dez) minutos de tolerância do horário de início, seguindo a pauta previamente 152 

elaborada. Parágrafo Segundo: As pautas das reuniões ordinárias serão encaminhadas aos 153 

membros da comissão com 10 (dez) dias de antecedência,-Parágrafo Terceiro: As reuniões 154 

terão duração aproximada de 1h30min e poderão se estender conforme necessidade da pauta 155 

e decisão dos membros da comissão. -Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 156 

e do Adolescente disponibilizará o uso dos serviços administrativos para auxiliar nos trabalhos 157 

da Comissão. -Art.8º- O contato oficial com a CEVES será realizado através do e-mail: 158 

ceves.pontagrossa2020@gmail.com, ou por meio de encaminhamentos realizados pelo 159 

CMDCA. -Art. 9 - A programação dos trabalhos será elaborada na primeira reunião anual, 160 

realizada no mês de fevereiro de cada exercício. -Art. 10 – O membro efetivo que não 161 

comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas e, não designar seu 162 

suplente para comparecimento, automaticamente, estará destituído da Comissão, cabendo ao 163 

órgão indicar novo representante. -Parágrafo Único: Caberá à coordenação da Comissão 164 

comunicar oficialmente ao responsável pela gestão da pasta quando o membro for desligado, 165 

juntamente com a presidência do CMDCA. Capítulo IV- Da Competência-Art. 11 - Comissão 166 

Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – 167 

CEVES, tem as seguintes atribuições. Apresentar as discussões e estratégias de ação em 168 

plenárias do CMDCA, referente à temática do enfrentamento às violências contra crianças e 169 

adolescentes – de forma permanente; Elaborar seu Regimento Interno e atualizá-lo a cada 2 170 

(dois anos) ou sempre que se fizer necessário; Fazer cumprir este Regimento; Eleger um 171 

Coordenador, Vice Coordenador, Secretário e Vice-Secretário, dentre seus membros; 172 

Elaborar/atualizar o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências e Contra as Crianças e 173 

Adolescentes ;Monitorar e avaliar o cumprimento das metas do Plano Municipal; Promover 174 

ações de prevenção, articulação e mobilização, visando o enfrentamento às violências contra 175 

crianças e adolescentes Promover encontros, debates, simpósios, seminários para 176 

discussões sobre as violências contra criança e adolescentes e formas de enfrentamento 177 

;Fomentar capacitações de profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos das 178 

Crianças e Adolescentes; Articular o atendimento especializado às crianças e aos 179 

adolescentes em situação de violência; Analisar e avaliar projetos, programas de iniciativas 180 

mailto:ceves.pontagrossa2020@gmail.com
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governamentais e não-governamentais de prevenção e combate à violência; Fortalecer e 181 

incentivar o Protagonismo Infanto-Juvenil nas ações de prevenção e combate às violências 182 

contra crianças e adolescentes; Elaborar, periodicamente, relatórios sobre o andamento das 183 

atividades da Comissão, subsidiando assim o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 184 

do Adolescente na elaboração das políticas públicas e Banco de Dados; Receber e analisar 185 

dados de atendimento do Conselho Tutelar, relativos à violação de direitos de crianças e 186 

adolescentes no município, onde os mesmos são vitimados; Providenciar a cada nova gestão, 187 

a realização de diagnóstico municipal sobre o tema “Violência contra a Criança e o 188 

Adolescente); Formular propostas de Políticas Sociais, encaminhando-as à apreciação do 189 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.-Art. 12 – São Funções das 190 

Subcomissões: Subcomissão- Planejamento, Estudo e Análise da Situação. - Monitorar o 191 

cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças 192 

e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo. Identificar no município a existência de 193 

casos de violências contra Crianças e Adolescentes; Diagnosticar a situação e as condições 194 

de enfrentamento da Violências contra Crianças e Adolescentes pelo governo e ONG’s; 195 

Avaliar o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes e 196 

propor mudanças considerando as atualizações necessárias; Veicular informação 197 

sistematizada sobre a violência contra Crianças e Adolescentes e as formas de enfrentamento 198 

no Município.- Subcomissão – Mobilização/Articulação/ Comunicação-Monitorar o 199 

cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças 200 

e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo; Articular com a sociedade civil no 201 

enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; Fortalecer articulações locais no 202 

combate ao enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; Divulgar ações da 203 

CEVES em diversos canais de comunicação. -Subcomissão – Defesa e Responsabilização-204 

Monitorar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências 205 

contra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo.  Acompanhar a aplicação 206 

das leis de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou em risco de violências contra 207 

crianças e adolescentes; Articular e divulgar o papel de cada órgão recebedor de denúncia; 208 

Buscar dados quantitativos junto ao órgão oficial de atendimento à criança e ao adolescente 209 

em situação de violência;-Subcomissão – Protagonismo Infanto-Juvenil-Monitorar o 210 

cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças 211 

e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo.; Promover a participação ativa de 212 

crianças e adolescentes na faixa etária de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos incompletos; Mobilizar 213 

as entidades municipais envolvidas com crianças e adolescentes para a importância da 214 

participação destas, nos espaços de garantia dos direitos.- Capítulo V- Das Funções-Art. 13º 215 

- Das funções do Coordenador: Representar a Comissão; Exercer a política regimental; 216 

Estabelecer pauta das reuniões; Receber e encaminhar documentos oficiais; Receber 217 

proposta de pauta para reunião; Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão ;Assinar 218 

documentos da Comissão; Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 219 

Manter informada a Comissão a respeito e todas as ações realizadas; Solicitar informações e 220 

consultas às autoridades competentes ;Definir tarefas ou impedimento.-Art. 14º - Das funções 221 

do Vice Coordenador: Assessorar o Coordenador em todas as suas funções; Substituir o 222 

Coordenador, nos seus impedimentos.-Art. 15º - Das funções do Secretário: Atuar junto à 223 

Coordenação nos desempenhos de suas funções;  correspondências e encaminhar ao 224 

Coordenador; Manter documentos da CEVES organizados, em pasta própria na sede do 225 
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CMDCA, sob sua responsabilidade; Lavrar em ata as reuniões realizadas; Executar as 226 

determinações da Coordenação;-Art. 16º - Das Funções do Vice Secretário :Assessorar o 227 

Secretário em todas as suas funções; Substituir o Secretário, nos seus impedimentos.-Art. 228 

17º - Das funções dos Membros: Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 229 

Colaborar nas ações da Comissão; Contribuir nas discussões relativas aos assuntos tratados 230 

em reunião; Facilitar em seu órgão, quando necessário, o acesso da Comissão ;Participar 231 

ativamente das atividades da CEVES; Propor ações que tenham como objetivo a redução dos 232 

percentuais de situações de violência contra crianças e adolescentes. -Capítulo VI - Das 233 

Disposições Gerais e Transitórias-Art. 17º - Os membros da Comissão serão indicados 234 

pelos órgãos que a compõem, devendo o gestor responsável substituir o membro, em caso 235 

de desligamento, fato que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, por meio de 236 

Portaria, emitida pelo CMDCA.-Art. 18º - A alteração deste Regimento Interno poderá ser feita 237 

por maioria simples dos membros da Comissão, sendo requisitado antecipadamente, no prazo 238 

mínimo de 30 (trinta) dias.-Art. 19º - Os casos omissos serão decididos pelos membros da 239 

Comissão em plenária.- Art. 20º - O presente Regimento Interno tem vigor a partir da data de 240 

sua publicação.  O conselheiro Francisco sugeriu que o Dr. Amarildo da Universidade Estadual 241 

de Ponta Grossa, participe da inauguração. Sobre a comissão de socioeducação, a 242 

Conselheira Andressa relatou sobre a capacitação de controle social no dia 04/10. Relatou 243 

também sobre a formação de psicodiagnóstico. Nos assuntos gerais foi colocado o convite 244 

para que membros do CMDCA participem dia 25 e 26 de outubro no Congresso do Conselho 245 

Tutelar. Ficou definido que a conselheira Andressa vai participar e a conselheira Fabiane vai 246 

verificar a possibilidade de participar. A conselheira Cristiane relatou sobre a apresentação 247 

realizada no Conselho de Saúde no dia anterior, sobre a conclusão do trabalho com a rede de 248 

saúde. Foi solicitado relatório e será realizada reunião para aprofundar os assuntos e dar os 249 

encaminhamentos. A conselheira Regina e a Assistente Social Rose fizeram comentários 250 

sobre a importância do trabalho. A conselheira Leni, falou sobre o plano municipal que precisa 251 

ser revisado, avaliado e elaborar o plano municipal da infância. A conselheira Vanessa 252 

explicou sobre a necessidade da nomeação de representantes de órgãos para 253 

desenvolvimento desse trabalho. O conselheiro Armando apresentou o parecer da Comissão 254 

Jurídica sobre o SEI 77206/2022 da Associação Reviver que solicita reajuste de R$29.000,00 255 

do termo de colaboração 005/2022 devido a inviabilidade de execução do plano de trabalho 256 

devido a defasagem dos valores, sendo favorável o parecer da Comissão em relação ao pleito 257 

da entidade. A secretaria apresenta os documentos: Recomendação 001/2017 258 

encaminhada pelo CEDCA, que trata da necessidade da previsão de orçamento próprio para 259 

o custeio próprio da política da criança e do adolescente no município, sendo deliberado 260 

encaminhar para a Comissão Jurídica e Financeira; apresentado o SEI 75730/2022 no qual 261 

o CMDCA fez uma consulta a procuradoria Geral do Município, sobre repasse de verba do 262 

Fundo Municipal para obras, reformas e ampliações em i instituições registradas no CMDCA 263 

sendo a resposta negativa, tendo em vista o Decreto Municipal nº 12.366/2017 que 264 

regulamenta e disciplina os recursos do Fundo, deliberado por encaminhar a Comissão 265 

Jurídica e Financeira para conhecimento e providencias cabíveis; relatório de alimentação 266 

do SIPIA encaminhado pelo Conselho Tutelar Norte, deliberado por encaminhar à 267 

Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares; convite para a Presidência do CMDCA 268 

compor a mesa de trabalhos do V Encontro Paranaense dos Grupos de Apoio à Adoção, a ser 269 

realizado no dia 14 de outubro p.v., o Conselheiro Alexandre se propôs representar o CMDCA. 270 
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Nada mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, lavro a presente ata que vai assinada por 271 

mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 28 de setembro de 2022. 272 

Andresa Pedroso de Lara dos Santos ___________________________________________ 273 

RG 6.746.551-2                                 CPF 004.207.349-96 274 

 275 

Alexandre Borsato _________________________________________________________ 276 

RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00 277 

 278 

Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________ 279 

RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49 280 

 281 

Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________ 282 

RG 9.443.176-0                 CPF 006.194.239-19 283 

 284 

Fabiane Tomachewski ____________________________________________________ 285 

RG 7363277-3                           CPF 021.996.489-07 286 

 287 

Gisele Aparecida  França ___________________________________________________ 288 

RG 8.049.702-4       CPF 033.074.809-28 289 

 290 

Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________ 291 

RG 1083002-8                         CPF 306.247.389-49 292 

 293 

José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________ 294 

RG: 3.111920-0                    CPF 372.367.419-49 295 

 296 

Leni Aparecida Viana d Rocha _________________________________________________ 297 

RG 1903712-6 CPF 319.665.009-04 298 

 299 

Ligia Cristina d Souza e França ________________________________________________ 300 

RG 483546-7                     CPF 472.935.439-72 301 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues _______________________________________ 302 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 303 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 304 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 305 

 306 

Regina Rosa Pedrozo Rosa -__________________________________________________ 307 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 308 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 309 
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RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 310 

 311 

Rosinei Nakonieczni ________________________________________________________ 312 

RG 7694887-9                           CPF 033.240.309-27 313 

 314 

Vanessa Cavalari Calixto ____________________________________________________ 315 


