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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                    ATA nº 018/2022 1 

 2 

Aos cinco dias  do mês de outubro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito 4 

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

da Glória dos Santos- 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, Andresa Pedroso de Lara dos Santos- representante da 9 

Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, Karina Teresinha Muehldauer- 10 

representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Luciana Gasparelo- 11 

representante da Fundação Municipal de Saúde, Manon  Callaça – representante da 12 

Fundação Municipal de Saúde, Gisele Aparecida França- representante da Secretaria 13 

Municipal de Cultura Paulo Henrique Camargo Viveiros- representante de Categorias 14 

Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Regina Rosa Pedrozo Rosa- 15 

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

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues -representante de Categorias Profissionais de atuação 17 

na área da criança e do adolescente, Rosinei Nakonieczni- representante de Entidades de 18 

Atendimento de Pessoas com Deficiência, Marcelo Oliveira Bleme-representante das 19 

entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Cristiane Aparecida Maier- 20 

representante de profissionais que atuam em Instituições e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente 21 

Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros Monica Mongruel, Fabiane 22 

Tomachewski, Armando Madalosso Vieira e Daniela Nascimento. Presentes na reunião como 23 

convidados: Moisés Figueiredo- Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Norte, Luci Mara 24 

Nadolny- Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, Consuelo S Lopes – representante 25 

do Ministério Público e Robledo Cordeiro Karpinski do ICP. A reunião foi coordenada pela 26 

Conselheira Sra. Cristiane, a qual deu boas vindas a todos. Foi apresentada a pauta que 27 

discriminava detalhadamente todas as comissões e solicitado um cronograma de atividades e 28 

reuniões das mesmas para apresentação na próxima reunião, bem como para que a 29 

presidente do CMDCA mesmo afastada tenha ciência dos trabalhos realizados. O objetivo 30 

também é organizar os trabalhos das comissões do CMDCA. Iniciou-se a apresentação pela 31 

Comissão Jurídica e Financeira, sendo relatado pelo conselheiro Alexandre em decorrência 32 

do conselheiro Armando não estar presente. Informou que a comissão está aguardando a 33 

análise processo sobre a mudança do Decreto pelo dr Osiris. A Comissão de Registro 34 

informou que fez análise de documentos, atendeu a entidade Torre Forte após a última reunião 35 

e agora precisa ser agendado as visitas nas instituições.  Em relação a Comissão da 36 

Conferência, a conselheira Karina informou que estão verificando materiais, licitações e que 37 

precisam ser organizadas as pré conferências. Também colocou a coordenação da 38 

conferência à disposição devido ao fato de estar atarefada. A Comissão do CONVIVA não 39 

tinha o representante presente. O Conselheiro Marcelo apresentou sobre a Comissão de 40 

Divulgação, informando que está se inteirando das atividades iniciadas e posteriormente fará 41 

contato com os membros para dar andamento aos trabalhos da comissão. A Assistente Social 42 

Rose, colocou a preocupação sobre o fato de que não foi realizado campanha de captação de 43 

recursos para o fundo, sugerindo ações urgentes nessa área. A conselheira Cristiane solicitou 44 

ao conselheiro Alexandre para verificar o SEI da modificação do site do CMDCA para maior 45 
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visibilidade dos projetos das instituições.  Conselheira ressaltou a importância da divulgação 46 

do trabalho das entidades para dar visibilidade as ações. A conselheira Karina explanou sobre 47 

a Comissão de Guarda Subsidiada dizendo que foi criado o grupo, enviados os documentos 48 

e que convidou duas pessoas que não pertencem ao CMDCA para participar da Comissão 49 

mas que trabalham na área. Os membros externos são :Adriane (Coordenadora do 50 

Acolhimento Familiar e Guarda Solidária) e a Lucilia da FASPG (Regulação).A conselheira 51 

Karina falou da importância de pensar no aumento da bolsa no orçamento e se o pagamento 52 

será pela FASPG ou pelo CMDCA. Em relação a Comissão de Monitoramento dos Conselhos 53 

Tutelares, a coordenadora não estava presente, desta forma, a conselheira Regina relatou 54 

que ainda será realizada uma reunião para tratar das demandas. Em relação a CEVES, a 55 

conselheira Cristiane informou que a reunião de outubro ficou transferida para a capacitação 56 

da UEPG sobre Controle Social. A Assistente Social Consuelo relatou que a capacitação foi 57 

produtiva e foi discutido sobre políticas intersetoriais e sua relação com a política dos direitos 58 

da criança e do adolescente. Ao final foi apresentada avaliação das metas do plano de socio 59 

educação. A assistente Social Consuelo sugeriu a apresentação desse trabalho na reunião do 60 

CMDCA. A conselheira Leni comentou sobre a importância do trabalho realizado nessa 61 

capacitação. Em relação as atividades da CEVS, foram encaminhados ofícios solicitando 62 

nomeações dos membros de forma atualizada da CEVES. A conselheira Maria de Fátima 63 

questionou sobre representações que estão no regimento da CEVES mas que não estão 64 

inclusas no CMDCA, e foi esclarecido que a CEVES pode ter outros representantes, não 65 

necessariamente membros do CMDCA.A conselheira Regina, ressaltou a importância da 66 

articulação da CEVES com os representantes dos órgãos para contribuir com as discussões. 67 

Foi reenviado o documento do monitoramento do plano para os órgãos preencherem, 68 

relatando algumas dúvidas. O COMPETI teve a reunião de reativação da Comissão dia 03 de 69 

outubro, tendo uma boa participação, inclusive do Ministério do Trabalho. Foi trabalhado os 70 

prontos do regimento interno e apresentar sugestões de alteração, posteriormente será 71 

encaminhado para aprovação da plenária. As reuniões ocorrerão sempre nas segundas, 72 

segundas-feiras de cada mês, somente em novembro devido ao feriado será alterada a data 73 

para dia 07. Foi disponibilizado para a comissão o plano que foi encontrado, o plano nacional 74 

e demais materiais para serem analisados. A conselheira Andressa fez comentários sobre a 75 

solicitação de nomeação dos membros e as próximas reuniões. Em relação a comissão de 76 

eleição a conselheira Cristiane relatou que terá reunião com a assistente social Rose para 77 

verificar os documentos e procedimentos sobre o assunto. Em reação a comissão de 78 

chamamento o conselheiro Paulo informou que será criado o grupo para os procedimentos. 79 

Em assuntos Gerais a Conselheira Cristiane apresenta o oficio nº 015/2022 do Instituto 80 

Educacional Duque de Caxias, o qual solicita complementação para o Projeto “O mundo digital 81 

e virtual” no valor de R$ 4.288,48,00(quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e 82 

oito centavos)  amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que dá parecer favorável 83 

a atualização dos valores de projetos aprovados em período pandêmico, conforme Decreto 84 

Municipal nº 17.112/2020, os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram a  85 

complementação solicitado no oficio citado. Apresenta o oficio nº 041/2022 do Núcleo 86 

Promocional Pequeno Anjo, no qual solicita complementação para o Projeto “Atenção Especial 87 

a saúde” no valor de R$ 28.655,00(vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais)  88 

amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que dá parecer favorável a atualização 89 

dos valores de projetos aprovados em período pandêmico, conforme Decreto Municipal nº 90 
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17.112/2020, os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram a  complementação 91 

solicitado no oficio citado. Apresenta o oficio nº 073/2022 da Associação Antônio e Marcos 92 

Cavanis, o qual solicita complementação para o Projeto “Campeonato das Entidades 93 

Assistenciais de Ponta Grossa” no valor de R$ 28.102,60 (vinte e oito mil cento e dois reais e 94 

sessenta centavos)  amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que dá parecer 95 

favorável a atualização dos valores de projetos aprovados em período pandêmico, conforme 96 

Decreto Municipal nº 17.112/2020, os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram a  97 

complementação solicitado no oficio citado. Apresenta o oficio nº 040/2022 do Núcleo 98 

Promocional Pequeno Anjo, o qual solicita complementação para o Projeto “Carregando” no 99 

valor de R$ 34.086,15 (trinta e quatro mil oitenta e seis reais e quinze centavos) amparado no 100 

Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que dá parecer favorável a atualização dos valores 101 

de projetos aprovados em período pandêmico, conforme Decreto Municipal nº 17.112/2020, 102 

os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram a complementação solicitado no oficio 103 

citado. Ainda em assuntos gerais, a Conselheira Cristiane apresenta aos Conselheiros o 104 

projeto “Conectando sonhos: a tecnologia como ferramenta de profissionalização e inclusão 105 

social de jovens e famílias em vulnerabilidade no mundo do trabalho”, o qual será apresentado 106 

ao Banco do Brasil para concorrer a recursos da Chamada Interna Projeto BB, do Banco do 107 

Brasil e explica que para continuar o processo de inserir os dados na plataforma do Banco do 108 

Brasil, faz-se necessário documento do CMDCA aprovando o mesmo. A mesma faz uma 109 

apresentação do projeto, e após dirimir todas as dúvidas, os Conselheiros presentes aprovam 110 

o projeto apresentado. A Conselheira Cristiane informa ainda, que foi recebido através de SEI 111 

documento relativo ao Processo Seletivo de Adolescentes para compor a gestão 2023-2024 112 

do Comitê de Participação de Adolescentes no CONANDA, sendo feita uma leitura do referido 113 

documento e verificado que o prazo para inscrição vai até 10 de outubro p.v., não havendo 114 

tempo hábil de fazer uma mobilização, os Conselheiros deliberam que seja encaminhado às 115 

Instituições que trabalham com esse público, para que eles decidam da sua participação ou 116 

não nesse processo. .A secretaria apresenta os seguintes documentos: oficio s/nº do Núcleo 117 

Promocional Pequeno Anjo solicitando ao CMDCA prorrogação de prazo para entrega dos 118 

documentos solicitados na Resolução 007/2022 deste Conselho, dizendo da complexidade do 119 

assunto; Oficio nº 055/2022 da Associação de Promoção á Menina- APAM solicitando ao 120 

CMDCA prorrogação de prazo para entrega dos documentos solicitados na Resolução 121 

007/2022 deste Conselho, dizendo da complexidade do assunto. O solicitado pelas duas 122 

Entidades levantou discussão na Plenária, havendo divergências de entendimento e de 123 

posicionamento. Após diversas colocações/sugestões/recomendações dos presentes, 124 

deliberam pela prorrogação até 29 de novembro p.v., impreterivelmente; relatório do SIPIA 125 

do Conselho Tutelar Norte, deliberado por encaminhar à Comissão de Monitoramento dos 126 

Conselhos Tutelares; convite da UEPG/Departamento de Serviço Social para a mesa 127 

redonda “Atenção ás Pessoas em situação de Violência Sexual”, a ser realizado no dia 13 de 128 

outubro p.v. no Grande Auditório das UEPG Campus Central, deliberado por encaminhar o 129 

convite via watszapp do CMDCA; convite para reunião ampliada do CEDCA a ser realizada 130 

no auditório do OAB no dia 21 de outubro p.v., deliberado por encaminhar o convite via 131 

watszapp do CMDCA; recebido através de email do Conselho tutelar Norte, a escala e planilha 132 

de atendimentos do mês de setembro, deliberado por encaminhar à Comissão de 133 

Monitoramento dos Conselhos Tutelares; ofícios nº 656 e 720/2022 da Vara da Infância e 134 

Juventude, os quais informam que foi depositado na conta do Fundo Municipal os valores de 135 
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R$ 11,60(onze reais e sessenta centavos) e R$ 554,00( quinhentos e cinquenta e quatro 136 

reais)respectivamente, deliberado por encaminhar ao Tesoureiro do CMDCA; oficio nº 137 

003/2022 da CEVES, solicitando representantes do CMDCA para compor a referida 138 

Comissão, deliberado pela permanência da Conselheira Cristiane Aparecida Maier-titular e 139 

Ana Eloise da Silva Lima- suplente; a Conselheira Maria de Fátima faz uma doação  do livro 140 

intitulado “Do centro Commercio e Industria à ACIPG: um século de história”; encaminhado 141 

pelo Instituto Educacional Duque de Caxias  cópia  do projeto descritivo “Panificação: um 142 

caminho para a profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade”, deliberado por 143 

encaminhar a Comissão de Registro. Nada mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, lavro 144 

a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 145 

05 de outubro de 2022. 146 

 147 

Andresa Pedroso de Lara dos Santos _________________________________________ 148 

RG 6.746.551-2                                 CPF 004.207.349-96 149 

 150 

Alexandre Borsato _________________________________________________________ 151 

RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00 152 

 153 

Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________ 154 

RG 1083002-8                         CPF 306.247.389-49 155 

 156 

Gisele Aparecida França ____________________________________________________ 157 

RG 8.049.702-4       CPF 033.074.809-28 158 

 159 

Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________ 160 

RG 4.174.339-3            CPF 039.183.429-05 161 

 162 

Leni Aparecida Viana d Rocha _________________________________________________ 163 

RG 1903712-6 CPF 319.665.009-04 164 

 165 

Luciana Gasparelo ______________________________________________________ 166 

RG    90940775                                  CPF053.384.999-32  167 

 168 

Manon Callaça ___________________________________________________________ 169 

RG   85012797                                 CPF 066.254.869-81 170 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues _________________________________________ 171 

RG 835.815-0                          CPF 685.793.449-15 172 

 173 
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Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________ 174 

RG 16539214                   CPF 100.577.846-98 175 

 176 

Nilcelene da Glória  Santos _________________________________________________ 177 

RG 4902132-1       CPF 883.217.549-53 178 

 179 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 180 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 181 

 182 

Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________ 183 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 184 

 185 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 186 

RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 187 

 188 

Rosinei Nakonieczni _____________________________________________________ 189 

RG  7.694887-9                                                CPF  033.240.309-27 190 

 191 


