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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

                                                    ATA nº 019/2022 1 

 2 

Aos dezenove dias  do mês de outubro 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 extraordinária, com a presença dos 5 

Conselheiros: Nilcelene da Glória dos Santos- representante da Secretaria Municipal da 6 

Fazenda, José Ezequiel de Andrade - representante da Secretaria Municipal da Fazenda, 7 

Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Monica Mongruel - 8 

representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Ligia Cristina Souza e França- 9 

representante da Secretaria Municipal de Esportes ,Paulo Henrique Camargo Viveiros- 10 

representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, 11 

Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de atuação na área 12 

da criança e do adolescente Karina Teresinha Muehldauer- representante da Fundação 13 

Municipal de Assistência Social,  Rosinei Nakonieczni representante de Entidades de 14 

Atendimento de Pessoas com Deficiência, Andresa Pedroso de Lara dos Santos- 15 

representante da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, Gisele Aparecida 16 

França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Marcelo Oliveira Bleme- 17 

representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Armando 18 

Madalosso Vieira -representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de 19 

Vínculos, Daniela Aparecida Nascimento – representante de profissionais que atuam em 20 

Instituições, Cristiane Aparecida Maier- representante dos Profissionais que atuam em 21 

Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente 22 

Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros Maria de Fátima Pacheco 23 

Rodrigues, Leni Aparecida Viana da Rocha. Presentes na reunião como convidados: Roselia 24 

de Lurdes Ribeiro- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte e Consuelo S. Lopes – 25 

representante do Ministério Público. A presidenta Mônica inicia a plenária justificando o 26 

afastamento das atividades, por motivo de saúde e agradece o carinho de todos os 27 

conselheiros. Passa a palavra para o conselheiro Marcelo que conduz um momento de 28 

espiritualidade. Em seguida abre para aprovação da ata 016/2022, aprovado por todos os 29 

presentes. A Conselheira Cristiane (primeira secretária) segue conduzindo a plenária, 30 

solicitando de todas as comissões a apresentação do cronograma das reuniões do segundo 31 

semestre do ano corrente, passando a palavra para as comissões; Comissão de registro – 32 

conselheira Regina relata que a comissão está se reunindo e avaliando as documentações de 33 

acordo com as demanda e estão elaborando o cronograma de visitas nas instituições com 34 

registro ativo no CMDCA, nas próximas plenárias o documento será apresentado aos 35 

conselheiros; Comissão de Finanças e Jurídica – o conselheiro Armando narra que as 36 

reuniões da comissão acontecem quando surgem demandas e aponta que continua pendente 37 

a revisão do regimento interno; Comissão de monitoramento dos conselhos tutelares – 38 

Conselheira Daniela apresenta o cronograma de reuniões e destaca que estão se organizando 39 

no formato de reunião de alinhamento, que envolve: capacitação, visita ao equipamento dos 40 

conselhos tutelares e presença nas reuniões de monitoramento do conselho tutelar; Comissão 41 

do COMPETI – Conselheira Cristiane apresenta o calendário de reuniões, o qual ficou 42 

acordado que todas as segundas, segundas feiras do mês, no período da tarde. Apresenta 43 

também a versão final do regimento interno para apreciação da plenária e aprovação. Ressalta 44 

que o regimento foi revisado com os membros da comissão e fala do seu contentamento com 45 
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a participação e representatividade de todos os segmentos previsto no regimento interno da 46 

comissão. Os trabalhos seguem direcionados para a elaboração do plano decenal; Comissão 47 

do CEVES – segue com a conselheira Cristiane, as reuniões acontecem sempre na primeira 48 

quinta feira de cada mês, finalizaram a revisão do regimento interno, o qual foi aprovado por 49 

este conselho, em seguida encaminharam a carta convocação pra todos os órgãos indicados 50 

no regimento interno para indicar um representante. No dia 12 de setembro do presente ano, 51 

tiveram uma explanação sobre “escuta especializada” com a psicóloga do NUCRIA, Sra. 52 

Simone. E todos os membros da comissão se dispuseram a estudar mais sobre a temática 53 

com alguns matérias indicado pela facilitadora. No dia 04 de outubro tiveram formação sobre 54 

controle social na UEPG, os materiais apresentados serão disponibilizados no grupos do 55 

whatsap do CMDCA. A comissão convida a todos os presentes para participar de uma 56 

capacitação online no dia 03 de novembro de 2022 sobre escuta especializada; Comissão da 57 

Socioeducação – Conselheira Andressa fala da baixa participação dos membros, a comissão 58 

enviou e-mail de convocação para todos os seguimentos que fazem parte da comissão para 59 

apresentação do seu representante e as próximas reuniões acontecerá no formato hibrido, 60 

sendo: um mês online, um mês presencial, no dia 14/11/2022 (online) e 12/12/2022 61 

(presencial), possibilitando a participação de todos. A presidenta solicita a todas as comissões 62 

que apresente os nomes dos conselheiros governamentais que não estão participando das 63 

reuniões e das plenárias, a mesma irá solicitar a participação e/ou a substituição aos 64 

presidentes de cada secretária de governo. E agradece as comissões que tem utilizado o 65 

espaço do CMDCA para as reuniões, é preciso sentir pertença ao nosso espaço; Comissão 66 

de divulgação -   Conselheiro Marcelo enfatiza que assumiu a comissão no mês de setembro, 67 

mas que estão dando continuidade ao trabalho já iniciado pela comissão, são poucos os 68 

membros ativos, mas que em reunião decidiram que as encontros vão acontecer uma vez por 69 

mês, sendo todas as primeiras terças feiras do mês. Comissão da conferência – Conselheira 70 

Karina inicia falando das mobilizações para as pré conferências, sendo dividido em grupos: 71 

ensino fundamental I (5º ano), ensino fundamental II e médio (6º ao 3º ano), SCFV, proteção 72 

social especial (média e alta), sendo necessário o envolvimento de todos os conselheiros para 73 

atender a toda a demanda. Programação da conferência: Dia 07/11 – abertura e formalidades, 74 

composição da mesa de autoridades e palestra magna, dia 08/11 – explanação da realidade 75 

das políticas públicas de atenção a criança e ao adolescente no município, após trabalhos em 76 

grupos e plenárias. O Conselheiro Marcelo sugere a alteração na data da conferência 77 

municipal para os dias 22 e 23 de novembro de 2022, sendo aprovado por todos os presentes. 78 

A conselheira Karina, aproveita para solicitar maior atenção das entidades no envio dos 79 

documentos para liberação de valores oriundos de projetos e emendas parlamentar, 80 

lembrando que se a documentação não é enviada completa o processo se inicia, perdendo 81 

todo o trabalho iniciado e ficando moroso; Comissão de eleição C.T. – A conselheira Cristiane, 82 

está fazendo leitura dos documentos para conhecer melhor a dinâmica, posteriormente irá 83 

chamar a comissão para iniciar os trabalhos de revisar o regimento interno e elaborar o 84 

cronograma de ações; Comissão de chamamento público – Conselheiro Paulo relata que terão 85 

uma reunião para avaliar os documentos de orientação do CEDCA para elaboração do edital 86 

de chamamento municipal.  Comissão guarda solidaria – A conselheira Karina informa que 87 

não conseguiram se encontrar, mas toda a documentação e legislação pertinente foi enviado 88 

para os membros estudar e se apropriar da temática. A presidenta apresenta os resultados 89 

dos trabalhos referente ao programa “Prefeito amigo da criança”, estão na fase da elaboração 90 
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do documento, se necessário irá convidar novos membros para auxiliar nas atividades, mas é 91 

necessário sensibilizar as entidades em enviar os documentos referente aos trabalhos 92 

realizados. O Conselheiro Armando pediu novamente a palavra para apresentar alguns 93 

trabalhos da comissão jurídica e financeira, o SEI 80322/2022 solicitação do CMDCA a PGM 94 

de revogação do inciso V do artigo 12 do decreto nº 12366/2017, utilização de recursos do 95 

Fundo municipal da criança e do adolescente em melhorias dos bens moveis das entidades 96 

parcerias, bem como, na cobertura do pagamento referente a aluguel dos espaços para 97 

execução do serviço prestados, sendo aprovado por todos os presentes de acordo o texto da 98 

lei e o parecer técnico da PGM nº 1969/2022. O conselheiro Armando segue apresentando os 99 

trabalhos da comissão jurídica, fazendo referência ao ofício nº 16/2022 Instituto Educacional 100 

Duque de Caxias, solicitando a inclusão do projeto de reforma e ampliação da padaria escola 101 

no banco de projetos do CMDCA, aprovado por todos os presentes. Os conselheiros 102 

apresentam a falta que tem feito a distribuição dos pães realizados pela UPA nas políticas 103 

públicas de Ponta Grossa, o conselheiro Armando comenta que em conversa com a Vinia, 104 

Presidenta da FasPG, a UPA está interditada devido a precarização na estrutura do prédio e 105 

a falta de peças para manutenção das máquinas.  A conselheira Karina, solicita que conste 106 

em ata a aprovação do repasse de valores as entidades de acolhimento institucional, conforme 107 

fora discutido em plenária no mês de março do presente ano, lembrando que são valores 108 

remanescentes do termo de colaboração com o Instituto João XXIII,  que encerrou as 109 

atividades de acolhimento institucional, os valores serão repassados as entidades com termos 110 

ativos de acordo com as metas pactuadas no termo de colaboração de 2022, ficando a divisão: 111 

Pequeno Anjo o valor de R$152.266,20 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e 112 

seis reais e vinte centavos), APAM  - R$50.755,40 (Cinquenta mil, setecentos e cinquenta e 113 

cinco reais e quarenta centavos)   e Francisclara R$ 101.510,80 (cento e um mil, quinhentos 114 

e dez reais e oitenta centavos). Assuntos gerais: O Conselheiro Francisco representou o 115 

CMDCA no 5º Encontro Estadual de Adoções; A conselheira Regina sugeri que façamos um 116 

rateio entre os conselheiros para a aquisição de uma cafeteira para a sede do CMDCA, 117 

facilitando o preparo nos dias de plenária. A presidenta partilha que não tem chegado mais 118 

denúncias com relação ao funcionamento e ao atendimento do Conselho Tutelar, parabeniza 119 

os conselheiros tutelares e solicita que conste em ata. Secretaria apresenta um exemplar do 120 

memorial da APAM, que retrata os 35 anos de sua existência, após os Conselheiros 121 

conhecerem o memorial foi deliberado por colocar n abiblioteca do CMDCA para que mais 122 

pessoas tenham acesso e conhecimento. Nada mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, 123 

lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta 124 

Grossa/PR, 19 de outubro de 2022. 125 

 126 

Andresa P da Silva Lara dos Santos ___________________________________________ 127 

RG 6.746.551-2                                 CPF 004.207.349-96 128 

 129 

Armando Madalosso Vieira _________________________________________________ 130 

RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49 131 

Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________ 132 

Daniela Aparecida Nascimento ______________________________________________ 133 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37  134 
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 135 

Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________ 136 

RG 1083002-8                         CPF 306.247.389-49 137 

 138 

Gisele Aparecida França ____________________________________________________ 139 

RG 8.049.702-4       CPF 033.074.809-28 140 

 141 

José Ezequiel de Andrade ___________________________________________________ 142 

RG: 3.111920-0                    CPF 372.367.419-49 143 

Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________ 144 

RG 4.174.339-3            CPF 039.183.429-05 145 

Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________ 146 

RG 483546-7                     CPF 472.935.439-72 147 

Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________ 148 

RG 16539214                   CPF 100.577.846-98 149 

 150 

Monica Mongruel _________________________________________________________ 151 

RG 3.471.349-9                CPF 787.741.959-72 152 

Nilcelene da Glória   Santos _________________________________________________ 153 

RG 4902132-1       CPF 883.217.549-53 154 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 155 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 156 

 157 

Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________ 158 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 159 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 160 

RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 161 

 162 

Rosinei 163 

Nakonieczni___________________________________________________________ 164 

 165 

RG  7.694887-9                                                CPF  033.240.309-27 166 
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