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                                                              ATA nº 020/202 2 

 3 

 4 

Aos nove dias  do mês de novembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 5 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito 6 

e trinta horas, deu-se início à reunião extraordinária, com a presença dos Conselheiros: 7 

Nilcelene da Glória dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, José 8 

Ezequiel de Andrade - representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Francisco 9 

Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Monica Mongruel - representante 10 

da Fundação Municipal de Assistência Social , Ligia Cristina Souza e França- representante 11 

da Secretaria Municipal de Esportes, Karina Teresinha Muehldauer- representante da 12 

Fundação Municipal de Assistência Social, Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da 13 

Secretaria Municipal de Educação, Gisele Aparecida França- representante da Secretaria 14 

Municipal de Cultura,  Manon Callaça – representante da Fundação Municipal de Saúde, 15 

Luciana Gasparelo- representante da Fundação Municipal de Saúde, Alexandre Borsato- 16 

representante da Procuradoria Geral do Município Paulo Henrique Camargo Viveiros- 17 

representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, 18 

Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de atuação na área 19 

da criança e do adolescente, Marcelo Oliveira Bleme- representante das entidades de 20 

atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Armando Madalosso Vieira -representante das 21 

entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Cristiane Aparecida Maier – 22 

representante de profissionais que atuam em Instituições, Daniela Aparecida Nascimento – 23 

representante de profissionais que atuam em Instituições e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente 24 

Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros Maria de Fátima Pacheco 25 

Rodrigues e Fabiane Tomachewski- Presentes na reunião como convidados: Roselia de 26 

Lurdes Ribeiro- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, Conselheira Josiane Vezine 27 

do Conselho Tutelar Norte, Fabiane Meir- representa o CAPsI, Silmara Carneiro e Silva, 28 

Marelly Machado representantes do NEPIA/UEPG, Consuelo S. Lopes – representante do 29 

Ministério Público, Margarida de Carvalho-GERAR, Camila T Skodawski representando 30 

ESPRO Foram dadas as boas-vindas aos presentes na reunião. Foi realizada a apresentação 31 

do monitoramento do plano de socioeducação pelos acadêmicos da UEPG. A professora 32 

Silmara iniciou a fala agradecendo e explicando sobre a importância do diálogo do CMDCA e 33 

a Karina Teresinha Muehldauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social 34 

comissão de socioeducação. A comissão tem realizado duas frentes de trabalho, sendo a 35 

primeira de levantamento do perfil dos adolescentes em conflito com a lei, coleta e análise dos 36 

dados, a segunda de monitoramento do plano e a formação para capacitar os envolvidos. A 37 

acadêmica Marieli explanou sobre a monitoria do plano, onde foi realizado reuniões com os 38 

principais serviços executores do serviço. Relata que foi elaborado relatório técnico com 39 

sugestões para a comissão de socioeducação sobre pontos que precisam ser trabalhados 40 

com mais profundidade. A professora Silmara explanou que as sugestões são uma síntese 41 

das questões que precisam ser trabalhadas em cada eixo do plano. A professora Silmara 42 

também apontou questões prioritárias como o protocolo do fluxo, os recursos entre outras 43 

questões. A conselheira Karina, comentou sobre os recursos e necessidade de garantia de 44 

investimento na política da criança e do adolescente. A presidente sra Mônica abordou a 45 
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questão do acolhimento da AMA onde são encaminhados adolescentes que não são público 46 

do acolhimento institucional, havendo assim violação de direitos dos outros acolhidos, pois o 47 

local adequado é o serviço de semiliberdade. Ressalta que o serviço da AMA não é 48 

semiliberdade e que não há equipe capacitada para atender essas questões, pois o local 49 

adequado é o SENSE e o orçamento desse serviço é do estado e não do município. 50 

Esclareceu sobre o direito à educação que as crianças e adolescentes têm, sendo que deve 51 

ser entendido como um conceito amplo e não restrito à frequência à escola. É preciso 52 

amadurecer o “olhar” e o “pensar” sobre a política da criança e do adolescente. A conselheira 53 

Karina falou sobre a demanda que a assistência social tem absorvido mas que também é uma 54 

demanda da saúde, pois se tratam de casos de doença mental. Relatou que os técnicos tem 55 

passado por capacitações para atender demandas do cotidiano, mas que tem questões 56 

especificas da saúde que não estão sendo atendida, pois não é da área da assistência social. 57 

Ressalta também que os profissionais que trabalham no acolhimento estão com a saúde 58 

mental fragilizada devido as questões que tem ocorrido. A presidente sra Mônica relatou que 59 

deve ser dado um primeiro atendimento na área da saúde para estes usuários do acolhimento 60 

e posteriormente o atendimento da assistência social.  Relatou que houve o fechamento de 61 

uma instituição devido a ameaças e agressões por parte dos acolhidos, desta forma estão 62 

perdendo as instituições parceiras, o que causa redução das vagas de acolhimento 63 

institucional. A conselheira tutelar falou que em caso de não haver vagas nas instituições de 64 

acolhimento, a juíza determina abertura de nova vaga para acolher. A presidente sra Mônica 65 

relatou que mesmo a juíza determinando a abertura da vaga o município não consegue fazer 66 

pagamento imediato dessa meta, pois há um processo da pactuação é moroso devido a 67 

transparência e a legislação. A presidente sra Mônica agradeceu o trabalho e a participação 68 

da acadêmica Marieli e da professora Silmara. A professora Silmara colocou a Universidade 69 

a disposição para contribuir com as formações que forem necessárias e ressaltou a 70 

importância da pactuação do fluxo. A coordenadora do CAPS I solicitou a palavra e comentou 71 

sobre as questões de saúde mental abordadas, tem o principal problema atualmente na falta 72 

de médico psiquiatra no CAPS, e que o serviço está sempre aberto para atendimento. 73 

Informou que para o próximo ano haverá capacitação durante o ano sobre saúde mental. A 74 

presidente sra Mônica ressaltou que houve uma pactuação sobre a prioridade no atendimento 75 

para crianças e adolescentes em acolhimento institucional, para evitar várias intercorrências. 76 

A coordenadora do CAPS I sra Fabiane explicou o fluxo e que em caso de crises deve chamar 77 

o SAMU e encaminhar para a UPA. Explicou também sobre o fluxo e o atendimento que ocorre 78 

dentro do CAPS, bem como os grupos e número de atendimentos semanais. Falou da 79 

importância de que as instituições realizem contato para agendar e comunicar que está 80 

levando um usuário para atendimento para que o CAPS se organize para atender.  A 81 

coordenadora Fabiane relatou que a falta de médico se refere a precarização das condições 82 

de trabalho e dos recursos oferecidos. Falou que enquanto não há médicos para o CAPS em 83 

definitivo um médico está temporariamente fazendo alguns atendimentos. Falou que deve ser 84 

aguardado o novo credenciamento no início de 2023 para contratar novo médico. Os 85 

conselheiros fizeram comentários sobre o tema de saúde e o atendimento, bem como sobre 86 

a falta de médicos nas unidades de saúde também e que algumas demandas podem ser 87 

atendidas pela equipe de enfermagem. A conselheira Cristiane iniciou a apresentação do 88 

projeto de Panificação. Ressaltou que o projeto é da instituição e do CMDCA. Informou que 89 

hoje ocorre a formatura e conclusão do curso. O projeto é para jovens e mães pois não teve 90 
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inscrição de pais. Foi explanado sobre os objetivos gerais e específicos do projeto com foco 91 

na capacitação profissional na área de panificação. O projeto tem duas áreas, sendo uma da 92 

produção para ser vendida para comunidade, produção para alimentação de crianças e 93 

famílias são realizados por funcionários com recursos próprios. A segunda área é para cursos 94 

de capacitação profissional que conta com professores doutores voluntários da UTFPR, 95 

UEPG. Foi apresentado o cronograma dos produtos ensinados na edição do curso mais 96 

recente. A produção feita curso os participantes consomem. Foi explanado sobre os cursos 97 

de anos anteriores. Realizada também a apresentação dos depoimentos dos participantes e 98 

das famílias, evidenciando o impacto em sua vida e realidade. Também foi apresentado 99 

depoimentos de professores voluntários no projeto de panificação e as fotos dos cursos 100 

realizados desde 2019. Foi apresentado também o projeto Luz Sustentável que recebeu 101 

recursos do FIA, onde será realizada oficina de construção de “abajur” com luz solar, 102 

trabalhando com materiais simples como cano de PVC, placa solar e garrafa pet. A conselheira 103 

tutelar Josiane perguntou sobre a matéria prima e a conselheira Cristiane informou que a 104 

instituição faz campanha para arrecadar doações. Foi realizada a apreciação do Regimento 105 

Interno do COMPETI e foi aprovado pelos Conselheiros com o seguinte teor: Capitulo I-Da 106 

Natureza-Art. 1° – A Comissão Municipal Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e 107 

Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança, será também 108 

denominado COMPETI, órgão consultivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 109 

Adolescente, instituído em 10/10/2001 através da Deliberação n°.004/2001 funcionará na 110 

forma deste Regimento e dos atos normativos que forem editados para suplementá-lo. 111 

Capitulo II--a Composição-Art. 2°– A Comissão Municipal Permanentes de Estudo, Pesquisa, 112 

Orientação e Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança – 113 

COMPETI, é composta por membros efetivos, indicados pelos seguintes órgãos:- Conselho 114 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; II. Conselho Tutelar Oeste; III. Conselho 115 

Tutelar Leste; IV. Conselho Tutelar Norte; V- Ministério do Trabalho; VI. Associação Comercial 116 

Industrial de Ponta Grossa; VII. Secretaria da Família e Desenvolvimento Social; VIII. 117 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa; IX. Secretaria Municipal de Educação ; X. 118 

Núcleo Regional de Educação; XI. Ministério Público – 15ª Promotoria de Justiça de Ponta 119 

Grossa;XII. Vara da Infância e Juventude;XIII. Agência do Trabalhador;XIV. Instituto 120 

Educacional Duque de Caxias;XV. CIEE;XVI. ESPRO;XVII. Gerar;XVIII. SENAI;XIX. 121 

SENAC;XX. SESC;XXI. UEPG- Universidade Estadual de Ponta Grossa;XXII. OAB- Ordem 122 

dos Advogados do Brasil Subseção Ponta Grossa. Parágrafo único: A Comissão Municipal 123 

Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção do Trabalho do Adolescente e 124 

Erradicação do Trabalho da Criança – COMPETI, será composta, também, por outras 125 

instituições convidadas ou profissionais habilitados no tema trabalho infantil, sempre que se 126 

fizer necessário.-Art. 3 – A Comissão Municipal Permanentes de Estudo, Pesquisa, 127 

Orientação e Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança, 128 

escolherá 01 (um) Coordenador, 01 (um) Vice coordenador e 01 (um) Secretário, com 129 

mandato de dois anos, podendo ser reeleito uma vez.-Capitulo III-Do Funcionamento-Art. 4° - 130 

A Comissão Municipal Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção do Trabalho 131 

do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança reunir-se-á mensalmente, 132 

preferencialmente nas segundas segundas-feiras do mês às 14 horas e extraordinariamente, 133 

sempre que convocada pelo Coordenador.-Art. 5º - A Comissão terá como sede, as 134 

dependências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a rua 135 
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Coronel Dulcídio, 395 – Centro.-Art. 6°- A programação anual dos trabalhos será elaborada 136 

na primeira reunião, no mês de março.-Art. 7°- As decisões da Comissão Municipal 137 

Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção Trabalho do Adolescente e 138 

Erradicação do Trabalho da Criança, serão tomadas por maioria simples dos membros 139 

efetivos.-Art. 8°- As reuniões não ultrapassarão a duração de 01 hora e 30 minutos, salvo se 140 

o assunto for de extrema urgência, ouvida a assembleia.-Art. 9°- O representante que não 141 

comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, automaticamente, estará destituído da 142 

Comissão, cabendo ao órgão indicar novo representante. Capitulo IV - Da Competência-Art. 143 

9 – São funções da Comissão Municipal Permanentes de Estudo, Pesquisa, Orientação e 144 

Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança:-I. Elaborar 145 

Regimento Interno;-II. Fazer cumprir este Regimento;-III. Escolher um Coordenador, Vice 146 

Coordenador e Secretário;-IV. Elaborar/atualizar o Plano Municipal de Prevenção e 147 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador; -V. Monitorar e 148 

avaliar o cumprimento das metas do Plano Municipal;-VI. Promover ações educativas e 149 

preventivas visando a proteção do trabalho do adolescente e a erradicação do trabalho da 150 

criança;-VII. Promover encontros, debates, simpósios para discussões sobre o trabalho do 151 

adolescente;-VIII. Elaborar, periodicamente, relatórios sobre o andamento das atividades da 152 

Comissão, subsidiando assim o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 153 

na elaboração das políticas públicas e banco de dados;-IX. Levantar dados quantitativos, 154 

mapeando-os, em relação a situação da criança e adolescente que estejam em condições 155 

contrárias a legislação vigente;-X. Mobilizar a comunidade informando-a das consequências 156 

do trabalho da criança e do adolescente ao desenvolvimento humano;-XI. Formular propostas 157 

de Políticas Sociais, encaminhando-as ao CMDCA;-XII. Elaborar projetos e programas, para 158 

implantação de cursos de aprendizagem referidos na Lei 10.097/2000 e demais legislações 159 

referentes a essa área.-XIII. Identificar, compatibilizar e aprovar iniciativas de projetos e 160 

programas, paraimplantação de cursos de aprendizagem referidos da Lei 10.097/2000;-XIV. 161 

Fiscalizar o registro das entidades referido no artigo 430, inciso II da CLT(redação dada pela 162 

Lei 10.097/2000);-XV. Representar, junto com o CMDCA, quando solicitado, em reuniões que 163 

o tema seja pertinente a esta Comissão;-XVI. Encaminhar ao pleno do CMDCA, todos os 164 

materiais de divulgação a serem utilizados em diferentes momentos de sensibilização sobre 165 

o tema, para aprovação;-XVII. Relatar sobre o andamento das atividades realizadas pela 166 

comissão, na primeira reunião plenária, após reunião mensal. -Capitulo V - Das Funções-Art. 167 

10°- Das funções do Coordenador:-I. Representar a Comissão;-II. Exercer a política 168 

regimental;-III. Estabelecer pauta das reuniões;-IV. Receber e encaminhar documentos 169 

oficiais;-V. Receber proposta de pauta para reunião;-VI. Cumprir e fazer cumprir as decisões 170 

da Comissão;-VII. Assinar documentos da Comissão;-VIII. Convocar e presidir as reuniões 171 

ordinárias e extraordinárias;-IX. Manter informada a Comissão a respeito de todas as ações 172 

realizadas;-X. Solicitar informações e consultas as autoridades competentes;-XI. Definir 173 

tarefas aos membros da comissão;-XII. Apresentar relatórios ao CMDCA, das ações 174 

realizadas;-XIII. Relatar suscintamente, em reunião ordinária do CMDCA, as atividades 175 

desenvolvidas e/ou em discussões na Comissão.-Art. 11°- Das funções do Vice Coordenador:-176 

I. Assessorar o Coordenador em todas as suas funções;-II. Substituir o Coordenador e o 177 

Secretário, nos seus impedimentos-Art. 12°- Das funções do Secretário:-I. Atuar junto a 178 

Coordenação nos desempenhos de suas funções;-II. Receber correspondências e 179 

encaminhar ao Coordenador;-III. Manter sob sua guarda arquivos e documentos da 180 
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Comissão;-IV. Lavrar em ata as reuniões realizadas;-V. Executar as determinações da 181 

Coordenação;-VI. Elaborar as atas das reuniões.-Art. 13°- Das funções dos Membros:-I. 182 

Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias;-II. Colaborar nas ações da Comissão;-III. 183 

Contribuir nas discussões relativas aos assuntos tratados em reunião;-IV. Facilitar em seu 184 

órgão, quando necessário, o acesso da Comissão;-V. Participar das atividades promovidas 185 

pelo COMPETI. Capitulo VI - Das Disposições Gerais e Transitórias-Art. 14°- Os membros da 186 

Comissão serão indicados pelos órgãos que a compõe.-Art. 15°- A alteração deste Regimento 187 

Interno poderá ser feita por maioria simples dos membros da Comissão.-Art. 16°- Os casos 188 

omissos serão decididos pelos membros da Comissão.  A presidente Sra. Mônica solicitou 189 

qual comissão tem demanda e a conselheira Sra. Regina informou que a comissão vai se 190 

reunir para fazer cronograma de visitas as instituições. A Comissão de Divulgação solicitou 191 

para os conselheiros enviarem fotos e notícias para movimentar as redes sociais do CMDCA. 192 

A Comissão da Conferência Conselheira Karina inicia falando das mobilizações para as pré 193 

conferências, sendo dividido em grupos: ensino fundamental I (5º ano), ensino fundamental II 194 

e médio (6º ao 3º ano), SCFV, proteção social especial (média e alta), sendo necessário o 195 

envolvimento de todos os conselheiros para atender a toda a demanda. Programação da 196 

conferência: Dia 07/11 – abertura e formalidades, composição da mesa de autoridades e 197 

palestra magna, dia 08/11 – explanação da realidade das políticas públicas de atenção a 198 

criança e ao adolescente no município, após trabalhos em grupos e plenárias. O Conselheiro 199 

Marcelo sugeri a alteração na data da conferência municipal para os dias 22 e 23 de novembro 200 

de 2022, sendo aprovado por todos os presentes .A presidente Sra. Mônica solicitou a 201 

presença dos conselheiros na Conferência Municipal e deu ênfase na importância da 202 

participação de todos. A Comissão de Chamamento fez uma reunião e fará a próxima em 203 

dezembro. A conselheira Cristiane relatou que na CEVES teve a fala da professora Zelimar e 204 

disponibilizou materiais sobre o tema e teve a fala da Consuelo sobe o assunto no auditório 205 

da Guarda Mirim, sendo que foi o início do trabalho sobre a escuta especializada havendo 206 

necessidade de dar continuidade visando a implantação do trabalho. Em relação ao 207 

COMPETI, houve reunião e o início da construção do plano. E a comissão da eleição fez o 208 

ofício solicitando a UEPG, as urnas eletrônicas e elaboração do regimento. A presidente Sra. 209 

Mônica relatou que foi conversado com uma empresa e a intenção é que seja feita capacitação 210 

para quem tem interesse de se candidatar a Conselheiro Tutelar, tendo oportunidade de 211 

estudar toda legislação pertinente a Política da criança e do adolescente, bem como perfil e 212 

demais características eu são essenciais para cumprir a função. O CMDCA está aguardando 213 

o projeto da empresa para ser analisado e ver a viabilidade. Relatou também que está sendo 214 

trabalhado com o Programa Prefeito Amigo da Criança, mostrando material utilizado para 215 

preencher o plano do programa e pontuando que estão sendo chamadas todas as secretarias. 216 

Relatou que o trabalho realizado pelas secretarias são essenciais para a população, sendo 217 

que deve ser conhecido por todos, colocou que será organizado um encontro para divulgar os 218 

serviços. A presidente Sra. Mônica relatou novamente a necessidade de elaboração de uma 219 

Resolução sobre o repasse de recursos do Fundo através de edital de chamamento público, 220 

colocando que a legislação cobra isso do poder público e que o CMDCA não pode estar fora 221 

da legislação vigente, tendo em vista que o dinheiro do Fundo Municipal é público e precisa 222 

estar dentro da legislação e apesar de debatermos isso durante o ano inteiro, não chegamos 223 

a uma conclusão, pois as opiniões são muito divergentes. Coloca ainda que a partir de 2023 224 

não assinará mais nenhum reparasse se não for através do chamamento público. Após 225 
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discussões a Plenária aprova que a partir de 2023 seja realizado chamamento público para 226 

repasse de verba através do Fundo Municipal para as entidades de atendimento à criança e 227 

ao adolescente. Secretaria apresenta os documentos: encaminhado por SEI a Lei Municipal 228 

nº 14363/2022-“Eu escolhi Esperar”, após conhecimento da Plenária, delibera-se por arquivar 229 

em pasta própria; encaminhado por e-mail a escala de plantão e os atendimentos do 230 

Conselho Tutelar Norte, deliberou-se por encaminhar para a Comissão de Monitoramento dos 231 

Conselhos Tutelares; recebido através de e-mail do Conselho Tutelar Norte,  relatório de 232 

uso do SIPIA, deliberou-se por encaminhar para a Comissão de Monitoramento dos 233 

Conselhos Tutelares; oficio nº 391/2022 do CEDCA informando qual não poderá destacar 234 

um Conselheiro para palestrar na Conferência Municipal. Nada mais a tratar, eu Cristiane 235 

Maier, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta 236 

Grossa/PR, 09 de novembro de 2022. 237 

 238 

Alexandre Borsato _________________________________________________________ 239 

RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00 240 

 241 

Armando Madalosso Vieira _________________________________________________ 242 

RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49  243 

 244 

Cristiane Aparecida Maier ________________________________________________ 245 

 246 

Daniela Aparecida Nascimento ______________________________________________ 247 

RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37  248 

 249 

Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________ 250 

RG 1083002-8                         CPF 306.247.389-49 251 

Gisele  Aparecida França _________________________________________________ 252 

 253 

José Ezequiel de Andrade ___________________________________________________ 254 

RG: 3.111920-0                    CPF 372.367.419-49 255 

Karina Teresinha Muehldauer_________________________________________________ 256 

 257 

Leni Aparecida Viana da Rocha ____________________________________________ 258 

Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________ 259 

RG 483546-7                     CPF 472.935.439-72 260 

Luciana Gasparelo ________________________________________________________ 261 



 

Página 7 de 7 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

Manon Calaça _____________________________________________________________ 262 

Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________ 263 

RG 16539214                   CPF 100.577.846-98 264 

 265 

Monica Mongruel _________________________________________________________ 266 

RG 3.471.349-9                CPF 787.741.959-72 267 

Nilcelene da Glória   Santos _________________________________________________ 268 

RG 4902132-1       CPF 883.217.549-53 269 

Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________ 270 

RG 3.285.168                CPF 441.369.519-49 271 

 272 

Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________ 273 

RG 4291507-6              CPF 804.358.209-44 274 

Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________ 275 

RG 1926030-5     CPF   443.116.999-72 276 

 277 

 278 


