
Pontal do Paraná, 29 de abril de 2022. 

Ata no 348- Ao vigésimo nono dia do mês de abril de 2022 (dois mil e 
vinte e dois) às 14:00 hs, em segunda chamada nas dependências do 
CREAS de Pontal do Paraná — Balneário Ipanema, estiveram 
presentes os senhores conselheiros, Sra. Iva Maria Ronahak, 
Presidente, representante da Secretaria Municipal de Educação, 
Geraldo Borges, representante da Secretaria M. de Ação Social, Sra. 
Cleusa Ferreira, representante da Provopar, Sr. Rafael do Rosário, 
representante do CIEE, Sr. Fábio Ribas, representante da entidade 
União e Vida, Sra. Josiane Terezinha, representante da APMF da 
escola Artur Tavares, Sr. Edmir Oliveira e Sra. Silmara Aparecida 
França, representante da Associação dos Deficientes de Pontal do 
Paraná. e demais conselheiros que estão elencados na lista de 
presente anexa a esta ata. A presidente do CMDCA, Sra. Iva Maria R. 
Lindiner Abriu a reunião cumprimentando a todos dando início a 
sessão apresentando a pauta: 1- Conferencia Municipal, foi 
explanada a importância da participação dos conselheiros não 
governamentais pois a próxima diretoria será não governamental. Sra 
Iva ressalta o artigo 227 da C.F.R.F.B, que diz: Criança e Adolescente 
são prioridade absoluta, desta forma ficou acordado que marcaremos 
a data da realização da Conferencia na próxima reunião do colegiado. 
Sra Iva ressalta ainda que deveremos trazer jovens para participar dos 
eventos. Também ficou confirmado os membros da Comissão da 
organização da conferencia que são: os conselheiros Sr. Geraldo 
Borges, Sra. Iva Maria, Sr. Rafael do Rosário e Sra. Cleusa Ferreira, 
assim faremos a publicação da resolução. Sra Iva, presidente do 
CMDCA Passou a palavra para os Srs representantes da Associação 
dos Deficientes que relatam: Já trabalham com deficientes em 
Paranaguá a alguns anos; as atividades estão voltadas para o esporte 
e neste momento estão em negociação com o Sr. Vandro Ferreti para 
assumirem a direção da associação, desta forma foi dada boas vindas 
ficando na espera de apresentarem novos documentações. Eu, 
Geraldo Borges apresentei resolução no 1 1 de 13 de novembro de 
2015 acerca da demonstração das prestações de contas, o colegiado 
pede para seguirmos o que reza a resolução. Também foi colocado a 
forma que podemos usar o dinheiro do fundo municipal. Sem mais 
nada a tratar a presidente do CMDCA deu a reunião por encerrada. 
Esta ata vai por mim, redigida e assinada, 

 
 

Secretário  do  CMDCA. 


