
Pontal do Paraná, 27 de março de 2019. 

Ata n° 301- Aos vinte e sete dias do mês de março de 2019, (dois mil e dezenove) às 
15:00 hs, em segunda chamada nas dependências do CREAS Pontal do Paraná - Praia 
de Leste, estiveram presentes os senhores conselheiros, e demais membros 
participantes, cuja lista de presença segue em documento próprio anexado a esta ata. 
A Presidente do CMDCA, Sra Iva Maria Ronahak lindner, abriu a reunião 
cumprimentando a todos dando início a sessão apresentando as pautas: 1a- Alteração 
da lei que rege o CMDCA, 2a  Pauta- Eleição do Conselho Tutelar, 3' Pauta, Aprovação 
da prestação de contas referente ao bimestre janeiro/fevereiro de 2019, 4a pauta, 
Aprovação da comissão do processo da eleição do Conselho Tutelar. 1a  pauta após 
analises da nova lei que rege o CMDCA, n° 1872/2018, ficou acordado as alterações 
nos artigos 17, 39, 51, 52 e 54, será oficializado a secretaria de Ação Social para 
providenciar os tramites legais para concretizar as alterações. 2a  pauta, foi discutido a 
elaboração do edital da eleição do Conselho Tutelar, viabilidade ou não de aplicação de 
provas e teste psicológico que será definido na próxima reunião. 4a  pauta, apresentado 
a prestação de contas referente ao primeiro bimestre de 2019 que após análise foi 
aprovada, 4a pauta, foi aprovada a comissão organizadora para eleição do Conselho 
Tutelar que ficou desta forma: Presidente, representante da Secretaria Municipal de 
educação, Sra. Iva Maria Ronahak Lindner, Vice Presidente, representante da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr. Geraldo Borges da Silva Junior, Primeira 
secretária, representante da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Simone Aparecida de 
Paula Zamboto Chabowski, 2' secretária representante da Instituição União e Vida Sra. 
Marta Regina Piva Ribas, membro de apoio, representante do CIEE, Sr. Rafael Correia 
do Rosário, e membro de apoio, representante da Associação ACRAP, Sr. Leoci 
Leandro Soares dos Santos. Sem mais nada a tratar a Presidente do CMDCA deu a 
reunião por encerrada. Esta ata vai por mim, redigida e assinada, 

Geraldo Borges da Silva Junior 

Secretário do CMDCA. 
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