
 

Pontal do Paraná, 01 de julho de 2021. 

 

Ata nº 339- Ao primeiro dia do mês de julho de 2021, (dois mil e vinte e hum) às 

14:00 hs, em reunião presencial na Prefeitura de Pontal do Paraná, sala de 

licitações, estiveram presentes os conselheiros do CMDCA, Sra. Cleusa 

Ferreira, representante da Provopar, Sra. Simone Aparecida P.Z. Chabowsiki, 

Representante da SMS, Sra. Kátia Salomão, representante da SMAS, Sr. Salder 

Bergamo representante do Conselho Tutelar, Sra. Silmara Cirino Franco, 

representante do Conselho Tutelar, Sr. Rafael do Rosário, representante do 

CIEE, Sra. Camila Carolina, representante da SMSEG, Sr. Fábio Ribas 

representante da União e Vida, A Presidente do CMDCA, Sra. Iva Maria Ronahak 

Lindner abriu a reunião cumprimentando a todos dando início a sessão 

explanando pauta única: Curso Formação de Escuta Especializada. Sra Káthia 

relata o processo está no gabinete do prefeito há 24 dias aguardando assinatura, 

relata também que R$ 10.000,00 são oriundo do incentivo e R$ 6.000,00 de 

recursos livres da prefeitura, Sra Silmara pergunta para Sra Iva acerca do retorno 

presencial das aulas, explica que acredita mais uns quinze dias e após os 

professores receberem a vacina, desta forma toda se manifestaram acerca da 

volta as aulas. Foi sugerido fazemos um ofício para a secretaria de educação 

solicitando volta as aulas, considerando que segundo Sr. Salder está havendo 

um aumento exponencial dos casos de violências nas famílias decorrente de 

longa permanência nos lares. Os representantes do Conselho Tutelar 

entregaram relatório de atendimento relatando a dificuldade de manusear o 

SIPIA, que o programa tem algumas falhas ficando difícil a concentração das 

informações. Também foi sugerido ofocializar a secretaria de saúde em contratar 

mais um ou mais psiquiatra devido ao aumento da demanda gerada por conta 

do Corona vírus. 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.  
 

 

 


