
 

Pontal do Paraná, 30 de setembro de 2021. 

 

Ata nº 343- Ao trigésimo dia do mês de setembro de 2021, (dois mil e vinte e 

hum) às 14:00 hs, em reunião presencial nas dependências do CREAS 

estiveram presentes os conselheiros do CMDCA, Sra. Iva Maria Ronahak 

Lindiner, representante da SMED, Sra. Renata Luana da Rosa, Representante 

do CMEI Tartaruga Verde, Sra. Kátia Salomão, representante da SMAS, Sr. 

David Tissot, representante do C. T., Sra. Katriane Ap. L. Martins representante 

do CMEI Tartaruga Verde. A Presidente do CMDCA, Sra. Iva Maria Ronahak 

Lindner abriu a reunião cumprimentando a todos dando início a sessão 

explanando pauta: Apresentação de recursos para o projeto Intensivo Atenção 

a Criança e ao Adolescente, Ações Diretas. Sra. Iva pergunta se foram 

entregues os ofícios para a Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação Social. 

Esclareci que o ofício para a Secretaria de Ação Social referente ao 

chamamento dos aprovados do concurso PSS e pedidos de alterações foi 

devidamente entregue e de pronto foram atendidas as reivindicações. Para a 

Secretaria de Saúde ainda não foi elaborado, porem estarei enviando na 

próxima semana. Lembrando que seu teor deverá solicitar respostas para o 

atendimento de crianças e adolescente em situação de emergência em âmbito 

ambulatorial e de respeito à saúde mental e também prioridade nos 

encaminhamentos do Conselho Tutelar, pois trata-se de criança e adolescente 

que em nossa CRFB/1988 e ECA/1990, preconiza que são prioridade absoluta. 

Sra. Káthia, Sra. Iva e Conselheiro Tutelar Sr. David relatam a dificuldade de 

comunicação e retorno dos memorandos e ofícios encaminhados para a 

Secretaria de Saúde. Sra. Káthia informa os resultados do processo seletivo do 

Programa Jovem Aprendiz, que foram 60 inscrições, 34 passaram para a 

segunda etapa e 20 foram aprovados. Que a secretaria de Ação Social alocou 

R$300 mil Reais para pagamentos dos adolescentes. Sra Káthia traz a 

prestação de contas referente ao Curso de Qualificação Profissional para 

adolescentes, que somente houve um pagamento de R$ 800,00 reais por conta 

de aulas dadas no início do curso de Assistente Administrativo que foi suspenso 

devido a pandemia. Assim apresenta as notas fiscais e pede aprovação. Assim, 

todos, após analisar fizemos a aprovação. Sra Káthia coloca também que o 

recurso de R$ 40 mil reais para o projeto Incentivo a Atenção à Criança e ao 

Adolescente, Ações Diretas estão disponíveis, desta forma marcamos uma 

reunião extraordinária para o dia 07/10/2021 convidando representantes da 

SEMED para elaboração das atividades. 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.  


