
Pontal do Paraná, 22 de março de 2022. 

 

Ata nº 346- Ao vigésimo segundo dia do mês de março de 2022 (dois 

mil e vinte e dois) às 09:00 hs, em segunda chamada nas 

dependências do CREAS de Pontal do Paraná – Balneário Ipanema 

e também por via Meet estiveram presentes os senhores 

conselheiros, Sra. Iva Maria Ronahak, representante da Secretaria 

Municipal de Educação, Geraldo Borges, representante da Secretaria 

M. de Ação Social, Sra. Káthia de Souza Salomão, representante da 

Secretaria de Ação Social, Sr. Sra. Camila Carolina representante da 

Secretaria de Segurança via meet, Sra. Cleusa Ferreira, 

representante da Provopar, Sr. Rafael do Rosário, representante do 

CIEE, Sr. Guilherme de Campos, representante do Cras Ipanema 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- Documento recebido da comissão da Rede 

de Proteção. Pauta segunda, Conferencia.  A Sra. Presidente fez  

leitura do documento, que em seu teor solicita providencias acerca  

da contratação de profissionais da saúde para atendimento das 

especialidades: Neuropediatrida, Terapia educacional, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Psiquiatria e Psicopedagogia. Aberta a discussão 

ficou acordado que o CMDCA elabore um documento dirigido ao Sr. 

Prefeito para providencias, pois já tínhamos solicitado tal 

providencias a secretária da pasta, não tendo sem retorno até o 

presente momento. deu a palavra para Sra. Káthia Salomão relata 

que queremos dialogar com o executivo para solução das 

contratações, pois a lei prevê que podemos oficializar o Ministério 

Público, porém não é esta a intenção do colegiado. Sr. Guilherme 

coloca a dificuldade de trazer os representantes das secretarias, 

anão participação dificulta o andamento dos trabalhos da Rede de 

Proteção, sendo assim ficou acordado de fazer um chamamento 

especial para todas as secretarias com fincas de demonstrar a 

importância da participação para fortalecimento da rede. Segunda 

pauta, Conferencia. Posto em discussão já ficou formada uma 

comissão com os conselheiros Sr. Geraldo Borges, Sra. Iva Maria, 

Sr. Rafael do Rosário e Sra. Cleusa Ferreira  

 



 

 para início dos trabalhos. Ficou marcada para dia 24/03/22 às 14 

hora nas dependências do CREAS uma nova reunião da comissão. 

Sra Bruna Nazareno coloca a importância da participação dos 

adolescentes nas reuniões do CMDCA e participação na conferência.    

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


