
Pontal do Paraná, 24 de janeiro de 2019. 

Ata n° 295- Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2019, (dois mil e dezenove) às 
14:00 hs, em segunda chamada nas dependências da Prefeitura Municipal de 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: 1- Prestação 
de contas bimestre (novembro/dezembro de 2018). 2- Plano Decenal de Atendimento 
Socioeducativo. 3- Regimento Interno CMDCA. Colocado para apreciação, após análise 
das contas apresentadas pela secretaria de finanças, por unanimidade foram 
aprovadas, em seguida, foi analisado os e-mails recebidos da Promotoria de Justiça de 
Pontal do Paraná com relação ao Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo. Foi 
aprovada a formação de uma nova comissão para atender as imperfeições detectadas 
pela promotoria que de pronto foi oficializada sobre as providências tomadas para sanar 
tais pendencias. Marcamos uma nova reunião extraordinária do CMDCA para dia 
07/02/2019 com finalidade de dar continuidade referente ao Plano Decenal e aprovação 
do novo regimento interno. Sem mais nada a tratar a presidente do CMDCA deu a 
reunião por encerrada. Esta ata vai por mim, redigida e assinada, 

aldo Borges da Silva nior 

Secretário do CMDCA. 
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