
Pontal do Paraná, 28 de fevereiro de 2019. 

Ata n° 298- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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- Ofícios 
recebidos do Ministério Público e Conselho Tutelar 2- Regimento Interno, 3- eleições do 
Conselho Tutelar, 4- Sistema Sipia, 5- Providências a serem tomadas pela SMAS ao 
Conselho Tutelar. Pauta 01, foram discutidos o teor dos ofícios que solicitam à SMAS e 
CMDCA providências acerca das instalações físicas e Inernet do Conselho Tutelar, a 
Conselheira Tutelar Sra. Roseli relata que em conversa com Sra Cintia Maria 
Fioravante, representante da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná solicitou locação 
de nova sede para o C.T., A Conselheira Sra. Fernanda O. Brandão, relata que a rede 
de internet não suporta o programa Sipia, a representante da SMAS, Sra. Jucimara 
Pilatti ficou de providenciar junto a prefeitura a troca do provedor da Inernet. Acerca das 
circunstâncias das políticas públicas, projetos, programas e ações implementadas pela 
municipalidade, o CMDCA, está elaborando resposta e enviará via e-mail conforme 
solicitado pelo M.P. 2a  pauta, será apresentado na próxima reunião o Regimento Interno 
do CMDCA para aprovação, que está sendo redigido sob os moldes exigidos e atende 
a lei municipal que o rege, 3a  pauta será apresentado cronograma da eleição do C.T. 
para apreciação e aprovação. 4a  pauta, O funcionamento do sistema Sipia depende da 
Internet que será resolvido conforme pauta 01. 5a  Pauta, as providências ao C.T. a 
representante da SMAS, relata que serão sanadas conforme pauta 01. Ficou acordado 
nova reunião extraordinária para dia 12 de março de 2019 para iniciarmos trabalhos 
acerca da eleição do Conselho Tutelar. Sem mais nada a tratar a Presidente do CMDCA 
deu a reunião por encerrada. Esta ata vai por mim, redigida e assinada, 

ges da Silva Juni  

cretário do CMDCA. 
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