
Pontal do Paraná, 23 de abril de 2019. 

Ata n° 303- Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril de 2019, (dois mil e dezenove) às 
15:00 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 Sra. Elisangela G. Rocha vice-presidente do CMDCA, abriu a reunião 
cumprimentando a todos dando início a sessão apresentando pauta única. Pauta, 
Resposta ao ofício n° 53/2019 do Conselho Tutelar, a Sra. Elisangela G. Rocha vice-
presidente do CMDCA fez a leitura do ofício em tela coloca em discussão o tema: 
Políticas Públicas para adolescentes apreendido em Contraversão Penal, o que fazer após 
liberação pelo Departamento de Polícia, eu conselheiro Geraldo Borges coloquei a 
importância da criação de um novo abrigo exclusivo para meninos e neste novo espaço 
deverá haver local especial para atendimento destes casos, a conselheira tutelar Sra. 
Roseli coloca que a estada do adolescente poderá ser feita no abrigo atual ou nas 
dependências da sede da Guarda Civil Municipal e deverá ter um profissional capacitado 
para acompanhar o adolescente até sua entrega aos pais ou responsável legal, posto a 
situação todos concordaram, foi colocado também a possibilidade de construir um espaço 
na sede da Guarda Civil Municipal nos mesmos moldes, pois seria mais rápida e fácil a 
implantação para a gestão executiva. A Sra. Elisangela coloca a possibilidade de 
implantação no antigo espaço do CMEI Tartaruga ou no almoxarifado da SMAS ou ainda 
a adequação de containeres, após vários comentários ficou acordado a oficialização do 
Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar para fornecer dados de demanda atendidos ao 
decorrer do ano passado até este momento para solicitarmos tal projeto. Sem mais nada 
a tratar a Vice-Presidente do CMDCA deu a reunião por encerrada. Esta ata vai por 
mim, redigida e assinada, 

Secretário do CMDCA. 
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