
 

Pontal do Paraná, 02 de junho de 2021. 

 

Ata nº 338- Ao segundo dia do mês de junho de 2021, (dois mil e vinte e hum) 

às 14:00 hs, em reunião via Google Meet e presencial na Prefeitura de Pontal do 

Paraná, sala de licitações, estiveram presentes os conselheiros do CMDCA, Sr. 

Gilberto Belarmino, representante da ACRAP, Sr. Geraldo Borges, 

Representante da SMAS, Sra. Kátia Salomão, representante da SMAS, Sra. 

Carmen Cristina Moura dos Santos, Secretária de Saúde, Sra. Patrícia 

Marcomini Vice-Prefeita, Sra. Simone Aparecida, representante da SMS, Sr. 

Salder, Sra. Silmara e Sra. Eliana Maria de Jesus representantes do Conselho 

Tutelar. Por via Meet, Sra. Camila Carolina, representante da SMSEG, Sr. 

Henrique Gonzalez Peixe, representante do Demolei, A Presidente do CMDCA, 

Sra Iva Maria Ronahak Lindner abriu a reunião cumprimentando a todos dando 

início a sessão explanando pauta única: Capacitação, contratação de Curso 

sobre Escuta Especializada Revelação Espontânea na Área da Infância e 

Juventude para Conselheiros do CMDCA e Atores da Rede de Proteção da 

Criança e do Adolescente de Pontal do Paraná com recurso do FIA Incentivo 

CMDCA Deliberação nº 84/2019, valor de R$ 10.000,00. Após explanação todos 

aprovaram o curso. A Sra. Patrícia relata que não estão conseguindo 

cadastramento de médicos pediatra e solicita que se alguém souber de algum 

médico favor indicar para prefeitura, Sra. Carmen Cristina reforça a fala da Vice- 

Prefeita que não houve cadastramento de médicos, que vão contratar na 

condição emergencial porem tem que passar pelos tramites legais, relata 

também que já aumentaram o valor do salário mas mesmo assim não houve 

cadastramento. Sra Carmen relata que o médico da família poderá suprir neste 

momento e se houver uma necessidade maior poderá fazer tratamento fora do 

município, desta forma Sra Káthia e Sr. Gilberto orientam o Sr. Salder e 

conselheiros do Conselho Tutelar que encaminhem para a saúde básica ficando 

a cargo do médico fazer outros encaminhamentos. Sr. Gilberto orienta aos 

conselheiros tutelar encaminharem a demanda para o Conselho da Saúde. 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.  
 

 


