
 

Pontal do Paraná, 03 de setembro de 2021. 

 

Ata nº 342- Ao terceiro dia do mês de setembro de 2021, (dois mil e vinte e hum) 

às 09:00 hs, em reunião via meet e presencial no Centro de Capacitação da 

Prefeitura de Pontal do Paraná estiveram presentes os conselheiros do CMDCA, 

Sra. Cleusa Ferreira, representante da Provopar, Sra. Simone Aparecida P.Z. 

Chabowsiki, Representante da SMS, Sra. Kátia Salomão, representante da 

SMAS, Sr. Rafael do Rosário, representante do CIEE, Sr. Ezequiel Tavares, 

representante da Câmara de vereadores e dos contabilistas de Pontal do Paraná 

e outros participantes como segue anexo a lista de presença. A Presidente do 

CMDCA, Sra. Iva Maria Ronahak Lindner abriu a reunião cumprimentando a 

todos dando início a sessão passando a palavra para o Vereador Sr. Ezequiel 

Tavares também contabilista que explanou acerca da doação para o FIA, Fundo 

para a Infância e Adolescência Municipal advindas do I.R. Imposto de Renda 

Devido. Ele relata as diferentes formas de declarações de imposto de renda e 

que é melhor focar nas pessoas físicas, pois é o público mais fácil de ser 

divulgado e com melhores condições de se chegar a um resultado positivo. Sra. 

Káthia fala em gerar uma Darf para pagamento, Sr. Thiago Luiz sugere que 

façamos um vídeo e folders para divulgação. Sra. Iva sugere marcarmos mais 

uma reunião com os contabilistas para maior divulgação e apresentarmos um 

plano de ação indicando para onde o dinheiro aplicado será usado. Sra Iva tece 

comentários acerca do que preconiza o artigo 227 da CRFB/1988, todos têm 

responsabilidade perante as crianças e adolescentes, fala também que o 

CMDCA tem o poder de resolução. Sra Káthia relata que participou da reunião 

na prefeitura com pauta sobre Lei Orçamentária com comentários acerca de 

novo formato para contratação de profissionais de saúde, psicólogos e 

psiquiátricas. Fala também do fluxo de atendimento do clinico geral e do Caps 

devendo ser ajustado para atendimento emergencial. Sra Iva sugere a criação 

de uma comissão para acompanhamento na Câmara dos Vereadores com fincas 

de fortificar os pedidos de atenção as crianças e dos adolescentes. Káthia relata 

a dificuldade de contratação de cuidadores, PSS, para o abrigo. Sra Haline e Sra 

Káthia sugere deliberação para alteração do edital do PSS para melhorar o 

salário e as exigências das provas de títulos. Segunda Pauta, deliberação fundo 

a fundo CEDCA Pr nº 043/2021, órfão do Covid, apresentação e aprovação, valor 

de R$ 20.000,00, 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.  
 



 

 

 

 


