
 

Pontal do Paraná, 30 de setembro de 2021. 

 

Ata nº 344- Ao sétimo dia do mês de outubro de 2021, (dois mil e vinte e hum) 

às 14:00 hs, em reunião presencial nas dependências do Centro de Capacitação 

Municipal, estiveram presentes os conselheiros do CMDCA, Sra. Iva Maria 

Ronahak Lindiner, representante da SMED, Sra. Káthia Salomão, representante 

da SMAS, Sra. Cleusa Ferreira, representante da Provopar e alunos do colégio 

Estadual Professora Renee Carvalho de Amorim, segue lista de presença anexo 

a esta ata. A Presidente do CMDCA, Sra. Iva Maria Ronahak Lindner abriu a 

reunião cumprimentando a todos dando início a sessão passando a palavra para 

a conselheira Sra Káthia Salomão que fez explanação acerca dos fundos 

municipais, recursos e deliberações. Relatou que é o CEDCA, Conselho 

Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes que define as ações e 

os fundos e repassa para os CMDCA Conselho Municipal das Crianças e dos 

Adolesces de cada município para gerar o FIA municipal, assim informou a 

respeito da deliberação nº 089/2019 sobre o repasse e apoio em atendimento 

aos adolescente e crianças em situação de risco social, que tem deliberado R$ 

40.000,00 para aplicação ao plano, desta forma, fizemos o chamamento de 

vocês alunos, adolescentes, para participar na construção do plano como 

preconiza o ECA. Sra Káthia coloca os temas a serem trabalhados quais são: 

SyberBullyng, violência digital e Trabalho Infantil, Sra Iva Maria explana acerca 

do trabalho infantil e escola qual a diferença de atuação de anos atrás. Sra 

Káthia fala que temos três vertentes que podem ser tomadas, 1ª Ações diretas 

com crianças e adolescentes acerca do trabalho infantil e seus familiares, 2ª 

capacitação para atuantes da rede de proteção e 3ª: SyberBullyng violência 

digital, podendo ser feitas campanhas de mobilização e ações diretas com os 

alunos de outras escolas, assim foi marcado nova reunião para dia 25/11/2021, 

para seguir com a construção da aplicação do plano. 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.  
 


