
 

Pontal do Paraná, 06 de agosto de 2021. 

 

Ata nº 341- Ao sexto dia do mês de agosto de 2021, (dois mil e vinte e hum) às 

09:00 hs, em reunião via meet, 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. Fábio Ribas 

representante da União e Vida, Sra Andreia, representante da Secretaria de 

Educação e Sr. William, secretário de Ação Social. A Presidente do CMDCA, 

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

início a sessão explanando pauta única: Aprovação da Prestação de Contas 

referente aos meses MAIO/JUNHO de 2021. A Sra. Presidente passa a palavrar 

para Sra. Káthia, representante da SMAS, que esclarece: Os valores em questão 

são referentes a dois cursos à serem ofertados para crianças e adolescente e 

também para manutenção dos CRAS, que os valores já foram atualizados e 

empenhados, que os cursos serão divulgados na comunidade escolar, Sra Iva 

pergunta se há possibilidade de adesão da Criança feliz do governo federal, Sra 

Káthia responde que sim, principalmente para o público mais vulnerável. 

Andreias, assistente social da Secretaria da Educação pergunta se a 

manutenção será para os dois CRAS, Sr. William, Secretário da Ação Social 

responde: que a empresa prestadora de manutenções deu muita dor de cabeça, 

que o contrato está no final e já estão em processo licitatório para nova 

contratação. Andreia relata que a tabela SINAPI, que regulamenta serviços de 

engenharia e construção civil pública teve um aumento enorme, Sr. William relata 

que todo serviço de obras está saindo muito caro. A presidente Iva coloca em 

votação a prestação de contas e após analises dos conselheiros, todos 

aprovaram. 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.  


