
 Pontal do Paraná, 06 de maio de 2021. 

 

Ata nº 336- Ao sexto dia do mês de maio de 2021, (dois mil e vinte 

hum) às 09:00 hs, em reunião presencial na sede do CREAS de 

Pontal do Paraná e via Google Meet, estiveram presentes os 

conselheiros do CMDCA, Sra. Káthia Salomão, representando a 

SMAS, Sra. Simone Ap.  P.Z. Chabowski representando a SMS, e  

Conselheiros do Conselho Tutelar, Sra Silmara Cirino Franco, Sr. 

Salder Bergamo, e David Tissot, por via Meet, Sr. Gilberto 

Belarmino, representante da ACRAP, Sr. Rafael do Rosário, 

representando o CIEE, Sra. Cleusa Representando a Provopar, 

Sr. Henrique, representando o Demolei, e Sra Camila Carolina, 

representado a SMEG. A Presidente do CMDCA, Sra. Iva Maria 

Ronahak Lindner, via Meet abriu a reunião cumprimentando a 

todos dando início a sessão explanando as pautas: Primeira 

Pauta, Aprovação de prestação de contas dos recursos oriundos 

do FIA, referente ao segundo semestre de 2020. Segunda pauta, 

Falta de pediatra. Primeira pauta Após breves comentários passei 

a palavra para, Sra. Káthia Salomão que expos acerca dos 

recursos do FIA, que não serão perdidos devido a alteração dos 

prazos que ficou assim, hum ano após o termino da pandemia, 

explana também que não houve despesas e gastos devido a 

paralização do Covid 19. Coloca que os saldos existentes podem 

ser utilizados até a data de validade do programa, porém deverá 

passar pela aprovação do CMDCA, desta forma todos aprovaram 

a prestação de contas. Sr. Salder relata que a última capacitação 

sobre o SIPIA aplicado pela C.T.Leste não foi satisfatória. 

Segunda pauta, Sra Simone relata que devido ao baixo valor 

salarial ofertado para contratação de médico pediatra não houve 

nenhum credenciamento, há necessidade de reajustar valores, Sr. 

Salder relata que já fizeram encaminhamentos para a SMS com 

fincas de resolverem a questão do médico pediatra porem não 

obtiveram retorno, estão aguardando para encaminhar o caso ao 

M.P. foi acordado convidar a secretária de saúde para próxima 

reunião no dia 19/05/21, para falar acerca do médico pediatra. Sra. 

Káthia fez sua apresentação sobre a indicação do Sr. Prefeito para 

coordenar a rede, Simase e Sinase. Pauta para aproxima reunião 

ordinária: Recursos dos projetos existentes. 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.  

 


