
Pontal do Paraná, 07 de outubro de 2018.  

Ata n° 291- Aos sete dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:0C 
hs, em segunda chamada no CREAS Praia de Leste, estiveram presentes os senhores 
conselheiros, e demais membros participantes, cuja lista de presença segue en-
documento próprio anexado a esta ata. A presidente do CMDCA, Sra. Marta Regina 
Piva Ribas abriu a reunião cumprimentando a todos dando início a sessão apresentandc 
a pauta: 1- Ajustes e sugestões para realização da Conferência do CMDCA. Aberta 
reunião fizemos a apresentação do material confeccionado pela gráfica, todos 
aprovaram o material, Sr Rafael representante do CIEE, fez entrega de pastas que serãc 
utilizadas na conferência a conselheira Iva Maria representante da sectária de Educaçãc 
solicita ofício para Colégio Estadual Maria Helena com fincas de apresentação cultura 
à ser realizada pelos alunos que de pronto foi atendida, foi também elencado os horários 
das apresentações escolares e discutido e acordados outros detalhes acerca do roteirc 
do cerimonial. Sem mais nada a tratar a presidente do CMDCA deu a reunião pot 
encerrada. Esta ata vai por mim, redigida e assinada, 

--G fés da Silva Junior 

Ser  ário do CMDCA. 
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