
Ata 292 — Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, foi realizada nas 
dependências da Centro de Capacitação no Balneário de Praia de Leste, a IX Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescentes de Pontal do Paraná. Que teve como tema: PROTEÇA0 
INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS.  A Conferencia deu seu início 
às oito horas, com o credenciamento dos delegados e convidados para participarem da IX Conferencia 
Municipal do Direitos da Criança e Adolescentes de Pontal do Paraná, onde foram credenciadas 
noventa e nove pessoas, sendo trinta e nove Delegados e sessenta Participantes. O cerimonial, 
representando o grupo de jovens Demolay fez o chamamento para compor a mesa de honra, o Sr. 
Marcos Fioravante Prefeito Municipal, Sra. Sra Regiane do Rocio Túlio Machado Secretária de 
Assistência Social e Relações do Trabalho, Sra Marta Regina Piva Ribas, Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, Dr. Gladyson Sadao lshioka Promotor de Justiça de 
Pontal do Paraná, Sr. Weldson da Silva Brandão Vereador, representante da câmara municipal e Sra 
Clícia de Mello Renna, Assistente Social da empresa Techint, Foi Cantado o Hino de Nacional brasileiro 
e hino de Pontal do Paraná, em seguida o cerimonial do grupo Demolay fez o chamamento do orador 
do grupo que fez a leitura do Regimento da Conferência. Dando continuidade, passaram a palavra para 
a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Pontal do Paraná, 
cumprimenta o Prefeito e demais autoridades que compõe a mesa de honra, relata da importância do 
evento e passa a palavra para Secretaria de Ação Social Sra. Regiane do Rocio Túlio, que falou dos 
deveres da família, das prioridades, como saúde, educação, esporte, lazer e do respeito com as 
crianças e adolescente dentro da sociedade, e que a IX Conferencia serve para mostrar direitos, 
deveres e obrigações propondo em elaborar e incrementar as políticas sociais direcionadas a Criança 
e A adolescentes Continuando foi passado a palavra ao Prefeito Municipal Sr. Marcos Fioravante, 
cumprimenta os ocupantes da mesa de honra agradece a presença de todos, fala da importância da IX 
Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente onde será debatido as prioridades e metas de 
trabalho com crianças e adolescentes, e que a administração pública tem feito muito nesta área 
aumentando vagas nas creches, construindo novas escolas dando material didático e uniformes as 
crianças, tentando fazer o possível para diminuir a evasão escolar, a sociedade é responsável e temos 
que lembrar como administrador público das nossas responsabilidades dando acesso as crianças e 
adolescentes a educação e cursos. Em seguida o Promotor de Justiça proferiu palestra abordando 
tema Enfrentamento as violências. O Colégio Estadual Maria Helena apresentou uma peça teatral com 
a o tema referente a Criança e Adolescente. Dando continuidade foi passada a palavra a Senhora Clícia 
de Mello Renna, Assistente Social da empresa Techint que proferiu palestra abordando o tema voltado 
a enfrentamento a abusos contra criança e adolescentes. Continuando foi formado na plenária cinco 
equipes que discutiram os eixos prioritários que são: Eixo Um — Garantia dos Direitos e políticas 
públicas integradas e de inclusão Social ; Eixo dois — Prevenção e Enfrentamentos da Violência Contra 
Crianças e Adolescente; Eixo três — Orçamento e Financiamento das Políticas para Criança e 
Adolescentes; Eixo quatro — Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e 
Adolescentes; Eixo cinco — Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção 
e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes . Cada equipe debateu e tirou do tema dos Eixos 
cinco prioridades que foram votadas e aprovadas pela plenária, (documentos anexos). As dezesseis 
horas, de acordo com a deliberação n° 037/2018 do CEDCA, referente a Conferência Estadual, que 
destinou a vaga para o sistema de Justiça municipal foi apresentado o nome do delegado Sr. Dr. 
Wylian Guilherme Lino, representante da Assistência Jurídica de Pontal do Paraná Dando continuidade 
foi apresentado os novos membros do CMDCA. Sem mais para tratar a Sra. Marta Regina Piva Ribas 
presidente do Conselho deu por encerrada a conferência oferecendo o coffee break, esta ata vai por 
mim redigida e assinada, Geraldo Borges da Silva Junior. 

Pfte 
o ges a Silva unio 

ecretário do CMDCA 



Pontal do Paraná, 29 de novembro de 2018. 

Ata n° 293- Aos vite e nove dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito) às 
14:00 hs, em segunda chamada na Agência do trabalhador - Praia de Leste, estiveram 
presentes os senhores conselheiros, e demais membros participantes, cuja lista de 
presença segue em documento próprio anexado a esta ata. A presidente do CMDCA, 
Sra. Marta Regina Piva Ribas por motivo de força maior não compareceu à reunião 
sendo por mim, secretário, presidida. Abri a reunião cumprimentando a todos dando 
início a sessão apresentando as pautas: 1- Apresentação dos resultados da Conferência 
do CMDCA, 2- Composição da nova diretoria para próximo biênio. 3- Aprovação da 
prestação de contas do bimestre setembro e outubro de 2018. Colocado para 
apreciação, após analises, por decisão colegiada a composição da diretoria do CMDCA 
ficou desta forma: Presidente Sra. Iva Maria Ronahak Lindner, representante da 
Secretaria de Educação, Vice Presidente, Sra. Elisangela Guimarães R. Kriger, 
representante da Secretaria de Educação, 1° Secretário Sr. Geraldo Borges da Silva 
Junior, Representante da Secretaria de Ação Social, 2a  Secretária Sra. Simone 
Aparecida Zamboto Chabowski, representante da Secretaria de Saúde. Fizemos 
considerações sobre o resultado da conferência concluímos que foram atendidas as 
deliberações do CEDCA. Após análise das contas apresentadas pela secretaria de 
finanças, por unanimidade foram aprovadas, em seguida agradeci a participação de 
todos passei a palavra para a nova presidente do CMDCA, Sra. Iva que declarou estar 
feliz com a indicação que esta pronta para atender o conselho.Sem mais nada a tratar 
a presidente do CMDCA deu a reunião por encerrada. Esta ata vai por mim, redigida e 
assinada, 

e Ido Borges da Silva Junior 

,Secretário do CMDCA. 
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