
Pontal do Paraná, 06 de junho de 2019. 

Ata n° 308- Ao sexto dias do mês de junho de 2019, (dois mil e dezenove) às 14:00 hs, 

em segunda chamada nas dependências da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná -

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 Iva Maria Ronahak lindner, abriu a reunião 

cumprimentando a todos dando início a sessão apresentando as pautas: 1a Pauta, Plano 

Decenal Socioeducativo, 2a  Pauta Eleição do Conselho Tutelar. A Sra. Jucimara, 

representante da SMAS, relata a ausência de alguns representantes de outras 

secretarias dificultando assim os trabalhos de conclusão do Plano Decenal, sugere 

oficializar a SMAS para colocar a situação na reunião semanal dos secretários, sugere 

também colocar no Plano Decenal capacitação sobre mediação para melhor 

atendimento aos adolescentes em conflito com a lei. Relata que em ofício a promotoria 

cobra participação ativa da comissão organizadora, solicita também que as informações 

sejam efetuadas por equipamento para facilitar a elaboração do plano. Sr. Marcelo, 

representante da SMP, relata que temos três meses para destinar os recursos. Para 

continuação dos trabalhos sobre o plano decenal marcamos próxima reunião para dia 

26/06/2019 nas dependências da Prefeitura. Segunda Pauta, eleição do Conselho 

Tutelar, fizemos análises dos inscritos, analisamos também os locais de votação e 

horário a ser seguido, das 8:00hs x 17:00hs, acordado oficializar Sra. Lilian da 

Secretaria de Administração para convocação do pessoal no apoio para o dia da 

votação. Salientamos a importância de oficializar a G.M. e PM para fazer segurança no 

dia da eleição. Sem mais nada a tratar a Presidente do CMDCA deu a reunião por 

encerrada. Esta ata vai por mim, redigida e assinada, 
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Secretário do CMDCA. 
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