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Pontal do Paraná, 28 de maio de 2019. 

Ata n° 307- Aos vinte e oito dias do mês de maio 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, 
Prestação de contas referente ao bimestre março/abril de 2019. 2a  Pauta, resposta ao 
ofício n° 187/2019 do poder Judiciário, 3a  Pauta, eleição do Conselho Tutelar. Primeira 
Pauta, após análise o colegiado presente aprovou a prestação de contas bimestre 
março/abril de 2019, Segunda Pauta, Resposta ao ofício n° 187 do P.J. será informado 
o teor da ata 303 seguindo as adequações necessárias sobre as políticas públicas 
existentes no município, Terceira Pauta, Eleição do Conselho Tutelar, após análise do 
edital e número de inscrições ficou decidido pelo colegiado à prorrogação das inscrições 
para até 31/05/2019 seguindo de republicação do edital, ficou acertado a elaboração do 
requerimento de urnas ao TRE. A Sra. Jucimara Pilatti sugere a contratação da empresa 
SENAC para realização da capacitação dos Conselheiros Tutelares eleitos devido a 
qualidade e profissionalismo apresentado em capacitação anterior. Ficou çonfirmada 
também nova reunião para apreciação do Plano Decenal Socioeducativo para dia 
06/06/2019, sugere que os integrantes da comissão tragam em pen drive as 
informações necessárias para elaboração do Plano. 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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