
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte foi realizada reunião extraordinária do CMDCA. Em razão das medidas de distanciamento social

adotadas em âmbito municipal como prevenção ao avanço do Covid-19, foi proposto e aprovado por maioria simples, via aplicativo, que a reunião fosse

empreendida por videoconferência.

6ª Reunião do CMDCA 26/06/2020

A presidente do CMDCA, Joziany Silva Fernandes, após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, declarou aberta a plenária. Abertura

Em seguida, foi apresentado o Plano de Regularização referente à Deliberação 054/2016 – CEDCA/PR, denominada Liberdade Cidadã, conforme documento enviado

previamente ao email dos/as conselheiros/as. Em suas providências, o plano descreve que do montante total de R$ 21.272,88 (vinte e um mil, duzentos e setenta e dois

reais e oitenta e oito centavos), foram gastos R$ 14.688,90 (catorze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), sendo discriminada a relação de itens

despendidos entre os meses de setembro, outubro e novembro de 2019: uma mesa de Pebolim, uma mesa de ping pong (klipf dobr), quatro raquetes, sessenta bolas vollo,

dois computadores, cinco poltronas giratórias, um projetor multimídia, uma batedeira, um liquidificador, quatro assadeiras, quatro formas redondas, seis formas tubo e

cinco formas de pizza. Com relação ao valor restante, de R$ 7.596,02 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e dois centavos), foi comunicada a compra de mais dois

computadores, em condição de aguardo da entrega. Após apreciação da plenária, o Plano de Regularização da Deliberação 054/2016 foi aprovado sem ressalvas.

Plano de Regularização – Deliberação 054/2016

CEDCA PR

Por fim, o conselheiro Daniel Havro da Silva comunicou que submeteu o questionário de acompanhamento referente às atividades do Projeto Criança Semente - apoiado

pelo Itaú Social através do Edital FIA - à apreciação das conselheiras Maria Vitória Duarte Barros Caleme e Joziany Silva Fernandes, além do secretário executivo Diego

Carazzai Tavares. Ficou decidido que, após esse movimento, o material seja enviado ao Itaú Social e conste na pauta da próxima reunião ordinária do CMDCA para

ciência e considerações da plenária.

1º Relatório sobre o projeto apoiado no Edital

FIA - Itaú Social

 

Após o exposto, eu, Diego Carazzai Tavares, declaro que a ata foi lavrada por mim e que a lista de presença será assinada na primeira reunião presencial após o término das medidas de distanciamento social.
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