
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 010/2020 - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campo Magro, em reunião ordinária nº
08/2020, realizada aos onze dias do mês de agosto de 2020
 
RESOLVE,
 
I – APROVAR, sem ressalvas, a Ata nº 07/2020;
 
II – DESIGNAR a Comissão Permanente de Fiscalização para
elaboração de campanha de arrecadação de recursos para o FIA
municipal;
 
III – DESIGNAR a conselheira Tatiana Lemos Sabatoski para
representar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente nas reuniões da Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente de Campo Magro;
 
IV – APROVAR, sem ressalvas, a prestação de contas da
Deliberação 054/2016 CEDCA/PR, denominada Liberdade
Cidadã, relativa ao segundo semestre de 2019, dentro do qual
foram executados R$ 14.688,90 (catorze mil, seiscentos e
oitenta e oito reais e noventa centavos) na compra dos
seguintes itens: 5 poltronas giratórias, 1 projetor multimídia, 4
assadeiras, 1 mesa de pebolim, 1 mesa klopf dobrável, 2
computadores, 60 bolas vollo, 4 raquetes, 2 batedeiras, 1
liquidificador, 4 formas redondas 40x10cm, 3 formas tubo 18
polegadas, 3 formas tubo 22 polegadas e 5 formas de pizza;
 
V – APROVAR, sem ressalvas, a prestação de contas da
Deliberação 054/2016 CEDCA/PR, denominada Liberdade
Cidadã, relativa ao primeiro semestre de 2020, dentro do qual
não foram executados recursos, sendo que o saldo em conta,
alusivo ao mês de junho de 2020, foi de R$ 7.600,28 (sete mil e
seiscentos reais e vinte e oito centavos);
 
VI – APROVAR, sem ressalvas, a prestação de contas da
Deliberação 062/2016 CEDCA/PR, denominada Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativa ao segundo
semestre de 2019, no qual foram executados R$ 9.462,00 (nove
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na aquisição dos
seguintes itens: Bumbo Sinfônico (5 unidades), Surdo (5
unidades), Caixa Guerra (5 unidades), Lira Juvenil (2
unidades), Baqueta Maçaneta (10 unidades), Baqueta Maçaneta
Surdo (20 unidades), Baqueta para Caixa Guerra (20 unidades),
Talabarte Caixa Guerra (10 unidades), Talabarte Bumbo (10
unidades), Talabarte Surdo (10 unidades), Pele para Bumbo
22” (20 unidades), Pele para Caixa Guerra 14” (30 unidades),
Pele para Caixa Guerra 14” (10 unidades);
 
VII – APROVAR, sem ressalvas, a prestação de contas da
Deliberação 062/2016 CEDCA/PR, denominada Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativa ao primeiro
semestre de 2020, no qual não foram executados recursos,
sendo que o saldo em conta alusivo ao mês de junho de 2020
foi de R$ 4.894,58 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e cinqüenta e oito centavos);
 
VIII – DESIGNAR o conselheiro não governamental Daniel
Havro da Silva e a conselheira governamental Caroline
Wosniak para realizar visitas de fiscalização dos itens
adquiridos com recursos das Deliberações 054/2016 e
062/2016 do CEDCA/PR.
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



 
PUBLIQUE-SE
 
Campo Magro, 14 de agosto de 2020.
 
JOZIANY SILVA FERNANDES
Presidente do CMDCA 
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