ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
ATA N° 346/2018

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito na
Secretaria Municipal de Assistência Social com inicio as 09h00min
reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e demais convidados. A presidente do
Conselho Sra. Pollyana Demarchi inicia a reunião dando bom dia a
todos e apresenta a pauta do dia: Aprovação do Plano de Ação e
Termo de Adesão da Deliberação 109/2017 CEDCA/PR; Comissão
Imposto de Renda. No primeiro assunto abordado a Sra. Sandra
Regina faz uma explanação sobre a o Plano de Ação e o Termo de
Adesão da Deliberação 109/2018 CEDCA/PR – Implantação e
Fortalecimento de ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e
transição à dependência de álcool e outras drogas, destinadas às
crianças, adolescentes e suas famílias no valor de R$ 126.250,00. Foi
exposto por escrito para os conselheiros analisarem, depois de sanadas
as duvidas o Plano de Ação e o Termo de Adesão da Deliberação
109/2018 CEDCA/PR – Implantação e Fortalecimento de
ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à
dependência de álcool e outras drogas, destinadas às crianças,
adolescentes e suas famílias no valor de R$ 126.250,00, foi aprovado
por unanimidade. Em seguida realizou a formação da comissão
responsável pela distribuição do Imposto de Renda, sendo que a
comissão ficou composta pelos seguintes membros: Governamental:
Sandra Regina de Souza Vieira, Valter de Oliveira Favoretto e
Pollyana Demarchi, Sociedade Civil: Rubia Carla Piovezan, Jefferson
Nunes e Sandra de Lourdes Plaza Lopes. Para encerrar as entidades
socioassistenciais levaram para o conselho as necessidades em relação
à aplicação do recurso que está na conta do Fundo da Criança e do
Adolescente referente às doações do Imposto de Renda, sendo que as
mesmas definiram por aplicar esse recurso em custeio. A presidente
do conselho Sra. Pollyana Demarchi agradece a presença de todos e dá
por finalizada a reunião. Nada mais havia a ser tratado eu Katia de
Oliveira Barboni lavrei a presente ata que vai por mim assinada e com
a lista de presença em anexo.
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