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SÚMULA – Aprova a ADESÃO e o 

PLANO DE AÇÃO da Deliberação 

n°: 018/2021 - CEDI/PR do 

município de Salto do Itararé, 

Estado do Paraná, referente a 

execução de projetos, programas e 

serviços para o atendimento de 

pessoas idosas. 

 

O Conselho Municipal do Idoso - CMDCA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 352/2021; e 

Considerando a deliberação da plenária realizada em 20 de agosto 

de 2021. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Aprova a adesão a deliberação n°: 018/2021 – 

CEDI/PR referente recurso na modalidade Fundo a Fundo para o 

recebimento do incentivo e execução de projetos, programas e 

serviços para o atendimento de pessoas idosas. 

 

Art. 2° Aprova o Plano de Ações de aplicação do incentivo 

e execução de projetos, programas e serviços para o atendimento 

de pessoas idosas. Deliberação n°: 018/2021 – CEDCA/PR do 

município de Salto do Itararé, Estado do Paraná.  

 

Art. 3° Esta Resolução tem efeito retroativo a data de 20 

de agosto de 2021.  

 

Salto do Itararé, 27 de agosto de 2021.  

 

 

LUIZ ISMAEL DE CARVALHO 

PRESIDENTE DO CMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 14-2021. 

A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização 

de 1,0 (uma) diária, com pernoite, para o dia 24.08.2021 à 

25.08.2021, no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um 

reais e noventa e dois centavos), para o Presidente da Câmara 

Municipal Sr. Odair José Carvalho da Silva, em viagem a cidade de 

Curitiba - PR, para participar de reunião na ALEP com Deputado 

Estadual Francisco Buhrer, bem como no Palácio Iguaçu para tratar 

de liberação de recursos e assunto de interesse do município de 

Salto do Itararé-PR. 

 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 15-2021. 

A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização 

de 1,0 (uma) diária, com pernoite, para o dia 24.08.2021 à 

25.08.2021, no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um 

reais e noventa e dois centavos), para o Vereador da Câmara 

Municipal, Sr. Celso Henrique da Cruz, em viagem a cidade de 

Curitiba - PR, para participar de reunião na ALEP com Deputado 

Estadual Francisco Buhrer, bem como no Palácio Iguaçu para tratar 

de liberação de recursos e assunto de interesse do município de 

Salto do Itararé-PR. 

 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 16-2021. 

A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização 

de 1,0 (uma) diária, com pernoite, para o dia 24.08.2021 à 

25.08.2021, no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um 

reais e noventa e dois centavos), para o Vereador da Câmara 

Municipal, Sr. Gilberto Fernandes Vieira, em viagem a cidade de 

Curitiba - PR, para participar de reunião na ALEP com Deputado 

Estadual Francisco Buhrer, bem como no Palácio Iguaçu para tratar 

de liberação de recursos e assunto de interesse do município de 

Salto do Itararé-PR. 

 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 17-2021. 

A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização 

de 0,5 (meia) diária, sem pernoite, para o dia 24.08.2021, no valor 

de R$ 220,96 (duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos), 

para o Vereador da Câmara Municipal, Sr. José Nildo dos Santos, 

em viagem a cidade de Curitiba - PR, para participar de reunião na 

ALEP com Deputado Estadual Professor Lemos, bem como no 

Palácio Iguaçu para tratar de liberação de recursos e assunto de 

interesse do município de Salto do Itararé-PR. 

 

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 18-2021. 

A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização 

de 0,5 (meia) diária, sem pernoite, para o dia 24.08.2021, no valor 

de R$ 220,96 (duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos), 

para o Vereador da Câmara Municipal, Sr. Vanderlan Ferreira de 

Almeida, em viagem a cidade de Curitiba - PR, para participar de 

reunião na ALEP com Deputado Estadual Professor Lemos, bem 

como no Palácio Iguaçu para tratar de liberação de recursos e 

assunto de interesse do município de Salto do Itararé-PR. 

RESOLUÇÃO N° 01/2021 

/2021 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

/2021 

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ 

/2021 


