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Salto do Itararé-PR, terça-feira, 22 de junho de 2021.
RESOLUÇÃO N° 07/2021
SÚMULA – Aprova a ADESÃO e o
PLANO DE AÇÃO da Deliberação
n°: 024/2021 - CEDCA/PR do
município de Salto do Itararé,
Estado do Paraná, referente
“Òrfãos do COVID”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere
a Lei Municipal nº 254/2015; e Considerando a deliberação da
plenária realizada em 15 de junho de 2021.
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Art. 2° Esta Resolução entra em vigor a partir da data de
publicação.
Salto do Itararé, 18 de junho de 2021.

ANDREA APARECIDA DE LIMA
PRESIDENTE DO CMDCA

CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

EXTRATO DE DIARIAS

RESOLVE:
Art. 1º Aprova a adesão a deliberação n°: 024/2021 –
CEDCA/PR referente recurso na modalidade Fundo a Fundo para
o recebimento do incentivo "Perdas parentais em virtude da
Pandemia de SARS COVID 19" tambêm chamado de "Òrfãos do
COVID".
Art. 2° Aprova o Plano de Ações de aplicação do
incentivo "Perdas parentais em virtude da Pandemia de SARS
COVID 19" tambêm chamado de "Òrfãos do COVID". Deliberação
n°: 024/2021 – CEDCA/PR do município de Salto do Itararé, Estado
do Paraná.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor a partir da data de
publicação.
Salto do Itararé, 18 de junho de 2021.

ANDREA APARECIDA DE LIMA
PRESIDENTE DO CMDCA

RESOLUÇÃO N° 08/2021
SÚMULA – Criação e manutenção
de
entidade
de
acolhimento
institucional de criança e adolescente
em situação de risco no âmbito do
Município de Salto do Itararé
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere
a Lei Municipal nº 254/2015; e Considerando a deliberação da
plenária realizada em 15 de junho de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprova a Criação e manutenção de entidade de
acolhimento institucional de criança e adolescente em situação de
risco no âmbito do Município de Salto do Itararé

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 04-2021.
A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização
de 1,0 (uma) diária, para o período de 12.05.2021 a 13.05.2021, no
valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e novena
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 com Deputado Estadual Francisco Buhrer
tratar de liberação de recursos e assunto de interesse do município
de Salto do Itararé-PR.
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 05-2021.
A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização
de 1,0 (uma) diária, para o período de 12.05.2021 a 13.05.2021, no
valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e novena
e dois centavos), para o Vereador Sr. Gilberto Fernandes Vieira, em
viagem a cidade de Curitiba - PR, para participar de reunião com
Deputado Estadual Francisco Buhrer tratar de liberação de
recursos e assunto de interesse do município de Salto do ItararéPR.
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º 06-2021.
A Câmara Municipal de Salto do Itararé torna público a autorização
de 1,0 (uma) diária, para o período de 12.05.2021 a 13.05.2021, no
valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e novena
e dois centavos), para o Vereador Celso Henrique da Cruz, em
viagem a cidade de Curitiba - PR, para participar de reunião com
Deputado Estadual Francisco Buhrer tratar de liberação de
recursos e assunto de interesse do município de Salto do ItararéPR.

