
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte um, as nove horas, reuniram 

se via Meet os Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

de Pontal do Paraná, sendo os presentes: a Presidente Jara Alves Dantas, 

Geraldo Borges da Silva Junior, Iva Maria Ronahak Lindner e Maria Lucia Silva 

tendo como pauta do dia a prestação das contas do FIPAR – Fundo Estadual 

Dos Direitos do Idoso, do segundo semestre de dois mil e dezenove etambém 

do primeiro semestre de dois mil e vinte. As nove horas pontualmente a 

Presidente, Senhora Jara Alves Dantas fez a abertura da reunião 

cumprimentando a todos, dando boas vindas aos novos Conselheiros e por falta 

de quórum sugeriu aguardar até as nove horas e trinta minutos para dar início a 

apresentação da pauta do dia. As nove horas e trinta minutos a Senhora 

Presidente retomou a reunião apresentando a pauta que logo em seguida 

passou a palavra para o Conselheiro Geraldo que fez a apresentação da 

prestação de contas do segundo semestre de dois mil e dezenove, do Fundo 

Estadual Dos Direitos do Idoso, cujo valor do repasse foi de sessenta mil reais, 

a documentação foi anexada no Grupo do WhatsApp do CMDPI, uma vez que a 

reunião estaria acontecendo online por orientações de segurança devido a 

Pandemia, após análise de todos foi aprovada por unanimidade as contas do 

FIPAR referente ao segundo semestre de dois mil e dezenove, em seguida 

passou se para a análise das referente ao primeiro semestre de dois mil e vinte, 

no valor de sessenta mil reais, também do Fundo Estadual Dos Direitos do Idoso, 

seguindo como da prestação anterior os Conselheiros tomaram conhecimento 

da documentação para análise através do Grupo de WhatsApp do CMDPI, que 

após análise foi colocada em votação,  sendo também aprovada por 

unanimidade. Sem nada mais a tratar a presidente encerrou a reunião 

recomendando que todos atendam aos cuidados necessários para o controle do 

Corona vírus, e que até que perdure esta situação de Pandemia as reuniões do 

Conselho acontecerão via Meet, Eu Iva Maria Ronahak Lindner, secretário deste 

Conselho lavrei e assino a presente ata.                   


