Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Departamento
de Imprensa Oficial

CAD/DIOE

Aos três dias de setembro do ano de 2020 o Conselho de Administração do
Departamento de Imprensa Oficial

CAD-DIOE nomeado pelo Decreto nº

5.557/2020 se reuniu para apresentação dos membros e estabelecimento da
Pauta da Reunião Ordinária a se realizar no dia 10 de setembro de 2020 às
14:00. Realizadas as apresentações, deliberou-se que a nomeação do
representante do DIOE, nos termos do art. 7º, V, do Decreto nº 4.166/1994
alterado pelo Decreto nº 5.557/2020, ocorrerá mediante resposta do Diretor
Financeiro-Administrativo do DIOE, atual Presidente-Diretor Interino do DIOE, ao
Ofício a ser encaminhado pelo Presidente do CAD-DIOE com a solicitação de
indicação do servidor de carreira José Casteliano Pereira e a apresentação por
parte da Diretoria do DIOE do balanço financeiro e das demonstrações contábeis
desde 1º de janeiro de 2019. Informado pelo Presidente do CAD-DIOE que
desde 20 de julho de 2020 o parque gráfico está desativado, definiu-se como
pauta da Reunião Ordinária (i) a decisão pelo CAD-DIOE acerca da continuidade
dos contratos vigentes; (ii) o reconhecimento e análise do patrimônio do DIOE
de forma a avaliar o direcionamento estrutural e estratégico da Autarquia; (iii)
demais assuntos que surjam no decorrer da reunião e que os membros
presentes estejam de acordo em deliberar. Ao final, o Presidente do CAD-DIOE
informou que serão encaminhados por e-mail os documentos até o momento
entregues pela Diretoria de forma a possibilitar a instrução do Conselho para a
Reunião Ordinária. Para lavratura da Ata seguem os nomes e contatos dos
membros

do

CAD-DIOE:

Diego

de

Oliveira

Nogueira,

diegonogueira@cc.pr.gov.br, (41) 99671-6076; João Luiz Giona Junior,
joaogiona@gmail.com,

(41)

98401-2564;

Fabianne

Gusso

Mazzaroppi

Winkelmann, fabianne.mazzaroppi@seap.pr.gov.br, (41) 99919-5161; Rita
Ribeiro,

rribeiro@sepl.pr.gov.br,

(41)

99975-6586,

Guilherme

Abreu,

guilhermeabreu@ccivil.pr.gov.br, (41) 99937-9344, José Casteliano Pereira,
jcasteliano@dioe.pr.gov.br, (41) 99905-6806. Nada mais a ser considerado,
lavra-se a presente Ata a ser assinada.

