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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte foi convocada

reunião ordinária do CMDCA. Em razão das medidas de distanciamento

social adotadas em âmbito municipal como prevenção ao avanço do

Covid-19, foi proposto e aprovado por maioria simples, via aplicativo, o

envio dos conteúdos relativos à pauta ao endereço eletrônico dos (as)

conselheiros (as), para fins de apreciação e votação em modo virtual. Os

pareceres dos (as) conselheiros (as) foram enviados entre os dias quatorze

e dezesseis de abril de dois mil e vinte.

3ª Reunião do CMDCA

14/04/2020

Foram aprovadas, com ressalvas, as Atas nº 01/2020 e nº 02/2020. A ressalva

se refere à padronização da menção aos conselheiros presentes no cabeçalho

das atas.

Atas nº 01/2020 e

02/2020 CMDCA

Foram enviados os documentos relativos à renovação de registro, junto ao

CMDCA, da Associação Solar Ita Wegman, CNPJ 10.311.690/0001-53, sendo

aprovada sem ressalvas.

Renovação de registro

Associação Solar Ita

Wegman

Do mesmo modo, foram apreciados os documentos do Centro de Integração

Empresa-Escola – CIEE-PR, CNPJ 76.610.591/0001-80, para fins de

renovação de registro junto a este Conselho. Renovação aprovada sem

ressalvas.

Renovação de registro

CIEE-PR

A Fraternidade Espírita Allan Kardec, CNPJ 07.317.684/0001-07, teve sua

documentação apreciada e a renovação do registro junto ao CMDCA foi

aprovada sem ressalvas.

Renovação de registro

FEAK

Por fim, o Instituto de Bem com a Vida, CNPJ 07.739.454/0001-28, teve a

renovação de registro no CMDCA aprovada, sem ressalvas, após apreciação de

documentação enviada aos (às) conselheiros (as).

Renovação de registro

Instituto de Bem com a

Vida

Após o exposto, eu, Diego Carazzai Tavares, declaro que a ata foi lavrada por mim e que a lista de

emails dando conta do quórum e da aprovação do conteúdo da pauta encontra-se em anexo.
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