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LGT

ATA N° 01-20
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte),
ás 20 (vinte) horas, na Sede da Associação Cultural e Ecológica de
Planalto - ACEP. sita a Avenida Rio Grande do Sul. n° 1270. cidade
de Planalto, inscrita no CNPJ n° 02.468.958/0001-37. neste ato
representada pelo seu Diretor Geral. Oldemar Ceconi. brasileiro,
casado, residente e domiciliado na comunidade de Barro Branco.
Planalto PR. portador a cédula de identidade n° 1.462.968-8 SSP/PR c
do CPF N° 283.042.689-49. Deu inicio a audiência, agradeceu a
presença de todos, c cm sequencia explanou sobre as transferências
financeiras da Prefeitura Municipal de Planalto, forma-se uma equipe
de fiscalização e colaboração, para o acompanhamento e tlscalizaçâo
do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento, será
exercido pela UGT - Unidade Gestora de Convênios, pelo período dc
12 (doze) meses de vigência da Contraio, ora eleito.s por unanimidade
e empossados, a quem incumbirá a analise dos relatórios de atividades
dos serviços desenvolvidos e dos demais documcnlos apresentados e
acompanhamento da aplicação dos recursos que serão recebidos. Os
responsáveis pela gestão do convênio/colaboração poderão, de acordo
com a necessidade e para Uns de análise do relatório, solicitar
informações adicionais, examinar documentos e praticar demais atos
pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.
Nomeados os seguintes membros: ANTONlO l.EO DE SOUZA,
brasileiro, casado, portador do RG N° 1.093.518-0 SSP/PR. inscrito no
CPF N° 498.603.309-30. residente e domiciliado a Rua l.aranjciras. n"
462. Bairro Jardim Floresta. Planalto PR: ARLINDO KU/.NIEWSKI.
brasileiro, casado, portador do RGN° 3.031.179-5 SSP/PR. inscrito no
CPF N° 176.743.449-91. residente e domiciliado a Rua Rodolfo
Ulrich. n° 1123. Centro. Planalto PR; ADEMAR LUIZ l.lBARDl.
brasileiro, casado, portador do RG 4.401.429-7 SSP/PR. inscrito no
CPF N" 603.510.809-10, residente e domiciliado a Rua Alfredo
Frederico Beyer. n° 266, Bairro Santo Antonio. cidade de Planalto PR.
Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral. Oldemur Ceconi,
declarou encerrada a "audiência, interação e participação com
comprometimento". .Agradeceu a presença dc todos. Assim sendo,
mandou lavrar a presente ata que lida e achada conforme vai assinada
por mim c pelos demais presentes. A presente Ata transcrita confere
com a manuscrita em forma e teor.

OLDEMAR CECON!

ANTONIO LEO DE SOUZA

ARLINDO KUSNIEWSKI

ADEMAR LUIZLIBARDI
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