
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ADMINISTRATIVO

UGT

Ata numero 001/2020 (hum), ao primeiro dia do mês de Abril
do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  às  nove  horas  no  recinto  da
associação  LAR  PADRES  ANTONIO  E  MARCOS
CAVANIS DE PLANALTO,  CNPJ  nº  03.243.990-0001-87,
neste  ato  representada  por sua  Presidente  a  Sra.  JANDIRA
BERTE HISTER, brasileira, viúva, residente e domiciliada na
Rua Padre Marcelo Quilici, Nº 389, Bairro Nossa Senhora de
Lourdes,  Município  de  Planalto-Pr.  portadora  da  Cédula  de
Identidade  RG  nº  841.587-0  SSP/PR  e  do  CPF  nº
297.571.349-53.  Iniciou a abertura da audiência agradeceu a
presença  de  todos,  em  sequência  explanou  sobre  as
Transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Planalto,
forma-se uma equipe de fiscalização da Colaboração, para o
acompanhamento e  fiscalização  do cumprimento do objeto e
condições do presente instrumento será exercida pela UGT =-
Unidade Gestora de Convênios, pelo período de Abril de 2020
á março de 2022, ora eleitos e empossados por unanimidade, a
quem  incumbirá  à  análise  dos  relatórios  de  atividades  dos
serviços desenvolvidos e dos demais documentos apresentados
e  acompanhamento  da  aplicação  dos  recursos  que  serão
recebidos.;-  Os  responsável  pela  gestão  do
convênio/colaboração poderão, de acordo com a necessidade e
para  fins  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:-  OSNI  DE
OLIVEIRA  brasileiro,  casado,  residente  e  domiciliado  nesta
cidade de Planalto-Pr, portador do CPF: 555.376.349-53 e RG:
3706425-4, e ANTONIA BREMBATI ORTOLAN, brasileira,
divorciada, residente e domiciliada nesta cidade de Planalto, Pr,
portadora do CPF: 581.128.049-15 e RG: 2.,112.781-7 II-Pr. e,
MARA  REGINA  AREND  BAGGIO,  brasileira,  casada,
residente e domiciliada nesta cidade de Planalto-Pr, portadora
do CPF: 555.361.909-20. Nada mais havendo a tratar a senhora
presidente  JANDIRA BERTE HISTER declarou  encerrada  a
audiência,  interação  e  participação  com  comprometimento,
trabalho  e  transformação”  agradeceu  a  presença  de  todos.
Assim  sendo  mandou  lavrar  a  presente  ATA  que  lida  e
considerada vai assinada por mim e pelos demais presentes. A
presente ATA transcrita confere com a manuscrita em forma e
teor. 
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