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No dia 17 de Novembro de 2020, na sala de reuniões da sede administrativa da
Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, reuniram-se os membros
efetivos nomeados pela Resolução 0019/2020, o Coordenador Sr. Luciano
Firmano da Silva e os membros Srs. Paulo Sérgio Mattos César e Lupercio
Barusso Júnior, observadas as disposições contidas no Estatuto Social, Lei n
13.303, de 30 de junho de 2016, na Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e demais legislações em vigor, tudo em atendimento ao disposto no Regimento
Interno do Comitê Estatutário da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO S.A., os membros iniciaram os procedimentos de
análise dos documentos, requisitos e vedações para a investidura do Sr,
Jacélio Dionisio de Oliveira, indicado ao cargo de Membro Suplente do
Conselho Fiscal pelo Exmo. Prefeito do Município de Londrina, Sr. Marcelo
Beiínati Martins, através do Oficio 442/2020-GAB. Os membros do Comitê
procederam com a avaliação da Ficha de Cadastro e documentos
apresentados pelo candidato, da análise extraiu-se o disposto no documento
Ficha de Análise de Cadastro do Conselho de Administração, requisitos e
vedações, documento este, acostado ao Processo e parte integrante deste
instrumento. Em ato continuo após a referida análise, considerando os
documentos apresentados e a declaração de veracidade dos mesmos firmada
pelo candidato, os membros do comitê decidem, em conjunto, e por voto
unânime, que o Sr. Jacélio Dionisio de Oliveira, cumpri integralmente as
exigências documentais, bem como não se enquadra em qualquer das
vedações para a investidura no cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal.
Por conseqüência os membros do Comitê Estatutário decidem por elaborar o
relatório final. Nada mais havendo foi encerrada a reunião.
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