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Ata da Reunião Ordinária da Comissão Temporária para avaliação de projeto - 

CONDECON de Balneário Camboriú, realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

vinte e um, às oito horas e trinta minutos da manhã, via aplicativo Skype para reunião 

virtual. Estiveram presentes: Jean Carlo Lopes (Titular/PROCON), Eraldo de Carvalho 

Júnior (Titular/ACIBALC), Maite Morgana Uhlmann (Titular/Sec. Turismo), Robson Benz 

(Titular/Sec. Meio Ambiente) e Paulo José da Costa (Titular/OAB - 15º Subseção).  

Pauta – Discussão sobre a prorrogação dos trabalhos desta Comissão para 

avaliação do Projeto “EDUCAÇÃO FINANCEIRA - UM CURRÍCULO A SER INSERIDO 

NAS RELAÇÕES SOCIAIS DE CONSUMO”. Aberta a reunião pelo Sr. Presidente desta 

Comissão, Eraldo Carvalho, o qual expôs os fundamentos jurídicos pelos quais se funda a 

a prorrogação dos trabalhos da Comissão, colocando em pauta a votação para prorrogação 

do prazo dos trabalhos, por unanimidade, foi aprovada a prorrogação do prazo dos 

trabalhos da Comissão Temporária por 60 dias. A presente reunião foi gravada em um 

arquivo de formato mp4, o qual ficará salvo na pasta das atas de reuniões 2021, Comissão 

Temporária, deste CONDECON. Sem mais a ser tratado, é dada por encerrada a reunião e 

eu, Lucas, lavro esta ata que após lida, será assinada digitalmente por todos dando 

legalidade ao ato.   
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Assinaturas (6)

Casa dos Conselhos (Participante)
Assinou em 28/06/2021 às 08:10:05 (GMT -3:00)

Robson Benz (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 16:19:44 (GMT -3:00)

Maite Morgana Uhlmann (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 08:21:38 (GMT -3:00)

Paulo José da Costa (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 08:20:21 (GMT -3:00)

Jean Carlo Lopes (Participante)
Assinou em 25/06/2021 às 13:49:16 (GMT -3:00)

Eraldo de Carvalho Júnior (Participante)
Assinou em 27/06/2021 às 19:55:38 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

23/06/2021 às 08:04:57 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos solicitou as assinaturas.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

23/06/2021 às 08:21:38 
(GMT -3:00)

Maite Morgana Uhlmann (Autenticação: e-mail mmorganau@gmail.com; 
IP: 177.96.61.246) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/06/2021 às 08:20:21 
(GMT -3:00)

Paulo José da Costa (Autenticação: e-mail costa@univali.br; IP: 
200.169.48.6) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/06/2021 às 16:19:44 
(GMT -3:00)

Robson Benz (Autenticação: e-mail robsonbez@hotmail.com; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

28/06/2021 às 08:10:06 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

25/06/2021 às 13:49:16 
(GMT -3:00)

Jean Carlo Lopes (Autenticação: e-mail jcladvogado@gmail.com; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

27/06/2021 às 19:55:38 
(GMT -3:00)

Eraldo de Carvalho Júnior (Autenticação: e-mail 
eraldocarvalho@terra.com.br; IP: 189.115.115.154) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

28/06/2021 às 08:10:05 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos (Autenticação: e-mail 
bccasadosconselhos@gmail.com; IP: 45.162.71.33) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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