
 

 

 

 

COMUNICADO: 103/2020-COVID-19 

 

O Sistema Ocepar informa que suas atividades estão sendo desenvolvidas de forma remota, não 

havendo atendimento presencial. 

 
1. No dia 21 de agosto, o SESCOOP/PR realizou 9ª Reunião Ordinária do Conselho 

Administrativo, gestão 2019-2022 de forma virtual, com a ordem do dia: balancete 
acumulado até julho de 2020;  relatório de atividades do período de 02/01/2020 a 
10/08/2020 e situação dos treinamentos nas cooperativas; apresentação dos projetos 
avaliados e recomendados pelo comitê técnico e autorizados pelo superintendente do 
Sescoop/PR, no período de 14/06/2020 a 03/08/2020, que constam do plano 2020 
aprovado pelo conselho administrativo; reformulação orçamentária; revisão do 
planejamento de atividades e metas;  contratação de seguro de responsabilidade civil; 
assinatura eletrônica das atas das reuniões do conselho administrativo. 
 

2. A OCEPAR, no dia 21 de agosto, realizou 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, gestão 
2020-2024 de forma virtual, com a ordem do dia: balancete acumulado em 31/07/2020; 
arrecadação contribuições cooperativista e autogestão; auditoria; assinaturas eletrônicas; 
termo aditivo home office e plano de retorno de atividades presenciais na sede. 
 

3. No dia 21 de agosto, o Sistema OCEPAR, realizou live para debater a nova instrução 
normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, IN DREI nº 81, 
de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre as normas e diretrizes gerais do Registro Público 
de Empresas, bem como regulamenta as disposições do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro 
de 1996. Para acessar a IN nº 81 clique aqui. 
 

4. O Sistema OCEPAR, no dia 21 de agosto, realizou reunião virtual com o Sistema OCB, para 
alinhamentos dos adidos agrícolas. 
 

5. No dia 21 de agosto, o Sistema OCEPAR participou da reunião realizada pelo Sistema OCB, 
que contou com a participação do Ministério da Agricultura, Coamo, C.Vale e Cocamar, para 
analisar pleito das cooperativas sobre a não obrigatoriedade de certificação de todas as 
unidades armazenadoras. 
 

 
Curitiba, 21 de agosto de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção da COVID-19 
http://paranacooperativo.coop.br/covid_19/ 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-81-de-10-de-junho-de-2020-261499054
http://paranacooperativo.coop.br/covid_19/

