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CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 

O PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE DE LONDRINA - PROVOPAR, com sede 

na Av. Brasília, 1501- Rodocentro, Londrina - PR CNPJ 78.317.450/0001-08, neste ato representado por 

sua Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, vem mui respeitosamente a f im de expor e no f inal 

requerer:  

O PROVOPAR – LD foi fundado em 1985, com o objetivo de defesa de direitos sociais através de combate 

à fome, desigualdade social e a promoção da cidadania. 

Para o cumprimento de sua missão realiza ações de voluntariado de natureza assistencial, cultural e social 

e, também, atua em parceria com instituições privadas e com órgãos oficiais em ações voltadas à 

comunidade em situação de risco e desproteção social, na qual busca a melhoria dos atendimentos das 

diversas organizações na área social, promove e apoia atividades e projetos direcionados à educação 

para o trabalho e geração de renda. 

 No ano de 2021 estaremos atualizando o cadastro das Organizações da Sociedade Civil, os mesmos 

deverão ser mantidos atualizados com o objetivo de que as doações sejam direcionadas conforme o 

atendimento prestado a comunidade.  

Desta forma, solicitamos que os documentos para o cadastramento sejam providenciados e encaminhados 

no período de 26/01 a 10/02 nas seguintes opções: 

1. Sede de Entidade situada a Av. Brasíl ia, 1501 (ao lado da Metronorte); 
2. e-mail presidência@provoparlondrina.org.br ; 
3. WhatsApp (43) 99159-7801. 

 
Apresentando os seguintes DOCUMENTOS: 

 

a) Comprovante ativo no CNPJ, emitido do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

b) RG e CPF do RESPONSÁVEL LEGAL; 

c) Ofício contendo qual o objetivo/ finalidade da Organização da Sociedade Civil e/ou ação social, 

informações quantitativas dos atendimentos referenciados e ou atendidos e qual a solicitação de 

doações. 

Assim, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se entendam necessários.  

Atenciosamente, 

 

Fernando Henrique Ortiz 

PRESIDENTE 
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