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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº 498/2021

Projeto de Lei Nº: 

Concede o Título de Utilidade Pública Associação Anjos Inocentes, com sede 
no Município de Guarapuava. 

 

Art. 1º Concede o Título de Utilidade Pública Associação Anjos Inocentes, com sede no Município de Guarapuava. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Cristina Silvestri

Deputada Estadual

 

 

 

 

 

Justificativa

 

À Associação Anjos Inocentes, com sede no Município de Guarapuava, é uma instituição privada sem fins lucrativos, 
de cunho filantrópico.

Com sua sede na cidade de Guarapuava – PR. trabalha em prol do combate ao trabalho infantil que constitui uma das 
mais graves violações de direitos da criança e do adolescente. Pois, o envolvimento de criança e adolescente em 
atividades ilegais, como a exploração sexual e o tráfico de drogas compromete suas potencialidades físicas e 
psicológicas, limitando o direito à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, e o direito de brincar e 
aprender. Assim, o projeto Anjos Inocentes foca seus objetivos na oferta de atividades complementares à escola, 
aliada à inserção e ao acompanhamento da evolução escolar de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Sua proposta conta também com o oferecimento de refeições diárias a cada um, objetivando 
tirar as crianças e os adolescentes da rua. Em suma, buscar ocupar o dia com ações educativas e garantir-lhes 

1 / 2



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

alimentação básica, a fim de que não precisem, ao menos por necessidade própria, submeter-se à mendicância e ao 
trabalho ilegal.

O público-alvo da associação é Crianças e Adolescentes, de ambos os sexos, com idades entre 8 e 17 anos em 
situação de vulnerabilidade pessoal e social. Inicialmente os beneficiados serão os 70 meninos e meninas atendidos 
pelo projeto. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD-2015), mais de 2,7 milhões de crianças e 
adolescentes, de 5 a 17 anos, estão em situação de trabalho no Brasil, destas uma grande parcela envolvida em 
atividades ilegais como a exploração sexual e o tráfico de drogas que são o alvo principal desta associação. Trata-se 
de uma entidade muito ativa e necessária para toda comunidade local. 

Assim, peço apoio dos meus nobres pares.

Cristina Silvestri

Deputada Estadual

 

 

DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI

Documento assinado eletronicamente em 27/09/2021, às 10:25, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 498 e o 

código CRC 1B6A3B2D7F4D9FE

2 / 2



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

DECLARAÇÃO Nº 29/2021

DECLARAÇÃO DE RELEVÂNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

 

 

                                      Eu, Cristina Silvestri, Deputada Estadual, autora do Projeto de Lei que intenta conceder o 
Título de Utilidade Pública Associação Anjos Inocentes, com sede no Município de Guarapuava, DECLARO, 
especificamente para fins da Lei Estadual (PR) nº 17.826/2013, que tenho conhecimento das atividades prestadas pela 
Associação anteriormente referida, bem como dos serviços prestados pela mesma, constituindo-se os mesmos de 
grande utilidade para toda a população do Município de Guarapuava e região.

 

Curitiba, 27 de setembro de 2021.

 

Cristina Silvestri

Deputada Estadual

 

DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI

Documento assinado eletronicamente em 27/09/2021, às 11:01, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 29 e o código 

CRC 1E6A3D2A7D5F1BC
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 
 
 
 
 
 

ASSOCIACAO ANJOS INOCENTES 

CNPJ Nº: 32.056.014/0001-13 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE 

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS
ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIACAO ANJOS
INOCENTES ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 26/07/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná ná

Código de controle 8199.UNVB.5417
Emitida em 27/04/2021 às 09:51:59 

Dados transmitidos de forma segura.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO ANJOS INOCENTES
CNPJ: 32.056.014/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:01:46 do dia 22/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2021.
Código de controle da certidão: 73B7.9AC4.2B00.10DD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020  
 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  
Associação Anjos Inocentes 

CNPJ: 
32.056.014/0001-13 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 

( X)  Sem Fins 
Lucrativos 

(   )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua: Sem nome, continuação da Rua Claudio Coutinho 

BAIRRO: Morro Alto CIDADE: Guarapuava UF: PR CEP: 
85.100-
000 

E-MAIL: 
projetoanjosinocente@gmail.com 

TELEFONE: (42) 99959/4258 

NOME  DO DIRIGENTE  DA OSC: Danieli Denardi CPF: 009.335.749-40 

PERÍODO DE MANDATO:  
2 anos (Dois anos) 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 
8405005-9 SSP-PR 

CARGO: 
Presidente 

ENDEREÇO DIRIGENTE:  Rua Rotary - nº829, Santana CEP: 85.070-280 

 

 
 
1- A Associação  

      A Associação Anjos Inocentes, instituição privada sem fins lucrativos, de cunho 
filantrópico, trata-se de uma Organização da Sociedade Civil – OSC devidamente 
constituída, inscrita sob o CNPJ 32.056.014/0001-13, em pleno gozo de seus direitos e 
em dia com suas obrigações. Com sua sede na cidade de Guarapuava – PR. trabalha 
em prol do combate ao trabalho infantil que constitui uma das mais graves violações de 
direitos da criança e do adolescente. Pois, o envolvimento de criança e adolescente em 
atividades ilegais, como a exploração sexual e o tráfico de drogas compromete suas 
potencialidades físicas e psicológicas, limitando o direito à saúde, à educação, à 
convivência familiar e comunitária, e o direito de brincar e aprender.  
     Assim, o projeto Anjos Inocentes foca seus objetivos na oferta de atividades 
complementares à escola, aliada à inserção e ao acompanhamento da evolução 
escolar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Sua proposta 
conta também com o oferecimento de refeições diárias a cada um, objetivando tirar as 
crianças e os adolescentes da rua. Em suma, buscar ocupar o dia com ações 
educativas e garantir-lhes alimentação básica, a fim de que não precisem, ao menos 
por necessidade própria, submeter-se à mendicância e ao trabalho ilegal. 
 
2- Descrição do público-alvo: 

 

      O público-alvo do presente projeto serão Crianças e Adolescentes, de ambos 
os sexos, com idades entre 8 e 17 anos em situação de vulnerabilidade pessoal e social. 
Inicialmente os beneficiados serão os 70 meninos e meninas atendidos pelo projeto.                



De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD-2015), mais de 
2,7 milhões de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, estão em situação de trabalho 
no Brasil, destas uma grande parcela envolvida em atividades ilegais como a 
exploração sexual e o tráfico de drogas que são o alvo principal do projeto, visto que 
temos como mote a seguinte frase: “Precisamos chegar até as crianças antes que os 
traficantes”.  
 
3-  Localização geográfica das ações: estrutura disponível e identificação do local 

A instituição está situada no município de Guarapuava, no Bairro Morro Alto, sendo 
uma casa com aproximadamente 100m², com cozinha, refeitório e um salão para 
atividades, quatro banheiros, depósito e uma área externa coberta, além de uma quadra 
de futebol com grama sintética utilizada para diversas atividades. Atualmente não 
dispõe de funcionários, tendo todas as suas atividades desenvolvidas pelos membros 
da diretoria da associação e voluntários.  
 
 

 

4- OBJETIVOS 

 
4.1. GERAL Resgatar e trabalhar a prevenção com equipe multidiciplinar, 
proporcionando atividades de esporte, cultura, como também oportunidade através de 
oficinas profissionalizantes que possa transformar a realidade financeira e relacional, 
apresentando assim, cidadãos capacitados e saudáveis à sociedade e mercado de 
trabalho.  

 
4.2. ESPECÍFICOS  

• Prestar o acolhimento e encaminha-las para o atendimento médico, psicológico 
e avaliação física para verificar o estado de saúde geral.  

• Acompanhar e avaliar a situação das crianças e adolescentes através da visita 
domiciliar. 

• Servir três refeições diariamente (café da manhã, almoço e lanche da tarde), 
caracterizando assim o combate à desnutrição e erradicação da fome.  

• Cuidar e elevar a saúde e o bem-estar das crianças, promovendo ações em 
grupo, articular a parceria, promover autocuidado, estímulos saudáveis, pró 
atividade, desenvolvendo atividades esportivas como: futebol, tênis de mesa, 
artes marciais, basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis e Voleibol. 

• Promover a musicalidade entre outras atividades culturais, para o despertar da 
autoestima, da criatividade e da sensibilidade. 

• Capacitar os adolescentes através da Oficina Profissionalizante de Panificação, 
levando-os a obter resultados palpáveis e rápidos, despertando também o prazer 
da criação. 

• Coordenar e executar oficina profissionalizante de Estamparia em Tecidos, 
motivando-os ao empreendedorismo e independência financeira.  

• Promover ações de cuidados com a horta ressaltando os benefícios de uma 
alimentação saudável e manuseio da terra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atividade desenvolvidas no Projeto: 

 

Pintura 

 

                                 
 

Futebol 

  
 

Panificação ( Profissionalizante) 

                 



 
 
Judô: 
 
 

     

 
 
 
Jiu Jitsu: 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hapkido: 
 

      
 
 
 
 
Cultivo de Horta e Rosas: 
 

           
 
 
 
Reuniões com as Famílias e Jovens: 
 

        



 
 
3 refeições diárias: 
 
 

       
 
 
 

 

5 – Parcerias:  

As parcerias são realizadas com a sociedade em geral para o desenvolvimento 

do projeto, com doações e contribuições para o desenvolvimento das atividades. 

Voluntários profissionais (psicólogos, médicos, dentistas, assistentes sociais, 

educadores físicos etc.) que se propõem a auxiliar nas atividades desenvolvidas na 

sede da associação. 

     Empresas e particulares que participam como benfeitores, realizando doações 
de mobiliário, equipamentos e acessórios eletrônicos, produtos alimentícios, 
produtos de higiene pessoal e material de limpeza, entre outros produtos e insumos 
utilizados na manutenção da estrutura e das atividades da associação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarapuava, 30 de dezembro de 2021 
 
 
 

 
Danieli Denardi 

Presidente da Associação 
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INFORMAÇÃO Nº 894/2021

 

 

 

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 27 de setembro de 2021 e 
foi autuada como Projeto de Lei nº 498/2021.

 

 

 

Curitiba, 27 de setembro de 2021.

 

 

Camila Brunetta 
Mat. 16.691

CAMILA BRUNETTA SILVA

Documento assinado eletronicamente em 27/09/2021, às 17:32, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 894 e o 

código CRC 1D6A3E2D7C7E4AF
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INFORMAÇÃO Nº 913/2021

 

 

 

Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente proposição 
não possui similar nesta Casa.

 

 

 

Curitiba, 28 de Setembro  de 2021.

 

 

Cristiane Melluso

Matric. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 28/09/2021, às 11:32, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 913 e o 

código CRC 1F6B3A2C8B3A9CA
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INFORMAÇÃO Nº 918/2021

Projeto de Lei n°: 498/2021

Interessado: ASSOCIAÇÃO ANJOS INOCENTES

Assunto: Concessão do Título de Utilidade Pública. 

 

Em conformidade com a Lei nº 17.826, de 13 de dezembro de 2013, que regulamenta a Concessão 
do Título de Utilidade Pública no Estado do Paraná, há necessidade de anexar ao processo legislativo os seguintes 
documentos:

 

1) certidão liberatória do Tribunal de Contas; 

2) declaração do deputado autor do Projeto de Lei de que tem conhecimento das atividades e da 
relevância dos serviços prestados pela entidade a ser beneficiada com o Título de Utilidade Pública e que os 
 documentos  juntados conferem  com os  originais ( SILEGS - Ação 291- Tipo: 26 - Modelo 45);

3) ata da última assembleia geral averbada no cartório de títulos e documentos do município sede da 
instituição com  número do  registro legível.

Desse modo aguardam-se as providências solicitadas para prosseguir com regular andamento do 
pedido de concessão do Título de Utilidade Pública.

 

Curitiba, 28 de Setembro de 2021.

Cordialmente.

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 28/09/2021, às 16:00, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 918 e o 

código CRC 1A6A3A2F8C5A5FF
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DECLARAÇÃO Nº 32/2021

Para atender ao requisito do art. 2º da Lei Estadual nº 17.826/2013, declaro que tenho conhecimento das atividades e 
da relevância dos serviços prestados pela Associação Anjos Inocentes, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 32.056.014/0001-13, com sede na Rua Claudio Coutinho, Bairro Morro Alto,  no Município de 
Guarapuava, a qual solicita a concessão do título de utilidade pública. Declaro que os documentos juntados estão de 
acordo com o artigo 7º parágrafo único da Lei 17.826 de 13 de dezembro de 2013.

 

Curitiba, 29 de Setembro de 2021 

 

 

Cristina Silvestri

Deputada Estadual

DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI

Documento assinado eletronicamente em 29/09/2021, às 15:41, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 32 e o código 

CRC 1F6F3C2F9B4F0CD
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 
 
 
 
 
 

ASSOCIACAO ANJOS INOCENTES 

CNPJ Nº: 32.056.014/0001-13 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE 

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS
ARTS. 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIACAO ANJOS
INOCENTES ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 26/07/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná ná

Código de controle 8199.UNVB.5417
Emitida em 27/04/2021 às 09:51:59 

Dados transmitidos de forma segura.



Verificação de pendências para Certidão Liberatória

Entidade 32.056.014/0001-13

Data 05/10/2021 14:50:43

Resultado
 

Foram encontradas as seguintes pendências para emissão da Certidão Liberatória:

A entidade não está apta a receber Certidão Liberatória por possuir pendências junto ao Sistema Integrado de Transferências - SIT.
Consulte Aqui



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

INFORMAÇÃO Nº 1056/2021

Projeto de Lei n°: 498/2021

Interessado: ASSOCIAÇÃO ANJOS INOCENTES

Assunto: Concessão do Título de Utilidade Pública. 

 

Em conformidade com a Lei nº 17.826, de 13 de dezembro de 2013, que regulamenta a Concessão 
do Título de Utilidade Pública no Estado do Paraná, há necessidade de anexar ao processo legislativo os seguintes 
documentos:

 

1) certidão liberatória do Tribunal de Contas do Paraná  atualizada.

Desse modo aguardam-se as providências solicitadas para prosseguir com regular andamento do 
pedido de concessão do Título de Utilidade Pública.

Curitiba, 05 de Outubro de 2021.

Cordialmente.

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 05/10/2021, às 16:03, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 1056 e o 

código CRC 1A6F3D3E4F6E0CB
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INFORMAÇÃO Nº 1347/2021

Autor: :DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI.

Interessado: ASSOCIAÇÃO ANJOS INOCENTES

Informação nº: 51/21

Projeto de Lei n°: 498/21      

 

                   Atesto que a entidade instruiu o presente projeto com documentos a serem encaminhados à Comissão de 
Constituição e Justiça para análise de admissibilidade no tocante ao preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 
Estadual nº 17.826, de 13 de dezembro de 2013.

 

               Curitiba, 26 de Outubro de 2021.

 

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 26/10/2021, às 11:00, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 1347 e o 

código CRC 1A6D3D5C2A5C6AF
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DESPACHO - DL Nº 762/2021

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 26/10/2021, às 12:32, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 762 e o 

código CRC 1B6C3A5F2B5A6CB
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 459/2021

 

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 498/2021

 

 

Projeto de Lei nº.498/2021

Autora: Deputada Cristina Silvestri

 

 

 

Concede o Título de Utilidade Pública Associação Anjos Inocentes, com sede 
no Município de Guarapuava.

 

                                              EMENTA: DECLARAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA 
– LEI Nº 17.826/2013 – REQUISITOS PREENCHIDOS – PARECER 
FAVORÁVEL.

 

 
PREÂMBULO

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo conceder o Título de Utilidade Pública Associação Anjos Inocentes, com 
sede no Município de Guarapuava

 

FUNDAMENTAÇÃO
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Inicialmente, cumpre salientar que compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância ao disposto no 
artigo 41, VII, “g”, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, verificar a constitucionalidade, legalidade, 
legitimidade do proponente, a técnica legislativa, bem como manifestar-se sobre o mérito das proposições que versem 
sobre a concessão de Título de Utilidade Pública de Associações, senão vejamos:

                              

Art. 41. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça:

VII - Manifestar-se quanto ao mérito de proposições que disponham sobre:

g) declaração de utilidade pública de entidades civis.

 

Chamada esta comissão a se manifestar quanto à legalidade, constitucionalidade e mérito do referido projeto, por estar 
o mesmo de acordo com a Lei nº 17.826/2013, nada encontramos que possa impedir sua normal tramitação.

Os principais requisitos foram devidamente preenchidos, quais sejam:

 Entidades sem fins lucrativos;•
a finalidade;•
 a não remuneração de seus membros;•
a destinação do patrimônio em caso de dissolução a uma entidade congênere;•
documentos de regularidade;•
relatório de atividades;•

 

A presente instituição é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, criada há mais de 
um ano, possuindo a finalidade o cuidado, a autonomia, a garantia de direitos, a assistência social e a promoção de 
crianças e adolescentes em situação de risco, por meio de orientação, aconselhamento, palestras, atividades lúdicas e 
recreativas, oficinas de capacitação, no respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente,  conforme preceitua o 
estatuto da entidade, cumprindo assim com os requisitos exigidos pelo artigo 1º, I ,II e III da Lei 17.826/2013:

                             

Art. 1º O Título de Utilidade Pública será concedido por lei a entidades que 
comprovarem preencher os seguintes requisitos, por meio do respectivo 
Estatuto:

I – ser pessoa jurídica de direito privado constituída no Estado do Paraná 
ou que exerça atividades com representação no Estado, com ato 
constitutivo registrado;

II – ter personalidade jurídica, há mais de um ano;
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III- finalidade assistencial, educacional, cultural, filantrópica, de pesquisa 
científica, de esporte ou meio ambiente, desde que comprovado o 
interesse público das atividades desenvolvidas, prestando serviços de 
forma perene, efetiva e desinteressada à coletividade nos termos do 
respectivo Estatuto.

 

Quanto a não remuneração de seus dirigentes e a destinação do patrimônio, também encontram-se devidamente 
reguladas pelo presente estatuto.

 

Cumpre ressaltar também que todos os demais documentos exigidos foram anexados ao presente Projeto de Lei.

 

Por fim, no que tange à técnica legislativa, o projeto de lei em análise não encontra, óbice nos requisitos da Lei 
Complementar federal nº 95/98, bem como, no âmbito estadual, da Lei Complementar nº 176/2014, as quais 
dispõem sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis.

 

CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 498/2021, em virtude de sua 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n. 
17.826/2013.

Curitiba, 8 de novembro  de 2021.

 

 

 

MÁRCIO PACHECO

Vice Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ
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DEPUTADO TIÃO MEDEIROS

Relator

DEPUTADO TIÃO MEDEIROS

Documento assinado eletronicamente em 09/11/2021, às 16:09, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 459 e o 

código CRC 1B6D3C6B4F8C4EC
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INFORMAÇÃO Nº 1740/2021

 

 

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 498/2021, de autoria da Deputada Cristina Silvestri, recebeu parecer 
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 9 de novembro de 2021.

O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

 

Curitiba, 11 de novembro de 2021.

 

Rafael Cardoso 
Mat. 16.988

 

RAFAEL LENNON CARDOSO

Documento assinado eletronicamente em 11/11/2021, às 16:03, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
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