
CEDI PR – RELATÓRIO COMISSÃO DE ORÇAMENTO FINANCIAMENTO E FUNDO  
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Comissão e Plenária:  
Coordenador/ Colaborador: Jorge Nei Neves 
Relator: Simone  
Apoio Técnico: Simone 

 
COMPOSIÇÃO: 

CONSELHEIRO(A): Entidade/Órgão: 

Elisa Baraldi Canales  (Titular) ok 
CEGEM 

Diones (Suplente)  

Cleonice F. de Almeida (Titular) 
São Vicente de Paulo - Castro 

Aline (suplente) ok 

 
SEJUF 

 

Terezinha Correa M. Barbosa (Titular)ok 
Ass.de Proteção ao Idoso de Orizona 

Laura (Suplente) 

  

SEET  

 
SEEC 

Valter  (Suplente) 

Colaboradores: Jorge Nei Neves  PRESIDENTE CEDI 

Adriana Santos Oliveira  Convidados  

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 

 Convidados 

 

Pauta: 

4.1– Pauta Permanente – Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores: 

Relato: Sobre a prestação de contas do incentivo de garantias de direitos da pessoa 

idosa (Del. 01/2017), a técnica responsável Viviane da Paz trará as informações para 

a reunião da comissão no mês de março. 

Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 

 



Protocolado da ALEP 16.521.054-9 e 16.527.328-1 - A técnica responsável Viviane 

da Paz trará as informações para a reunião da comissão no mês de março. 

Parecer da Comissão: Ciente 

Parecer do CEDI: Ciente 

 

 

 

4.2 – Solicitação de apresentação de projeto para captação de recursos no 

banco de projetos do FIPAR – Associação Sagrada Família – Email 17/12/2020. 

Relato: Agendamento de reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de 

Políticas Públicas e Comunicação e Orçamento, Financiamento e Fundo, no dia 

17/03/2021, às 09:30h para análise deste projeto, sendo 10 minutos para 

apresentação pela entidade e 10 minutos para a comissão deliberar. Encaminhamento 

prévio projeto para os conselheiros para apropriação com posterior discussão sobre o 

tema.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

 

4.3. - Solicitação de apresentação de projeto para captação de recursos no 

banco de projetos do FIPAR – Socorro aos Necessitados – Email 18/12/2020. 

Relato: Agendamento de reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de 

Políticas Públicas e Comunicação e Orçamento, Financiamento e Fundo, no dia 

17/03/2021, às 09:30h para análise deste projeto, sendo 10 minutos para 

apresentação pela entidade e 10 minutos para a comissão deliberar. Encaminhamento 

prévio projeto para os conselheiros para apropriação com posterior discussão sobre o 

tema.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.4 - Solicitação de apresentação de projeto para captação de recursos no banco 

de projetos do FIPAR – Associação Medianeirense dos Deficientes Físicos – 

Email – 19/01/2021. 

Relato: Agendamento de reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de 

Políticas Públicas e Comunicação e Orçamento, Financiamento e Fundo, no dia 

17/03/2021, às 09:30h para análise deste projeto, sendo 10 minutos para 

apresentação pela entidade e 10 minutos para a comissão deliberar. Encaminhamento 

prévio projeto para os conselheiros para apropriação com posterior discussão sobre o 

tema.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.5 - Solicitação de apresentação de projeto para captação de recursos no banco 

de projetos do FIPAR – Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – Email 

19/01/2021. 

Relato: Agendamento de reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de 

Políticas Públicas e Comunicação e Orçamento, Financiamento e Fundo, no dia 

17/03/2021, às 09:30h para análise deste projeto, sendo 10 minutos para 



apresentação pela entidade e 10 minutos para a comissão deliberar. Encaminhamento 

prévio projeto para os conselheiros para apropriação com posterior discussão sobre o 

tema.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.6- Solicitação de apresentação de projeto para captação de recursos no banco 

de projetos do FIPAR – Lar dos Idosos Pe. José Montenegro, Campina da Lagoa 

– Email – 09-02-2021. 

Relato: Agendamento de reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de 

Políticas Públicas e Comunicação e Orçamento, Financiamento e Fundo, no dia 

17/03/2021, às 09:30h para análise deste projeto, sendo 10 minutos para 

apresentação pela entidade e 10 minutos para a comissão deliberar. Encaminhamento 

prévio projeto para os conselheiros para apropriação com posterior discussão sobre o 

tema.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

 

4.7 – Solicitação de comprovante de doação ao FIPAR – CELEPAR – Email: 

07/01/2021. 

Relato: A Celepar doou ao FIPAR o valor de 10.000,00, mil reais em 18/12/2020, e 

solicitam documento comprovante de doação. Será encaminhado a solicitação ao 

Departamento Financeiro para providências. A comissão tomou ciência e aprovou o 

envio de ofício agradecendo a doação. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.8 -  Resposta ao oficio 06/2020 do município de Campina Grande do Sul – 

Gestão de Fundos/SEJUF – Email: 28/01/2021. 

Relato: O município de Campina Grande do Sul solicitou a dispensa do valor 374,73 

sobre os rendimentos financeiros, para o período de 08/10/2018 a 29/11/2018 

referente a Del. 01/2017. A Coordenação de Gestão de Fundos elaborou parecer 

técnico sobre a obrigatoriedade da restituição de acordo com referenciais legais. A 

comissão acompanha e aprova o parecer encaminhado. 

Parecer da Comissão: Aprovado. 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.9.- Envio de comprovante de doação ao FIPAR – Valdar Móveis – E-mail: 

30/12/2020. 

Relato: A empresa Valdar Móveis doou ao FIPAR o valor de R$ 4.500,00, no dia 

29/12/2020, conforme comprovante encaminhado. A comissão tomou ciência e 

aprovou o envio de ofício agradecendo a doação. 

Parecer da Comissão: Ciente com aprovação do envio de ofício 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 

4.10. – Ofício 05/2020- CMDPI Lunardelli – Solicita prorrogação de prazo para 

execução de recursos da Del.01/2017 – Email 17/12/2020 



Relato: Recebido ofício solicitando prorrogação de prazo para usar os recursos 

restantes da Deliberação 001/2017. O município recebeu R$ 50.000,00 em   

29/11/2018. 

Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício ao município e ao 

CMDPI com a resposta do CEDI/PR com inclusão do art. 7º da Deliberação 011/2019. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão 

 

4.11.- Oficio 04/2021 – eProtocolo nº 16.863.357-2 – Município Teixeira Soares 

solicita prorrogação de prazo para execução de recursos da Del.01/2017 – Email: 

08/01/2021; 

Relato: Recebido ofício solicitando prorrogação de prazo para usar os recursos 

restantes da Deliberação 001/2017. O município recebeu R$ 50,000,00 em   

19/11/2018. 

Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício ao município e ao 

CMDPI com a resposta do CEDI/PR com inclusão do art. 7º da Deliberação 011/2019. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão 

 

4.12 – Oficio 01/2021 Município de Vera Cruz do Oeste – solicita prorrogação  de 

prazo para execução de recurso da Del.01/2017 – Email: 15/01/2021. 

Relato: Recebido ofício solicitando prorrogação de prazo para usar os recursos 

restantes da Deliberação 001/2017. O município recebeu R$ 50,000,00 em   

06/08/2018. 

Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício ao município e ao 

CMDPI com a resposta do CEDI/PR com inclusão do art. 7º da Deliberação 011/2019. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão 

 

4.13. – Protocolo nº 17.133.298-2 Município de Santo Inácio – solicita 

prorrogação de prazo Del 01/2017 

Relato: Recebido ofício solicitando prorrogação de prazo para usar os recursos 

restantes da Deliberação 001/2017. O município recebeu R$ 50,000,00 em   

12/12/2018. 

Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício ao município e ao 

CMDPI com a resposta do CEDI/PR com inclusão do art. 7º da Deliberação 011/2019. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão 

 

4.14 – Protocolo 17. 276.917-9 Município de Cascavel – solicita prorrogação de 

prazo para execução de recurso Del.01/2017.  

Relato: Recebido ofício solicitando prorrogação de prazo para usar os recursos 

restantes da Deliberação 001/2017. O município recebeu R$  100,000,00 em  

06/08/2018.  

Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício ao município e ao 

CMDPI com a resposta do CEDI/PR com inclusão do art. 7º da Deliberação 011/2019. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão 

 

4.15 – Oficio 15/2021 – Município de Espigão Alto do Iguaçu – solicita 
prorrogação de prazo para execução da Del.01/2017 – E-mail: 12/02/2021. 



Relato: Recebido ofício solicitando prorrogação de prazo para usar os recursos 

restantes da Deliberação 001/2017. O município recebeu R$  50,000,00 em   

06/08/2018. 

Parecer da Comissão: NÃO APROVADO. Encaminhar ofício ao município e ao 

CMDPI com a resposta do CEDI/PR com inclusão do art. 7º da Deliberação 011/2019. 

Parecer do CEDI: Aprovado parecer da comissão 

 
 
4.16 – Solicitação de Informações Recanto Lar dos Velhinhos de Cianorte – 
Email:13/01/2021; 
Relato: O Recanto Lar dos Velhinhos solicita informações sobre inscrição no Edital 

001/2018. Será encaminhado o resultado das 20 instituições selecionadas e o 

processo de escolha das mesmas conforme consta no edital.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado. A Conselheira Fernanda sugeriu que as informações 

do edital 01/2018 constem na página do CEDI/PR. 

 
4.17 – Solicitação de esclarecimentos Ação Social do Paraná – Oficio 06/2021 -  
Email: 22/01/2021. 
Relato: A Ação Social do Paraná solicita posicionamento sobre o recurso do edital 

001/2018, e sobre o recurso oriundo do Banco de Projetos para o Centro de 

Convivência Santo Expedito.  

De acordo com a chefe do DPPI, houve a última reunião com a ASP, em 28/01/2021, 

com a Diretoria de Desenvolvimento Social, no qual foi destacado o empenho da 

SEJUF para o pagamento do edital 001/2018, no entanto o processo encontra-se em 

análise na PGE. Quanto ao centro de convivência foi explicado acerca de todos os 

entraves legais do projeto (imóvel, projeto elétrico, documentação). A chefe do DPPI 

informa que aguarda a manifestação do Banco Itaú (doador), sobre a mudança do 

projeto e local de execução. Informa ainda que esta situação é nova no Departamento, 

pois não é apenas a mudança do objeto ou ajustes, mas um novo projeto a ser 

executado em um novo local e carece de apoio técnico quanto ao uso do recurso 

público do FIPAR. A comissão considera necessário responder o ofício da ASP e 

encaminhar para avaliação técnica do DPPI. E após retornar ao CEDI.  

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 
4.18 – Solicitação de captação de recursos da Associação dos Deficientes 
Visuais do Paraná – ADEVIPAR – Email: 12/02/2021. 
Relato: A entidade solicita por meio de ofício, a liberação de recursos do FIPAR para a 

aquisição de um veículo. Será encaminhada resposta orientando que o pedido seja 

feito de acordo com a Del. 013/2020 CEDI, cumprindo os requisitos necessários para 

inclusão no Banco de Projetos. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: 

 
4.19 – Esclarecimento quanto ao dispositivo na Del.13/2020 CEDI/PR que 
regulamente o banco de Projetos FIPAR – Solicitação Sr.José Araujo – Email: 
16/02/2021; 
Relato: A Comissão entende a necessidade de se manter a exigência do documento 

comprobatório de aprovação no CMDPI conforme a Del. 13/2020 para um 



acompanhamento mais próximo da execução do recurso pela entidade no município. 

Será revogada a Del. 27/2017 CEDI e publicada uma nova Deliberação para que nos 

municípios onde não haja CMDPI ou o mesmo não esteja em funcionamento, a SMAS 

possa expedir documento expondo essa condição, ficando a entidade dispensada de 

apresentar a aprovação do projeto no CMDPI. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 

 
4.20 – Solicitação de alteração do Plano de Aplicação Município da Lapa ref. 
Del.01/2017 – Email: 08/12/2020. 
Relato: O município solicita alteração no Plano de aplicação. Será encaminhada a 

solicitação ao DPPI para análise de viabilidade técnica e resposta ao município. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado 
 
4.21.- Relatório FIPAR e apresentação de balancetes; 
Relato: A técnica Viviane da Paz, responsável pela Gestão de Fundos do 

Departamento Financeiro, apresentou a Comissão o relatório financeiro de 2020 do 

FIPAR. Foi encaminhado a todos os Conselheiros via e-mail para conhecimento. 

Parecer da Comissão: Aprovado 

Parecer do CEDI: Aprovado o relatório, com a ressalva do Conselheiro Araújo 
quanto ao pagamento do PIS/PASEP. 
 
 

 


