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4. – Pauta Permanente - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores:

4.1.1 – Relatório e balancete FIPAR.

Relato: Será apresentado durante a reunião Plenária do dia 08/12/2021. O balancete foi

encaminhado via e-mail para todos os conselheiros.

Parecer da Comissão: ciente

Parecer do CEDI: O relatório foi apresentado e dado ciência pela plenária.

4.2– Minuta de alteração do decreto do regulamento do FIPAR.

Relato: O parecer jurídico foi encaminhado em anexo ao protocolo à PGE, no entanto o

procurador retornou o processo à SEJUF, para que se façam as adequações necessárias,



porém a PGE encontra-se com as operações suspensas para acolhimento e encaminhamento

de protocolos até fim do exercício de 2021, embora os ajustes conforme o decreto 7300/2021,

já estão sendo elaborados pelo técnico do departamento.

Parecer da Comissão: ciente

Parecer do CEDI: Ciente

4.3– Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana – email em 02/12.

Relato: A ILPI Lar dos Idosos São Joaquim de Santana, localizada no município de Campo

Mourão, solicita informações sobre projetos sociais para pleitear apoio financeiro. O

departamento da Política da Pessoa Idosa (DPPI), formalizará resposta indicando a

Deliberação 013/2020, que explica e orienta sobre o Banco de Projetos, como meio de

executar projetos para atender e realizar ações em prol da pessoa idosa.

Parecer da Comissão: aprovado

Parecer do CEDI: A Secretaria Executiva encaminhará resposta aos solicitantes com o

envio da Deliberação 013/2020. Aprovado

4.4 - Solicitação de prorrogação de prazo da Deliberação 001/2017 do Município de

Prudentropólis – email em 30/11;

Relato: O município de Prudentópolis, solicita a utilização de saldo remanescente da

deliberação Nº 001/2017, no valor de R$32.489,98 (Trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e

nove reais e noventa e oito centavos), relata como dificuldade os procedimentos licitatórios,

deserção, morosidade e a pandemia COVID. O recurso recebido foi em 13/11/2018 no valor

de R$60.000,00( Sessenta mil reais), com data final em 13/11/2020, verificando no SISTAG as

despesas realizadas, ocorreram em sua totalidade dentro do exercício de 2020.

Parecer da Comissão: Não aprovado.

Parecer do CEDI: Aprovado o parecer da Comissão. O município já havia solicitado em

setembro de 2020 a prorrogação e no ofício 061/2020 CEDI/PR, foram informados de

que o prazo de execução não seria prorrogado.


