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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 
 
 
 
 
 

INSTITUTO AVIDAS - PESQUISA E INOVACAO EM MEDICINA & SAUDE 

CNPJ Nº: 20.093.805/0001-34 

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 INSTITUTO AVIDAS -
PESQUISA E INOVACAO EM MEDICINA & SAUDE ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 21/03/2022, 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 6341.AWTS.6398
Emitida em 20/01/2022 às 13:15:13 

Dados transmitidos de forma segura.















































LEI Nº 15930 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º É declarado de Utilidade Pública o INSTITUTO AVIDAS - PESQUISA E INOVAÇÃO EM
MEDICINA &SAÚDE. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, 16 de dezembro de 2021. 

 

Declara de Utilidade Pública o INSTITUTO
AVIDAS - PESQUISA E INOVAÇÃO EM
MEDICINA &SAÚDE.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo - Prefeito

Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA





Relatório Avidas 2014/2015 

Eventos e Ações Sociais. 

1. 04 de outubro 2014 – Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Aula para leigos 
em uma ação social promovida pelo Rotary Clube e pela Associação Alzheimer Brasil 
com o título “Neurociências para Leigos”. 

– Documento comprobatório: folder. 

2. 2014 & 2015 Dr. Pedro André Kowacs & Dra. Samanta Fabricio Blattes da 
Rocha. 
Redação e formatação de projetos na área de adolescência e gravidez precoce; 

– Projeto anexo em espera de financiamento. Projeto foi discutido com o Grupo 
Positivo e foi submetido ao PIBIC na PUC-PR   
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3. 2014 & 2015 Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Redação e formatação de projeto de um estudo epidemiológico sobre disfunções 
cognitivas de pacientes oncológicos operados em um hospital da cidade de Curitiba; 
– Projeto submetido ao PIBIC na PUC-PR   

 

4. Setembro 2015 - Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Visita profissional ao 
MD Anderson - Houston (TX) no intuito de aprimorar conhecimentos sobre área 
neuro-oncológica. 
– Foto comprobatória anexa  
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5. Setembro 2015 Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Visita profissional ao Mentis - Rehabilitation Institute (Houston - TX) no intuito de 
aprender novas tecnologias de reabilitação cognitiva a serem adotadas em projetos do 
Instituto Avidas; 
– Foto comprobatória anexa  
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6. 2015 Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Orientação voluntária em atividades como redação de artigos e redação de projetos de 
alunos de graduação que demonstraram interesse pela área de pesquisa em saúde e 
tecnologia.  

7. Dr. Ricardo Krause. Aula “Como Conduzir a Epilepsia” para familiares e 
professores da APAE da fazenda Rio Grande;  

8. Participação de dois membros do Instituto Avidas em Comitê de Ética de Pesquisa em 
Seres Humanos; Dr. Pedro André Kowacs e Dra Samanta Rocha. 

9. 2015 Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Entrevista à TV Evangelizar sobre o tema: estresse e perda de memória;  

–  https://youtu.be/OJCf2A1Qnzc?t=15m11s 

10. Reuniões de equipe para discussão de projetos e ações de interesse ao Instituto Avidas 
registradas em livro Ata; 

11. Dra. Vanessa Rizelio. Campanha de AVC - litoral do Paraná - Matinhos: corrida e 
caminhada dentro de uma campanha do esclarecimento sobre AVC;  

12. XXVIII Congresso Brasileiro de Cefaléia e X Congresso Brasileiro de Dor Oro-
Facial em Aracaju; Dr Pedro André Kowacs. Participação no planejamento 
científico. 

13.  XXVIII Congresso Brasileiro de Neurologia em Curitiba, com cerca de 4.000 
participantes; Dr. Pedro André Kowacs. Participação no planejamento científico. 

14. Participação no planejamento do XXIX Congresso Brasileiro de Cefaléia e XI 
Congresso Brasileiro de Dor Oro-Facial Oro-Facial em Aracaju; com a sugestão de 
inclusão de temas promotores de saúde à população tais como a corrida: Vencendo as 
Cefaléias; sessões de esclarecimento para leigos durante o congresso e acesso dos 
leigos à programação científica; 

– http://pr.ricmais.com.br/bg-curitiba/videos/tecnicas-auxiliam-pessoas-com-sinais-de-
falta-de-memoria/ 

15. Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Entrevista à RIC TV no programa 
Balanço geral sobre o tema: causas da perda de memória.  

16. . Debate na rádio Banda B sobre o tema: memória e piloto automático no dia a dia: 
como não se perder na correria.  

– http://www.bandab.com.br/jornalismo/banda-b-debate-lapsos-de-memoria-e-
piloto-automatico-no-dia-a-dia-como-nao-se-perder-na-correria/ 
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Relatório Avidas 2016 

Eventos e Ações Sociais. 

1. Encontro português de psicologia da saúde em Lisboa – Portugal - Janeiro 2016 - 
Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Apresentação de trabalhos científicos no encontro português de psicologia da saúde em 
Lisboa – Portugal. 

2. Encontro ibero americano de psicologia em Mérida- México - Julho 2016. Dra. 
Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Apresentação de trabalhos científicos no encontro ibero americano de psicologia em 
Mérida- México.  

3. Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Orientação voluntária em atividades como redação de artigos e redação de projetos de 
alunos de graduação que demonstraram interesse pela área de pesquisa em saúde e 
tecnologia;  

4. Programa de rádio “Papo do Dia” - 2016 - Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 
Duração de 01 ano. 
Participação semanal no programa de rádio “Papo do Dia” transmitido na rádio 
Legendária na cidade da Lapa, voltado para educação cultura e saúde.  
– Links de amostras do programa 

https://www.youtube.com/watch?v=qwncUhszB2I&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=-TM4SsZrL8w 
https://www.youtube.com/watch?v=fZMQQHt0PVM 
https://www.youtube.com/watch?v=sk1voyH1C7s 
https://www.youtube.com/watch?v=LzggXnvS01M 
https://www.youtube.com/watch?v=3o7EU-eINNw 
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5. Doença Parkinson & Distúrbios de Movimento - 04, 05 e 06 de abril. Apoio Instituto 
Avidas. Dr. Pedro Kowacs, palestrante. 

Evento sobre a doença de Parkinson e outros distúrbios de movimento destinado a 
atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, geriatras, clínicos 
gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de medicina, 
enfermagem e das demais áreas relacionadas. 

 

6. CASA - 6o ciclo de atualização em Síndromes Álgicas – 26 a 28 julho. Dr. Pedro 
Kowacs, palestrante. 

Evento sobre Síndromes Álgicas (dolorosas), destinado a atualizar sobre quadros 
clínicos de dor destinado aos médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das áreas relacionadas à reabilitação. 
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7. Simpósio da Dor – 19 e 20 agosto. Dr. Pedro Kowacs, palestrante e organizador. 

Simpósio destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas, quanto aos vários aspectos 
envolvendo o manejo das condições dolorosas. 

 

8. II Curso Aprofundamento em Neuropsicologia – julho a novembro 

Evento destinado a atualizar psicólogos, estudantes de psicologia e de outras 
atividades afins, quanto às diversas síndromes cognitivas, seus fundamentos 
anatômicos e fisiológicos e sua identificação mediante baterias de testes. 

9. Atualização em Doenças do Neurônio Motor – 08 outubro. Dr. Henry Sato. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto ao diagnóstico e o 
manejo de doenças do neurônio motor, sua história clínica e semiologia seu 
diagnóstico diferencial, seu diagnóstico instrumental, critérios diagnósticos 
internacionalmente aceitos, quanto aos tratamentos farmacológicos em vigência e em 
pesquisa, e a seu manejo não-farmacológico. 
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10. Miopatias – 29 de outubro. Dr. Henry Sato, palestrante 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto ao diagnóstico e o 
manejo das miopatias, de sua história clínica e semiologia seu diagnóstico diferencial, 
seu diagnóstico laboratorial, critérios diagnósticos internacionalmente aceitos, quanto 
aos tratamentos farmacológicos em vigência e em pesquisa, e seu manejo não-
farmacológico. 

11. Semiologia Neurológica – 28 a 30 novembro. 

Curso destinado primordialmente a estudantes de medicina e a médicos residentes em 
neurologia e neurocirurgia, mas também aberto a médicos gerais de de outras 
especialidades afins, e de outros estudantes, residentes e profissionais não-médicos 
das diversas áreas da saúde, versando sobre aspectos básicos da propedêutica 
neurológica.  
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12. Corrida da Lua Cheia – Evento contra o AVC – 29 de outubro. Dra. Vanessa 
Rizelio. Evento de sensibilização da população leiga quanto a fatores de risco para as 
doenças cerebrovasculares, enfatizando a importância da atividade física na prevenção 
das doenças cerebrovasculares. 

13. Participação de dois membros do Instituto Avidas em Comitê de Ética de Pesquisa em 
Seres Humanos; Dr. Pedro André Kowacs e Dra Samanta Rocha. 
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Relatório Avidas 2017 

Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2017 o Instituto Avidas e/ou os membros do Instituto Avidas estiveram 
diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a saber: 

1. Purple Day/Epilepsia – Dr. Bruno Takeshita / Dr. Pedro Kowacs - 1o de abril, no 
INC. 

Evento destinado a portadores de epilepsia e a seus familiares, e demais pessoas  
interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da população 
sobre epilepsia e a combater o preconceito. 

 

 

2. Simpósio Anticoagulação na Interface entre Neurologia e Cardiologia – Dra. 
Vanessa Rizelio, em 06 de maio, no INC. 
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Evento destinado a atualizar diversos profissionais da saúde quanto aos vários 
aspectos envolvendo o manejo dos anticoagulantes, suas indicações, peculiaridades de 
prescrição e controle, efeitos adversos e complicações. 

3. Ações de Combate à Cefaleia – direcionadas a leigos. Dr. Pedro Kowacs & Dr. 
Paulo Faro - 19 a 20 de maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a familiares e demais pessoas  interessadas, 
direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da população sobre as dores 
de cabeça e a medidas farmacológicas e não farmacológicas de sua prevenção. 

4. Congresso INC de Cefaleia – junho, no INC. Dr. Pedro Kowacs. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo das 
várias cefaléias, seu diagnóstico e seus tratamentos farmacológicos e não-
farmacológicos, e direcionado médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas. 
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5. I Simpósio Semiologia e Doença Alzheimer – Dr. Ricardo Krause Martinez e 
Souza e Dra. Amanda Machado, 30 de setembro, no INC orgnizadores. Dra. 
Samanta Rocha, palestrante. 

Evento sobre a doença de Alzheimer destinado a atualizar médicos neurologistas e de 
outras especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros 
profissionais da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e áreas relacionadas. 

6. INC Contra o AVC - Campanha de Esclarecimento para Leigos, Dra. Vanessa 
Rizelio, no Restaurante Madalosso. 

Evento de sensibilização da população leiga quanto a fatores de risco para as doenças 
cerebrovasculares, enfatizando a importância da atividade física na prevenção das 
doenças cerebrovasculares. 

7. Participação de um membro do Instituto Avidas em Comitê de Ética de Pesquisa em 
Seres Humanos; Dra Samanta Rocha. 
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Relatório Avidas 2018 

Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2018 o Instituto Avidas e/ou os membros do Instituto Avidas estiveram 
diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a saber: 

1. Mesa Redonda AVC - Dra. Vanessa Rizelio, 08 de fevereiro, no INC. 

Evento interno destinado a atualizar os profissionais do INC quanto aos vários 
aspectos envolvendo o diagnóstico e o manejo das doenças cerebrovasculares e de 
suas sequelas. 

2. II Simpósio INC Neurovascular - Dr. André Giacomelli Leal & Dra. Vanessa 
Rizelio - 23 e 24 de março, no INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas quanto ao diagnóstico e o 
manejo das doenças cerebrovasculares e suas consequências clínicas, sua história e 
semiologia, seu diagnóstico diferencial, seu diagnóstico instrumental, critérios 
diagnósticos internacionalmente aceitos, tratamentos farmacológicos em vigência e 
em pesquisa, e a seu manejo não-farmacológico.  

3. Purple Day - Epilepsia - Evento direcionado a leigos. Dr. Pedro Kowacs e Dr. 
Bruno Takeshita, 26 de março, no INC. 

Evento destinado a portadores de epilepsia e a seus familiares, e demais pessoas  
interessadas, direcionado primordialmente a melhorar o conhecimento da população 
sobre epilepsia e a combater o preconceito. 

4. Pesquisa Clínica - Dr. Pedro Kowacs, Farmacêutica Vanessa Radunz, em 07 de 
abril, no INC Batel.  

Evento destinado a esclarecer aos pacientes do INC, seus familiares e demais pessoas 
interessadas sobre como são feitos os testes com novos medicamentos, sua 
regulamentação e seu controle. 
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5. Esclerose Multipla - Dr. Henry Koiti Sato, em 03 de maio, no INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de 
medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas, quanto ao diagnóstico e o 
manejo da Esclerose Múltipla, sua história clínica e semiologia seu diagnóstico 
diferencial, seu diagnóstico laboratorial, seus critérios diagnósticos 
internacionalmente aceitos, quanto aos tratamentos farmacológicos em vigência e em 
pesquisa, e seu manejo não-farmacológico. 

6. Palestra sobre Memória. Evento para leigos - Dra. Samanta Fabrício Blattes da 
Rocha, em 19 de maio, no INC Batel. 

Evento destinado a população leiga para esclarecê-la sobre como funciona a memória, 
seus diversos módulos, o que pode afetá-la e como prevenir ou minimizar problemas 
de memória. 

7. Congresso INC Cefaleia. Dr. Paulo Faro & Dr. Pedro Kowacs, em 27 e 28 de 
julho, no INC. 

Evento que visa atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo das várias 
cefaléias, seu diagnóstico e seus tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos, e 
destinado a médicos neurologistas e de outras especialidades afins, clínicos gerais, 
médicos residentes, outros profissionais da saúde e estudantes de medicina, 
enfermagem e das demais áreas relacionadas. 
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8. Técnicas de Reabilitação Cognitiva para leigos - Dra. Samanta Fabrício Blattes 
da Rocha, em 15 de setembro, no INC Batel. 

Evento destinado a população leiga para esclarecê-la sobre como pode ser realizada a 
reabilitação cognitiva e quais são os seus fundamentos. 

9. Simpósio de Alzheimer - Dr. Ricardo Krause & Dra. Amanda Machado, em 29 
de setembro, no INC.  

Aulas Dr. Pedro André Kowacs; Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. 

Evento sobre a doença de Alzheimer destinado a atualizar médicos neurologistas e de 
outras especialidades afins, geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros 
profissionais da saúde e estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas 
relacionadas. 
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10. AVC para leigos - André Giacomelli Leal & Dra. Vanessa Rizelio, em 06 de 
outubro, no INC Batel. 

Evento de esclarecimento e sensibilização da população leiga quanto à prevalência, 
fatores de risco e tratamentos possíveis para as doenças cerebrovasculares, 
enfatizando a importância de sua prevenção. 
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11. Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos; Dra Samanta Rocha. 
Participação de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora. 
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Relatório Avidas 2019 

Eventos e Ações Sociais. 

No ano de 2019 o Instituto Avidas e/ou os membros do Instituto Avidas estiveram 
diretamente ou indiretamente envolvidos em diversas iniciativas, a saber: 

1. Cefaleias para Leigos - Dr. Paulo Faro, em 23 de fevereiro, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a seus familiares e demais pessoas 
interessadas, destinado primordialmente a melhorar o conhecimento da população 
sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não farmacológicas de sua 
prevenção. 

 

2. Purple Day - Dr. Bruno Takeshita & Dr. Pedro Kowacs, em 14 de março, no INC. 

Evento destinado a portadores de epilepsia e a seus familiares, e demais pessoas 
interessadas, destinado primordialmente a melhorar o conhecimento da população 
sobre epilepsia e a combater o preconceito. 
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3.   Cefaleia na Mulher - Dr. Paulo Faro, Dr. Pedro Kowacs, em 16 março, no INC. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo das 
várias cefaléias em mulheres em suas diversas fases da vida, seu diagnóstico e seus 
tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos, destinado a médicos neurologistas, 
a ginecologistas, a clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 
estudantes de medicina, de enfermagem e das demais áreas relacionadas. 
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4.   Mutirão da Memória - Setor de Pesquisa Clínica - Dr. Murilo Hoffman, Dr. Pedro 
Kowacs, Dra. Samanta Fabricio Blattes da Rocha e Vanessa Radunz, em 13 de 
abril, no INC Batel. 

Evento destinado a população leiga no sentido de detectar déficits de memória e de 
orientar os pacientes sobre o que fazer para diagnosticar sua causa e para resolvê-los. 

 

5.  Workshop AVCi Novas Técnicas - Dra. Vanessa Rizelio, em 30 de abril, no INC. 

Evento destinado a atualizar os profissionais quanto às novas tecnologias envolvidas 
no diagnóstico e o manejo das doenças cerebrovasculares e de suas sequelas. 

6.  Simpósio Neuro & Cardio - Dra. Vanessa Rizelio, em 03 e 04 de maio, no INC. 

Evento destinado a atualizar médicos neurologistas, cardiologistas e de outras 
especialidades afins, quanto ao diagnóstico e o manejo das doenças cerebrovasculares 
e suas consequências clínicas, seu tratamento farmacológico e não-farmacológico.  

8. Curso Gratuito de Atualização em Cefaleias, em 18 de maio, no INC. 
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8.   II Simpósio de Dor de Cabeça para Pacientes - Dr. Paulo Faro e Dr Pedro Kowacs, 
em 05 de maio, no INC. 

Evento destinado a portadores de cefaléia, a seus familiares e demais pessoas 
interessadas, destinado primordialmente a melhorar o conhecimento da população 
sobre as dores de cabeça e a medidas farmacológicas e não farmacológicas de sua 
prevenção. 
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9.  Aula: Cognição e linguagem nos tumores cerebrais maio 2019 - Simpósio 
Catarinense de Neuropsicologia – Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. HU – 
UFSC, Florianópolis. 

10.  Congresso INC Cefaleia - Dr. Paulo Faro, 8 a 10  de agosto, no Hotel Lizon. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o manejo das 
várias cefaléias, seu diagnóstico, seus tratamentos farmacológicos e não-
farmacológicos, e destinado a médicos neurologistas e de outras especialidades afins, 
geriatras, clínicos gerais, médicos residentes, outros profissionais da saúde e 
estudantes de medicina, enfermagem e das demais áreas relacionadas. 

 

11.  Emergências Neurológicas - em 21 de setembro, no INC. 

Evento destinado a atualizar quanto aos vários aspectos envolvendo o diagnóstico e o 
manejo das diversas emergências em neurologia e em neurocirurgia, e destinado a 
médicos neurologistas e de outras especialidades afins. 

12.  Ação pela Prevenção do AVC - Dra. Vanessa Rizelio, em 25 a 29 de outubro, no 
Parque Barigui.  

13.  Aula em INC – Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Os caminhos da Pesquisa em 
26 de outubro, aberta ao público leigo e profissionais da saúde. 

14. Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos; Dra Samanta Rocha. Participação 
de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora. 
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15.  Aula no evento Ação pela Prevenção do AVC em 28 de outubro: Dra Samanta 
Rocha – reabilitação de sequelas cognitivas no AVC. 

Evento de esclarecimento e sensibilização da população leiga quanto à prevalência, 
fatores de risco e tratamentos possíveis para as doenças cerebrovasculares, 
enfatizando a importância de sua prevenção. 

16.  Comitê de Bioética do INC - Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha e Dra Vanessa 
Rizelio. Participação de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora e de 
um membro como participante. 
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Relatório Avidas 2020 

Eventos e Ações Sociais. 

1. Comitê de Bioética do INC - Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha e Dra Vanessa 
Rizelio. Participação de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora e de 
um membro como participante. 

- Comissão destinada a análise e desenvolvimento de ações de aspectos 
bioéticos institucionais. 

2. Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos; Dra Samanta Rocha e Dr. Henry 
Sato. Participação de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora e um 
membro do instituto Avidas como vice-coordenador. 

- Comissão destinada a análise e julgamento de aspectos éticos relacionados à 
pesquisa com seres humanos. Em caráter de urgência teve grande parte das atividades 
relacionadas à análise de pesquisas relacionadas com o COVID em 2020. 

3. Série de Lives – Instragran. Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Tema Saúde e 
Bem-Estar. Junho 2020. 

- Evento aberto destinado ao público em geral, com objetivo de trazer informação 
sobre estratégias para lidar com a saúde física e mental em tempos de pandemia do 
COVID-19. 
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4. Série de Lives – Instragran. Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Tema Saúde e 
Bem-Estar. Julho 2020. 

- Evento aberto destinado ao público em geral, com objetivo de trazer informação 
sobre estratégias para lidar com a saúde física e mental em tempos de pandemia do 
COVID-19. 

 

5. Série de Lives - Instragran: Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha (com outros 
participantes). Lesão cerebral adquirida - Organização e participação em parceria com a 
Academia Brasileira de Ciência Letras Arte e Cultura. Outubro 2020. 

- Evento aberto destinado ao público em geral, com objetivo de trazer informação 
sobre a lesão cerebral adquirida, promovendo a divulgação dos conhecimentos 
multiprofissionais envolvidos com o processo de reabilitação após traumatismo 
crânio-encefálico. 

6. Série de Lives - Instragran: Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha (com outros 
participantes). Lesão cerebral adquirida - Organização e participação em parceria com a 
Academia Brasileira de Ciência Letras Arte e Cultura. Novembro 2020. 

- Evento aberto destinado ao público em geral, com objetivo de trazer informação 
sobre a lesão cerebral adquirida, promovendo a divulgação dos conhecimentos 
multiprofissionais envolvidos com o processo de reabilitação após traumatismo 
crânio-encefálico. 
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Relatório Avidas 2021 

Eventos e Ações Sociais. 

1. Comitê de Bioética do INC - Dra Samanta Fabricio Blattes da Rocha e Dra Vanessa 
Rizelio. Participação de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora e de 
um membro como participante. 

- Comissão destinada a análise e desenvolvimento de ações de aspectos bioéticos 
institucionais. 

2. Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos; Dra Samanta Rocha e Dr. Henry 
Sato. Participação de um membro do Instituto Avidas na função de coordenadora e um 
membro do instituto Avidas como vice-coordenador. 

- Comissão destinada a análise e julgamento de aspectos éticos relacionados à 
pesquisa com seres humanos. Em caráter de urgência teve parte das atividades 
relacionadas à análise de pesquisas relacionadas com o COVID em 2021. 

3. Purple Week – Universidade Positivo – Curso de medicina – Via StreamYard. 
Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Palestra. Mitos e preconceitos em epilepsia. 
Março 2021. 

- Evento destinado a alunos do curso de medicina da universidade Positivo. 

4. Rotary Club Curitiba – Leste. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Palestra.  Separe 
Lixo – parte 01. Março 2021 

- Evento destinado aos membros participantes do clube Rotary, via plataforma 
Zoom. 

5. Rotary Club Curitiba – Leste. Samanta Fabricio Blattes da Rocha. Palestra.  Separe 
Lixo – parte 02. Março 2021. 

- Evento destinado aos membros participantes do clube Rotary, via plataforma Zoom. 
6. Workshop Cefaléias. Dr. Pedro André Kowacs e Dr. Paulo Faro. Organizadores. 
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7. Palestra: Curso Intinerante de Atualização em Neuroimunologia: Departamento 
Científico de Neuroimunologa da Academia Brasileira de Neurologia. Dr. Henry 
Koiti Sato. 15 de maio de 2021 

8. Palestra: Cefaleias: uma experiência interativa. 

 

9. Simpósio INC de atualização em enxaqueca crônica. Dr. Pedro André Kowacs e Dr. 
Paulo Faro. Organizadores. Julho 2021. 
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10. Atualizações em neuropsicologia – UFSC via Google Meet. Dra Samanta Fabricio 
Blattes da Rocha (palestrante convidada). Tema: Neuropsicologia dos tumores 
cerebrais. Julho 2021. 

 

11. Julho amarelo: mês de conscientização e prevenção das hepatites virais. UFPR. 
Evento de extensão. Participação de dois membros do Instituto Avidas: Dra. Maria 
Lúcia Alves Pedroso (coordenadora) e Vanessa Ferreira de Camargo Radunz como 
membro de equipe. Data: 28/07/2021 

 

12. Departamento Científico de Cefaleias da Academia Brasileira de Neurologia em 
21 de abril de 2021 - webinar "Temas Especiais em Cefaleias". Pedro André Kowacs 
participou com o palestrante. 

13. Palestra no curso Conceitos e atualizações em neuroimagem nas 
doenças desmielinizantes. Dr. Henry Koiti Sato. Primeiro semestre de 2021. 
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14. XXIX Congresso Brasileiro de Neurologia pela Academia Brasileira de 
Neurologia - tema "A migrânea nos extremos da vida: depois dos 50" no dia 06 de 
setembro de 2021. Pedro André Kowacs participou como palestrante. 

15. XII Congreso Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados 
Paliativos y el II Congreso de Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile 
online 2021, realizado del 19 al 21 de octubre del 2021. Pedro André 
Kowacs participou como palestrante. 

16. Curso Avançado em Cefaleia - tema: Interrelação Migrânea-Epilepsia no XXXV. 
Pedro André Kowacs participou na qualidade de palestrante. 

17. Congresso Brasileiro de Cefaleia e XVI Congresso de Dor Orofacial, realizados 
pela Sociedade Brasileira de Cefaleia nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2021 - 
Curso Avançado em Cefaleia instalada no XXXV Congresso Brasileiro de Cefaleia e 
XVI Congresso de Dor Orofacial, realizados pela Sociedade Brasileira de Cefaleia 
nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2021. Pedro André Kowacs participou na 
qualidade de coordenador. 

 

18. Palestra: Congresso brasileiro de doenças Cerebrovasculares. Vanessa Rizelio. 12 
a 15/11/2021.  
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INFORMAÇÃO Nº 3272/2022

Autor: DEPUTADO NELSON JUSTUS

Interessado: INSTITUTO AVIDAS - PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEDICINA E SAÚDE

Informação nº: 02/22

Projeto de Lei n°:  345/18

 

                   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,09 de Fevereiro de 2022 .

 

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 09/02/2022, às 15:44, 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 3272 e o 

código CRC 1B6A4C4E4C3E2DF
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DESPACHO - DL Nº 2090/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 09/02/2022, às 17:01, 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 2090 e o 

código CRC 1E6D4A4B4F3D2AE
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 890/2022

 

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 345/2018

 

Projeto de Lei nº. 345/2018

Autor: Deputado Nelson Justus

 

Concede o Título de Utilidade Pública Estadual ao instituto AVIDAS – Pesquisa 
e Inovação em medicina e saúde com sede no Município de Curitiba. 

 

 

                                           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 Estadual ao Instituto AVIDAS- 
Pesquisa e Inovação em medicina e saúde com sede no Município de Curitiba.

 

FUNDAMENTAÇÃO

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:
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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 promover ações a atividade de cursos científicos de formação ou aperfeiçoamento de 
atletas, técnicos e árbitros ou outros operadores do esporte, com também de promover eventos de preservação 
ambiental e difusão cultural e social e aqueles voltados a saúde e segurança dos participantes ou não da modalidade 
, 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;

III- finalidade assistencial, educacional, cultural, filantrópica, de pesquisa 
científica, de esporte ou meio ambiente, ou de proteção animal, desde que 
comprovado o interesse público das atividades desenvolvidas, prestando 
serviços de forma perene, efetiva e desinteressada à coletividade nos 
termos do respectivo Estatuto. (Inc. III – Redação dada pela Lei 19.418, de 
01 de março de 2018)

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.
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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 345/2018, em virtude de sua 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n. 
17.826/2013.

Curitiba, 22 de fevereiro  de 2022.

 

DEPUTADO NELSON JUSUTS 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ

 

DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI 

RELATORA

 

DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI

Documento assinado eletronicamente em 22/02/2022, às 16:14, 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 890 e o 

código CRC 1F6A4A5A5D5C7DA
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INFORMAÇÃO Nº 3454/2022

 

 

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 345/2018, de autoria do Deputado Nelson Justus, recebeu parecer 
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 22 de fevereiro de 2022.

O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

 

 

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

 

Maria Henrique de Paula 
Mat. 40.668

 

MARIA HENRIQUE

Documento assinado eletronicamente em 22/02/2022, às 16:44, 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 3454 e o 

código CRC 1D6B4F5F5F5E9AB
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Ciente;

Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 22/02/2022, às 17:56, 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 2211 e o 

código CRC 1D6C4C5A5C5B9CC
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