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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 56/2022

Concede o título de Utilidade Pública à Associação Cultural
Desportiva Rondonense, com sede no município de Marechal
Cândido Rondon.

Art. 1˚ Concede o título de Utilidade Pública à Associação Cultural Desportiva Rondonense, com sede no município de
Marechal Cândido Rondon.
Art. 2˚ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 02 de março de 2022.

Luciana Rafagnin
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação Cultural Desportiva Rondonense é uma entidade, sem fins lucrativos, que estimula a prática das artes
marciais. Sua principal finalidade é difundir e estimular, entre seus associados, a prática das artes marciais em suas
variações culturais, desportivas e filosóficas.
Além do trabalho social que contribui na formação de cidadãos melhores, a entidade promove a participação dos
associados em competições e eventos técnicos em nível estadual e nacional
Por desenvolver ações que contribuem na interação social e desenvolvimento local a associação tem relevância e
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merece ser oficialmente reconhecida pelo importante trabalho realizado.
Contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente proposição.

DEPUTADA LUCIANA RAFAGNIN
Documento assinado eletronicamente em 03/03/2022, às 14:46, 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 56 e o código
CRC 1F6F4D6B1C8F2FD
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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 CULTURAL DESPORTIVA RONDONENSE - ACDR
CNPJ: 28.260.981/0001-25
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 13:40:31 do dia 10/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2022.
Código de controle da certidão: C0B8.37A8.1F63.73D7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA RONDONENSE.
CNPJ: 28.260.981/0001-25
ENDEREÇO: Rua Ceará 1515, fundos – Marechal Cândido Rondon – Pr.
A Associação Cultural Desportiva Rondonense (ACDR), foi fundada em julho de 2017, aprovou a sua
utilidade pública municipal em 2020 e conta com o total apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade
desde o princípio.
A equipe conta atualmente, com cerca de 200 alunos e colaboradores, nos polos de Marechal C.
Rondon, Palotina e Cascavel.
O objetivo maior da ACDR é o trabalho social, proporcionar às crianças e jovens a oportunidade de
conhecer e praticar uma arte marcial e modalidade olímpica, e principalmente contribuir na formação de
cidadãos melhores. Tendo em vista que nosso esporte segue 05 princípios que são à base do Taekwondo:
CORTESIA – INTEGRIDADE – PERSEVERANÇA – AUTOCONTROLE – ESPÍRITO INDOMÁVEL.
Além deste trabalho social, a ACDR destaca-se em competições, tanto na luta (Kyorugui), bem como
na apresentação técnica (Poomsae), competições estas de nível estadual e nacional.
E apesar do pouco tempo de trabalho na cidade, a equipe já está entre as melhores do Paraná, e
com grande aceitação por parte dos munícipes.
Eventos realizados nos últimos 12 meses.
 Os últimos anos foram marcados pela pandemia de Sars-Cov (covid-19), portanto as atividades da
associação sofreram reduções significativas, no entanto, não parou com suas atividades, pois
defendemos o esporte enquanto saúde e bem-estar.

Eventos promovidos pela ACDR:
FESTIVAL DIA DA FAMILIA
Todos os anos a associação realiza a festividade do Dia da Família, neste dia o aluno deve levar alguém da
sua família (seja por laços sanguíneos ou não, pois consideramos que cada família tem suas composições),
para fazer uma aula conjunta.
O principal objetivo é fortalecer os laços familiares, e propiciar aos familiares à vivência da modalidade que
o aluno pratica.

Cascavel, maio de 2021.

Rua Ceará 1515 fundos – Bairro Centro – CEP 85.960-000 - Marechal Cândido Rondon – Paraná.
Telefone (45) 9 9838-2436 - 9 9937-2924 - E-mail: acdrtkd_mcr@hotmail.com

TROCA DE GRADUAÇÃO
A cerimonia de troca de graduação é uma aula em que os alunos são avaliados tanto na parte técnica
aprendida durante os treinos até a graduação atual e também na parte física e emocional, uma vez que o
aluno tem que se apresentar a um ou mais mestre avaliador e aos familiares e amigos presentes no evento, a
avaliação para troca de graduação proporciona um avanço na modalidade representada pela nova faixa, mas
tem como objetivo também contribuir com a melhoria do freio inibitório.

Marechal C. Rondon, maio de 2021.

COMPETIÇÕES
A competição não tem só como objetivo a formação de atletas e a conquista da medalha, mas contribuem
significativamente com o controle emocional dos alunos, tendo em vista que eles devem apresentar o seu
aprendizado técnico/tático, seja na luta (Kyorugui) ou no Poomsae (apresentação técnica) diante dos árbitros
e torcidas, sejam elas rivais ou da mesma equipe.

Jogos da Juventude – Londrina, julho de 2021.

NOITE NINJA
Neste ano a associação realizou a Noite Ninja no mês de outubro comemorando o dia da criança, neste dia
o aluno deve ir com uma fantasia de sua escolha, e são realizadas atividades competitivas em equipe tendo
como objetivo desenvolver a interação e cooperação em grupo, melhorar o psicomotor, uma vez que são
programadas atividades que exigem coordenação, força, equilíbrio, lateralidade, e o principal objetivo além da
diversão de uma noite lúdica, é instruí-los a lidar com a experiência da derrota e/ou vitória, pois são inerentes
ao contexto esportivo, bem como na vida.

– Marechal C. Rondon, outubro de 2021.
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FESTIVAL DO DIA DA CRIANÇA
Na cidade de Cascavel, o dia das crianças foi comemorado com a realização de um evento cultural com
apresentação de algumas técnicas e quebramentos de madeiras, tendo como objetivo incentivar a prática de
um exercício físico, dos esportes e da arte marcial.

Cascavel, outubro de 2021.
TROCA DE GRADUAÇÃO
A cerimonia de troca de graduação é uma aula em que os alunos são avaliados tanto na parte técnica
aprendida durante os treinos até a graduação atual e também na parte física e emocional, uma vez que o
aluno tem que se apresentar a um ou mais mestre avaliador e aos familiares e amigos presentes no evento, a
avaliação para troca de graduação proporciona um avanço na modalidade representada pela nova faixa, mas
tem como objetivo também contribuir com a melhoria do freio inibitório.

Cascavel, dezembro de 2021.

Palotina, dezembro de 2021.
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Avaliação para a faixa preta com a presença do Secretário de Esportes e Lazer Diogo Schneider, e do presidente da
Federação Paranaense de Taekwondo (FPTKD) Ricardo L. Zimmer, Marechal C. Rondon, dezembro de 2022.

PRÊMIO DE ASSOCIAÇÃO DESTAQUE DO ANO
No mês de dezembro do ano de 2021, a Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria de Esportes e
Lazer, realizou um evento para homenagear o setor esportivo da cidade, intitulado “Destaque Esportivo”, o
evento reuniu todas as modalidades esportivas da cidade, e premiou com troféu os atletas e associações que
se destacaram no decorrer do ano. A associação faturou um troféu de associação destaque, e quatro atletas
da associação foram homenageados por seus resultados obtidos em competições.

Maria Eduarda (atleta) e o representante da ACDR Fabrício de Oliveira recebendo das mãos do Secretário de
Esportes e Lazer, Diogo Schneider o Prêmio Destaque Esportivo - Marechal C. Rondon, Dezembro de 2021.

CONTEMPLAÇÃO DO PROJETO FORMANDO CAMPEÕES - NO ESPORTE E NA VIDA,
COM PATROCÍNIO DA ITAIPU BINACIONAL
Em outubro de 2021, a associação concorreu a um edital de seleção pública para patrocínios da Itaipu
Binacional, e a partir do Art 4º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), apresentou um projeto com foco
no atendimento a crianças e adolescentes, e dentre os mais de 90 projetos apresentados, teve aprovação no
projeto e concessão de patrocínio. Este projeto teve inicio no mês de fevereiro deste ano (2022), com aulas
gratuitas e distribuição de uniformes para treino e materiais de proteção individual para os alunos (protetor
bucal, protetor de canela e protetor de braço).
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Marechal Cândido Rondon - PR, 10 de fevereiro de 2022.

Rua Ceará 1515 fundos – Bairro Centro – CEP 85.960-000 - Marechal Cândido Rondon – Paraná.
Telefone (45) 9 9838-2436 - 9 9937-2924 - E-mail: acdrtkd_mcr@hotmail.com

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Certidão Liberatória

ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA RONDONENSE - ACDR
CNPJ Nº: 28.260.981/0001-25

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
CULTURAL DESPORTIVA RONDONENSE - ACDR ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS PÚBLICOS.
VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 10/04/2022, 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 9888.BWHL.0628
Emitida em 09/02/2022 às 22:50:59
Dados transmitidos de forma segura.
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INFORMAÇÃO Nº 3505/2022

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 7 de março de 2022 e foi
autuada como Projeto de Lei nº 56/2022.

Curitiba, 7 de março de 2022.

Camila Brunetta
Mat. 16.691

CAMILA BRUNETTA SILVA
Documento assinado eletronicamente em 07/03/2022, às 17:25, 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 3505 e o
código CRC 1C6E4C6F6C8F4CB
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INFORMAÇÃO Nº 3594/2022

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

Curitiba, 10 de março de 2022.

Cristiane Melluso
Matric. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 10/03/2022, às 15:46, 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 3594 e o
código CRC 1D6E4D6D9E3D7AA

1/ 1

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 3596/2022

Projeto de Lei n°: 56/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA RONDONENSE
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) 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, conforme consta
no SINLEG, - Doc. interno - Ação: 291 - Tipo: 26 - Modelo: 45.

Desse modo aguardam-se as providências solicitadas para prosseguir com regular andamento do
pedido de concessão do Título de Utilidade Pública.
Curitiba, 10 de março de 2022.
Cordialmente.
Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 10/03/2022, às 15:54, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 3596 e o
código CRC 1D6E4D6B9B3C8CF
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DECLARAÇÃO Nº 94/2022

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 Cultural Desportiva Rondonense, sem fins lucrativos,
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 28.260.981/0001-25, com sede na Rua Ceará, 1515 - Fundos, Marechal Cândido
Rondon-PR, CEP: 85960-000, 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, 11 de março de 2022.

Luciana Rafagnin
Deputada Estadual

DEPUTADA LUCIANA RAFAGNIN
Documento assinado eletronicamente em 11/03/2022, às 14:36, 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 94 e o código
CRC 1A6E4A7C0E2B0FF
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INFORMAÇÃO Nº 3606/2022

Autor: DEPUTADA LUCIANA RAFAGNIN
Interessado: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA RONDONENSE
Informação nº: 55/22
Projeto de Lei n°: 56/2022

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,11 de março de 2022.

Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 11/03/2022, às 14:51, 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 3606 e o
código CRC 1B6F4A7D0C2B1CB
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DESPACHO - DL Nº 2317/2022

Ciente;
Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 14/03/2022, às 12:41, 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 2317 e o
código CRC 1E6E4F7C0B2A1DB
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PARECER DE COMISSÃO Nº 979/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 56/2022

Projeto de Lei nº. 56/2022
Autora: Deputada Luciana Rafagnin

Concede o título de Utilidade Pública à Associação Cultural Desportiva
Rondonense, com sede no município de Marechal Cândido Rondon.
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 à Associação Cultural Desportiva
Rondonense, com sede no município de Marechal Cândido Rondon.
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:
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;
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•
•
•
•

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 de estimular a prática das artes marciais. Além do trabalho social que contribui na
formação de cidadãos melhores, a entidade promove a participação dos associados em competições e eventos
técnicos em nível estadual e nacional l, 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.
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 56/2022, em virtude de sua
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n.
17.826/2013.
Curitiba, 22 de março de 2022.
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DEPUTADO NELSON JUSTUS
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ

DEPUTADO MARCIO PACHECO
Relator
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INFORMAÇÃO Nº 3759/2022

Informo que o Projeto de Lei n° 56/2022, de autoria da Deputada Luciana Rafagnin, recebeu parecer
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 22 de março de 2022.
O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

Curitiba, 23 de março de 2022.

Maria Henrique de Paula
Mat. 40.668

MARIA HENRIQUE
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DESPACHO - DL Nº 2428/2022

Ciente;
Encaminhe-se à Diretoria de Assistência ao Plenário.

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
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