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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  Nº 152/2022

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

 

Concede o título de utilidade pública ao Instituto 
Funverde, com sede no Município de Maringá.

Art. 1° Concede o título de utilidade pública ao Instituto Funverde, com sede no Município de Maringá.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Homero Figueiredo Lima e Marchese

Deputado Estadual

 

JUSTIFICATIVA

 

O INSTITUTO FUNVERDE, associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com sede e foro na 
cidade de Maringá, Estado do Paraná, é regido pelo seu estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis à sua 
área. 

O instituto tem cara ́ter socioambiental e é dotado de autonomia administrativa, patrimonial e 
financeira. Foi criado pela Sra. Ana Domingues em 19 de maio de 2016, em caráter sucessório 
da FUNDAÇÃO VERDE, tambe ́m criada pela Sra. Ana Domingues em 19 de maio de 1999. O 
objetivo do Instituto FUNVERDE é melhorar o planeta por meio da preservação e recuperação 
ambiental, promovendo a educação na área.

Em 2020, o instituto obteve a titularidade da utilidade pública municipal (Lei nº 11.145 de 16/09/2020), em 
reconhecimento de sua idoneidade, garantindo-lhe, ademais, isenção de tributos e outros benefícios.

 No site www.funverde.org.br, o instituto apresenta a descric ̧ão de todos os projetos desenvolvidos e 
em desenvolvimento nesses mais de vinte anos de história. Em passado recente, o instituto 
realizou a recuperação de fundos de vale, plantando mais de quarenta mil árvores na região norte 
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da cidade de Maringá.

Conforme se verifica através da documentação anexada, todos os requisitos exigidos pela Lei Estadual n° 
17.826/2013 foram preenchidos, estando apto o INSTITUTO FUNVERDE a receber o título de utilidade pública 
estadual.

 
 

Homero Figueiredo Lima e Marchese

Deputado Estadual

DEPUTADO HOMERO MARCHESE

Documento assinado eletronicamente em 13/04/2022, às 14:49, 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 152 e o 

código CRC 1D6B4A9C0D8B1DE
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências 
 

CNPJ: 26.342.090/0001-92

Requerente: INSTITUTO FUNVERDE

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de
Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas
julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do
requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos: 
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução
Normativa nº 68/2012; 
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas
anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da
Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 28/03/2022 09:22:06, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br.

Código de controle desta certidão: 850328838

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.















































Instituto FUNVERDE 

 

Somos uma organização não governamental sem fins lucrativo denominado 
INSTITUTO FUNVERDE, somos uma associação civil de direito privado de 
caráter socioambiental sem fins lucrativos ou econômicos, dotada de 
autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Foi criada pela Sra. Ana 
Domingues em 19 de maio de 2016 em caráter sucessório da FUNDAÇÃO 
VERDE que também foi criada pela Sra. Ana Domingues em 19 de maio de 
1999. O objetivo do Instituto FUNVERDE é melhorar o planeta através da 
preservação e recuperação ambiental e promover a educação ambiental, a fim 
de minimizar os impactos que esta geração está ocasionando ao planeta para 
quando tivermos ido, deixar um planeta melhor para nossos filhos e netos, 
alguns que ainda nem nasceram. 

Educação ambiental é nosso objetivo continuado e atualmente o nosso maior 
projeto em andamento é o Bosque Sensorial Ana Domingues localizado no 
bosque das grevíleas, zona 5 de Maringá. Iniciamos este projeto em 2009 e 
plantamos mais de mil e oitocentas árvores de mais de 100 espécies, dentre 
elas frutíferas de várias partes do planeta, muitas árvores são nativas ou com 
risco de extinção. 
 
Em passado recente, fizemos a recuperação de fundo de vale, onde foram 
plantadas mais de quarenta mil arvores na região norte da cidade. Em nosso 
site, temos a descrição de todos os projetos desenvolvidos e em 
desenvolvimento nesses mais de vinte anos de vida da instituição. Nosso site é 
www.funverde.org.br e todas as nossas fotos estão depositadas em 
www.flickr.com/funverde  

 

A FUNVERDE está atenta à política ambiental da cidade, do estado e do país, 
Na cidade, participa do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Maringá – 
COMDEMA como membro conselheiro. Fazemos parte do projeto que foi 
desenvolvido e definido o Plano de Arborização Urbana da cidade de Maringá – 
PGAU - recentemente aprovado e agora está em continuo aperfeiçoamento, 
com reuniões a cada quinze dias. 

 

Mantemos o site na internet com todos nossos projetos e mais de quarenta e 
duas mil fotos, sempre atualizado e disseminando informações ligadas ao meio 
ambiente, sempre focado na educação ambiental. Nesse site, recebemos 
diariamente mais de 600 acessos de internautas do mundo todo todos os dias. 

  



Diário das atividades da FUNVERDE. 

08 06 2019 – Plantio no Bosque Sensorial de 12 arvores – 10 pitangas – 1 
cabeludinha – 1 cajá-manga – Aula de Educação ambiental aos estagiários do 
colégio JK – Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

12 06 2019 – Reunião com o Pró-catador.

 

13 06 2019 – Participação da reunião do COMDEMA – Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – A qual seria a última participação da Sra. Ana 
Domingues antes de seu falecimento.

 

 

19 06 2019 – Reunião na Faculdade Uningá – Apresentação do resultado do 
experimento que havíamos solicitado para comprovação da eficácia de 
plásticos especial para aumentar o tempo de preservação de frutas e verduras. 



Dr. Eduardo Ecker que conduzia o experimento.

 

22 06 2019 – Visita ao Bosque Sensorial para verificar nossas arvores e 
acompanhar o desenvolvimento.

 

27 06 2019 – Acompanhamos a roçada no Bosque Sensorial.

 

29 06 2019 – Visita ao Bosque Sensorial. Fizemos o controle de formigas. 
Ultima vez que a Sra. Ana Domingues esteve no Bosque Sensorial que ela 
idealizou e criou antes de seu falecimento. 

13 07 2019 – Fomos ao Bosque Sensorial para aula de educação ambiental 
com nossos estagiários. 

20 07 2019 – Manutenção de poda no Bosque Sensorial. 

24 07 2019 – Falecimento da idealizadora da FUNVERDE a Sra. Ana 
Domingues. Ficamos totalmente chocados com este acontecimento. Cláudio 
José Jorge, vice-presidente da FUNVERDE assume a presidência. 

27 07 2019 – Fomos ao Bosque Sensorial para homenagear a fundadora do 
Instituto Funverde, lembrar de seu enorme legado e repensar o da instituição 
para o futuro. Fomos uníssonos no pensamento de continuar a obra da Dona 



Ana onde estamos construindo o maior Bosque Sensorial aberto do planeta, e 
o passamos a chamar o Bosque Sensorial de Bosque Sensorial Ana 
Domingues. 

 

08 08 2019 – Visita ao Bosque Sensorial para aguar algumas plantas devido à 
seca que acometia nossa cidade. 

10 08 2019 – Fomos ao Bosque Sensorial para aguar e conversar com nossos 
estagiários para educação ambiental e fazer limpeza e catação de lixo dentro 
do bosque. 

14 08 2019 – Participação da Reunião do PRO-CATADOR no qual a 
FUNVERDE é conselheira. 

 

17 08 2019 – Fomos ao Bosque Sensorial para aguar e conversar com nossos 
estagiários sobre educação ambiental. 

20 08 2019 – Reunião do COMDEMA, do qual somos conselheiros. 

24 08 2019 – Fomos ao viveiro e levamos para plantar mudas de jatobá, pau 
jacaré, Guapuruvú, cereja do rio grande, arvore de samambaia, coco anão, 
tucaneiro, abil, macadame, jequitibá, fruta pombo, acerola, angico vermelho, 
carambola, lixia, imbiruçu, copaíba. À tarde, fomos ao plantio e plantamos coco 
anão. Todas as mudas que plantamos precisa ter porte de um metro ou mais. 



 

05 09 2019 – Fizemos palestra de Educação Ambiental no DACESI da UEM 
junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

 

05 09 2019 – Visita ao Bosque Sensorial para acompanhar retirada de arvores 
secas. 

06 09 2019 – Reunião com Dr. Rogel Barbosa, Luerti Gallina e Cláudio Jorge 
sobre a estrutura organizacional do COMDEMA – Conselho de Meio Ambiente 
de Maringá e visita a Viapar. 



 

07 09 2019 – Fizemos plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues. 

 

08 09 2019 – Plantio de arroz entre as mudas de café na entrada do Bosque 
Sensorial Ana Domingues para mostrar às novas gerações como eram feitos 
os consórcios de plantação compartilhada na época áurea da produção de 
café. 

 



09 09 2019 – Reunião na Semusp com Vagner de Oliveira, Claudio Jorge e 
Luerti Gallina da FUNVERDE e Cristina Freitas da prefeitura. 

13 09 2019 – Reunião na SEMA para fazermos o alinhamento final do PGAU – 
Plano de arborização urbana de Maringá antes da audiência publica. 

 

13 09 2019 – Manutenção no plantio de café da entrada do Bosque Sensorial 
Ana Domingues e verificação da iluminação da travessia central do bosque que 
havia sido instalado naquela semana.

 

14 09 2019 – Devido à seca prolongada, fomos aguar as arvores recém-
plantadas no Bosque Sensorial Ana Domingues. 

 

19 09 2019 – Participação na Reunião do COMDEMA. 



 

20 09 2019 – Promovemos em Maringá o evento CLIMATE GLOBAL STRIKE, 
onde fizemos um manifesto em frente à Catedral da cidade, com a ajuda de 
voluntários e alunos de escolas e universidades.

 

21 09 2019 – Fizemos o plantio de arvores no Bosque Sensorial Ana 
Domingues e depois, fizemos limpeza no bosque. 



 

27 09 2019 – Participamos da audiência publica para apresentação do PGAU – 
Plano de Arborização Urbana de Maringá.

 

28 09 2019 – Fomos à chácara do nosso colaborador Fernando Arcoverde para 
cortar em tamanho correto os canos de PVC que usamos como protetor contra 



roçada. Este protetor foi criado pela FUNVERDE para evitar que as arvores 
sofram pequenos cortes em sua base durante o processo de roçada que é feita 
bimestralmente no bosque, sem estes pequenos cortes que normalmente 
ocorre, as árvores se desenvolvem melhor, mais saudável e muito mais 
rapidamente. Neste dia, o ambientalista Silvio Barros nos presenteou com uma 
explanação de como está na área ambiental na cidade, no estado e no planeta.

 

05 10 2019 – Fomos ao Bosque Sensorial Ana Domingues para substituir os 
protetores de roçada que estavam danificados, aguar as arvores recentemente 
plantadas e conversar com nossos estagiários. 



12 10 2019 – Fomos ao Bosque fazer plantio de arvores com os estagiários.

 

16 10 2019 – A FUNVERDE foi entrevistada pela Rede Massa para falar sobre 
o Bosque Sensorial Ana Domingues. Gravamos a entrevista no bosque.

 

18 10 2019 – Visita à empresa Gelita para apresentar nosso projeto do Bosque 
Sensorial Ana Domingues. 

19 10 2019 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues 



 

25 10 2019 – Participação da reunião do COMDEMA como conselheiro 

26 10 2019 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues 

29 10 2019 – Participamos da conferencia publica sobre loteamentos contíguos 
ao perímetro urbano. 

 

30 10 2019 – Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar a 
situação das arvores recém-plantadas. 

02 11 2019 – Organizamos uma aula presencial em área de fundo de vale que 
foi recuperada pela FUNVERDE em 2006 a fim de mostrar para nossos 
estagiários e colaboradores nos projetos, que nosso trabalho tem efeito e a 
médio e longo prazo, a natureza agradece e nos presenteia com enorme 
recomposição florestal. 



 

05 11 2019 – Entrevista para emissora de TV RICTV falando sobre o Bosque 
Sensorial Ana Domingues.

 

09 11 2019 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues de tamarindo, 
oliveira, fruta-pão, cerejeira rosa e cerejeira branca, acácia e sete capoti. Neste 
dia recebemos a visita do pessoal do curso de Geografia da UEM que vieram 
conhecer o Bosque Sensorial Ana Domingues e aproveitamos para fazer uma 
aula de educação ambiental para o grupo.

 



 

16 11 2019 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues Groselha e Abil 
amarelo. Neste dia recebemos a visita no bosque do grupo de jovens 
adventistas para conhecerem a proposta do Bosque Sensorial Ana Domingues 
e aproveitamos para realizar uma aula de educação ambiental.

 

21 11 2019 – Participamos da reunião do COMDEMA – Conselho de defesa do 
Meio Ambiente de Maringá. 

23 11 2019 – Os estagiários e colaboradores da FUNVERDE participaram do 
evento SAÚDE E SUSTENTABILIDADE como palestrante para apresentar o 



projeto Bosque Sensorial Ana Domingues na Igreja Adventista – Programa 
Ação Solidária Adventista. 

 

30 11 2019 – Fizemos limpeza do lixo no Bosque Sensorial Ana Domingues. 

03 12 2019 – A FUNVERDE juntamente com o Sr. Luerti Gallina, presidente do 
COMDEMA, fomos visitar a cooperativa COOPERVIDROS para verificar como 
está o andamento da reciclagem na cidade.

 

07 12 2019 – Fomos à characa do Sr. Fernando Arcoverde para cortar canos 
de proteção contra roçada que estavam com seu estoque no final.

 

10 12 2019 – Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar o 
desenvolvimento das arvores recém-plantadas. 



13 12 2019 – Jantar de confraternização do pessoal da FUNVERDE. O 
primeiro em 20 anos sem a nossa fundadora, Sra. Ana Domingues.

 

16 12 2019 – Reunião com Luiz Roberto da Sindbebidas que esteve em 
Maringá para finalizar as operações do Centro de Valorização de Material 
Reciclável em Maringá – CVMR – Projeto que infelizmente não deu certo. 

21 12 2019 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues. 

 

 

23 12 2019 – Participamos da formatura da turma de Técnico em Meio 
Ambiente do Colégio JK. 

 



27 12 2019 – Plantio de quatro oliveiras na entrada do Bosque Sensorial Ana 
Domingues. 

 

04 01 2020 – Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar o 
desenvolvimento das arvores recém-plantadas. 

07 01 2020 - Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar o 
desenvolvimento das arvores recém-plantadas. 

10 01 2020 – Visita na empresa Maringá Orgânico para acompanhar o 
desenvolvimento da cortina verde que foi idealizada pela Sra. Ana Domingues 
no inicio do ano de 2019. Neste dia agendamos uma visita dos membros da 
FUNVERDE para conhecer a compostagem que é feita na empresa para dia 17 
de janeiro de 2020. 

 



11 01 2020 – Plantamos a primeira arvore Cereja do Rio Grande do tipo bonsai 
no Bosque Sensorial Ana Domingues.

 

17 01 2020 – A convite da empresa Maringá Orgânico, levamos alguns 
membros e convidados para conhecer como é feita a compostagem industrial 
na empresa. Foram na visita Cláudio Jorge, Luerti Gallina, Rolf, Valdecir e 
Gustavo. Fomos recebidos pelos proprietários que nos apresentaram a planta e 
o processo de compostagem industrial.

 

25 01 2020 – Fomos ao Bosque Sensorial Ana Domingues acompanhar a 
roçada que estava sendo feita. 

01 02 2020 - Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar o 
desenvolvimento das arvores recém-plantadas. 

06 02 2020 – Levamos sementes coletadas na cidade para o viveiro Floresta 
Nativa para fazer mudas de arvores e plantarmos no Bosque Sensorial. 

08 02 2020 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues de Ingá, grão de 
galo, cebolão, manduirana, pau jangada, pau jacaré, aroeira salsa. 

13 02 2020 – Participação na reunião do COMDEMA – Conselho de defesa do 
Meio Ambiente de Maringá. 

14 02 2020 – Visita noturna no Bosque Sensorial Ana Domingues para conferir 
a iluminação LED instalada naquela semana com recuperação energética via 
placas solares instaladas pela Prefeitura de Maringá. 

15 02 2020 – Manutenção no Bosque Sensorial Ana Domingues com poda e 
limpeza do local. 



22 02 2020 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues – Carvalho alemão, 
castanha sapucaia, marmelo do cerrado, murici, guabiju, moringa e jenipapo. 

27 02 2020 – Participamos da reunião ordinária da Camara Técnica de 
legislação do COMDEMA na SEMA. 

28 02 2020 – Reunião ordinária da PRÓ-CATADOR. 

29 02 2020 – Fomos ao Bosque Sensorial Ana Domingues para fazer 
manutenção e poda das arvores. 

03 03 2020 – Reunião ordinária da Camara Técnica de poluição do COMDEMA 
na SEMA. 

07 03 2020 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues – Jambolão, 
caladura, uvaia, abil amarelo e pera. 

09 03 2020 – Fomos visitar a obra do entroncamento da Av. Cerro Azul com 
Av. JK, onde estão fazendo uma grande obra e constamos muitas arvores que 
foram cortadas. Levamos o problema ao COMDEMA. 

12 03 2020 – Reunião ordinária do COMDEMA – Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente de Maringá. 

14 03 2020 – Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para 
acompanhamento das arvores que foram plantadas recentemente e neste dia 
adquirimos novos equipamentos de poda que estavam sendo necessários. 

22 03 2020 – Início da pandemia do coronavirus, o que nos fez parar o plantio. 

04 04 2020 – Visitamos o Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar 
o desenvolvimento de nossas arvores, apesar de impossibilidade de plantio. 

11 04 2020 - Visitamos o Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar 
o desenvolvimento de nossas arvores, apesar de impossibilidade de plantio. 

18 04 2020 - Visitamos o Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar 
o desenvolvimento de nossas arvores, apesar de impossibilidade de plantio. 

25 04 2020 - Visitamos o Bosque Sensorial Ana Domingues. Iniciamos o 
projeto da Cristina Freitas que visa melhorar o passeio ao bosque para as 
crianças, criando locais para brincar e se divertir pulando amarelinhas 
temáticas. 

30 04 2020 – Reunião ordinária do COMDEMA. 

02 05 2020 – Continuamos a desenhar amarelinhas temáticas no Bosque 
Sensorial Ana Domingues. Optamos por desenhar as amarelinhas em cada um 
dos lados do bosque para que as crianças possam passear e brincar. 

09 05 2020 – Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues. 

15 05 2020 – Reunião ordinária do COMDEMA. 

16 05 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues. 



21 05 2020 – Visita em área de fundo de vale junto com vereador Flavio 
Mantovani e o Sr. Luerti Gallina do COMDEMA. 

23 05 2020 – Visitamos o Bosque Sensorial Ana Domingues para acompanhar 
o crescimento das arvores e a situação geral do bosque. 

30 05 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues. 

06 06 2020 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues – jaracatiá, 
rambutan, castanha portuguesa. 

07 06 2020 – Visita à Avenida Pioneiro Alício Arantes Campolina, visto que 
tivemos denuncia de arvores sendo cortadas irregularmente. 

13 06 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada. 

20 06 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada. 

04 07 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada. O nosso colaborador Gustavo fez a doação de uma forma para 
desenho do logo da FUNVERDE junto aos desenhos das amarelinhas. 

14 07 2020 – Visita ao Bosque Sensorial Ana Domingues para verificação das 
arvores do Bosque Sensorial Ana Domingues. 

25 07 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada. 

01 08 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada. 

07 08 2020 – Visita ao Parque do Ingá junto com diretoria do COMDEMA para 
avaliarmos a situação atual do parque e as medidas do novo plano de manejo 
que está em fase final deste bosque. 

08 08 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada. Estamos chegando a 10 desenhos de amarelinha no entorno do 
Bosque Sensorial Ana Domingues. Com esses desenhos de amarelinhas, a 
quantidade de crianças andando e brincando aumentou muito. Agora, em 
conversa com pais que levam as crianças ao bosque, ficou constatado que elas 
preferem ir passear no Bosque Sensorial Ana Domingues devido às diversas 
amarelinhas em que elas podem brincar. 

13 08 2020 – Reunião ordinária do COMDEMA. 

15 08 2020 - Novo desenho de amarelinha foi desenvolvido no Bosque 
Sensorial Ana Domingues, impossibilidade de plantio devido à seca 
prolongada.  



20 08 2020 – Entrega da documentação para Vereador Flavio Mantovani fazer 
a utilidade pública Municipal do Instituto FUNVERDE. 

22 08 2020 – Plantio no Bosque Sensorial Ana Domingues – Pegamos arvores 
no Viveiro da Luciana Hanni, sendo Canistel Gigante Saludo, Uváia, Nóz 
macadâmia, Arvore do Curry, Arvore Ylang Ylang. Tivemos nos dias anteriores 
uma chuva bem intensa, o que contribuiu para o plantio. Fizemos uma escora 
em um pau ferro que havia deitado, deixando-o novamente em pé. 

26 08 2020 – Foram aguadas algumas arvores recém-plantadas. 

27 08 2020 – Reunião com vereador Jean Marques para falar sobre a parceria 
entre a FUNVERDE e a prefeitura e o bosque sensorial. Neste dia falamos 
sobre a nominação do bosque 2 que poderia passar a se chamar ambientalista 
Ana Domingues e falamos dos problemas que diagnosticamos no novo plano 
de manejo do Parque do Ingá. 

29 08 2020 – Com a falta de chuva, fizemos um novo desenho de amarelinha 
no bosque sensorial e aguamos algumas plantas recém-plantadas. 

03 09 2020 – Fizemos a documentação para utilidade publica do instituto e o 
vereador Flávio Mantovani propôs em regime de urgência e foi votado e 
aprovada a utilidade publica do instituto FUNVERDE. Vários vereadores se 
manifestaram e lembraram a importância que a fundadora do Instituto Sra. Ana 
Domingues teve para a preservação e recomposição do meio ambiente de 
Maringá e da região. 

05 09 2020 – Novamente fomos ao bosque somente para regar nossas arvores 
recém-plantada devido à falta de chuva. 

07 09 2020 – Nosso parceiro Eduardo Van Roost apresentou estudo de 
biodegradabilidade do d2w em ambiente marinho, o que faltava. 

10 09 2020 – Participamos da 8ª reunião do COMDEMA com vários assuntos 
referente a educação ambiental (ou a falta dela). 

12 09 2020 – Fomos somente jogar água nas arvores recém-plantadas. Devido 
à seca e o calor excessivo, estamos atrasados no retorno ao plantio. 

17 09 2020 – Lumma, nossa diretora financeira, esteve em São Paulo para 
verificar a possibilidade de patrocínio. 

19 09 2020 – Não houve atividade neste dia. 

20 09 2020 – Fomos aguar as plantas recém-plantadas devido à falta de chuva. 

21 09 2020 – Reunião do COMDEMA para aprovação do orçamento de 2021 
da SEMA e a eleição do novo presidente do Conselho. Neste dia, o Sr. Luerti 
Gallina da FUNVERDE foi eleito o vice-presidente do COMDEMA. A 
presidência ficou com a Sra. Laurice, representante da UNIFAMA. 

25 09 2020 – Reunião com a Cristina Freitas da prefeitura sobre a FUNVERDE. 

26 09 2020 – Fomos aguar as arvores recém-plantada e fazer manutenção de 
poda para abrir mais o bosque. Sempre que possível, fazemos a poda de 
condução e para melhor abertura da visão, evitar que se formem locais 
fechados, propícios a se tornarem mocó. Recebemos a doação de sementes 



de jacarandá mimoso do Fernando Arcoverde, secretario de meio ambiente da 
cidade de Marialva. O Leonardo do viveiro Florestal se interessou e faremos a 
doação. Neste dia, foi sugerido pelo Sr. Rolf a aquisição do horto florestal para 
que a FUNVERDE faça a guarda e manutenção, o que será analisado. 

28 09 2020 – Entregue sementes do jacarandá mimoso para Leonardo do 
viveiro florestal. 

03 10 2020 - Fomos aguar as arvores recém-plantadas no Bosque Sensorial 
Ana Domingues. 

06 10 2020 – Fomos Rolf, Luerti e Cláudio fazer reconhecimento dos 
problemas dos dois gabiões do Parque do Ingá. Encontramos muito esgoto 
entrando pelas galerias pluviais. A diretora do Parque do Ingá, Sra. Dayane nos 
acompanhou juntamente com amiga do Rolf que é bióloga. 

08 10 2020 – Reunião do COMDEMA não presencial. 

10 10 2020 - Fomos aguar as arvores recém plantadas no Bosque Sensorial 
Ana Domingues. Nosso diretor Ayrton voltou depois de sua cirurgia. 

17 10 2020 – Finalmente, durante a semana, houve chuva suficiente para que 
voltemos a plantar no Bosque Sensorial Ana Domingues. Fomos ao viveiro da 
Luciana Hanni e adquirimos Uvaião, Marmeleiro, Castanha Portuguesa, Ginkgo 
biloba e Cereja do Rio Grande. A Luciana Hanni havia doado para FUNVERDE 
uma arvore de Baobá Africano que aproveitamos e fizemos o plantio, junto com 
as demais que adquirimos. 

21 10 2020 – Fomos ao Parque do Ingá às 14 horas para ver uma denuncia de 
que estavam cortando arvores no parque sem as devidas autorizações. O 
COMDEMA, FUNVERDE, e outras entidades foram lá. Foi constatada que a 
retirada das arvores está sendo monitorado pelo Engenheiro Florestal Mauricio 
que é o responsável e mostrou a situação de cada arvore e como estava antes 
de ser cortada e também o motivo da sua retirada. 

24 10 2020 – Fomos ao bosque, mas, devido à chuva, não foi possível fazer 
atividades. 

28 10 2020 – Estamos alterando o estatuto para inserir o novo endereço e a 
informação de utilidade publica municipal. 

31 10 2020 – Fomos somente passear no bosque. À noite, a Sra. Barbara 
Barros convidou para participarmos de um encontro em sua casa com o 
pessoal da candidata a prefeito a Sra. Audilene. 

05 11 2020 – Evento na OAB com os candidatos à prefeitura de Maringá.  

06 11 2020 – Grupo GMC de comunicação fez uma bela matéria sobre o 
Bosque Sensorial Ana Domingues neste link 

https://gmconline.com.br/noticias/cidade/maringa-tem-mega-pomar-aberto-ao-
publico-com-frutas-em-producao/ 

07 11 2020 – Não iremos plantar neste sábado, vários membros estão 
impossibilitados de irem, deixamos para o próximo sábado. 



09 11 2020 – Recebemos 20 mudas de doação do Sr. Ademar para plantio no 
bosque sensorial. O Fernando Arco Verde, gentilmente, recebeu as mudas até 
o próximo dia 14, quando serão plantadas. 

11 11 2020 – O Vereador Flavio Mantovani nos trouxe nosso diploma de 
utilidade publica devidamente enquadrado. 

12 11 2020 – Última reunião ordinária do COMDEMA do período 2018 a 2020, 
onde foi feita uma pequena homenagem a Dona Ana Domingues, da qual 
sempre participava. 

13 11 2020 – O Sr. Helio do cartório de títulos e documentos entrou em contato 
para fazer pequenas alterações na ata e no estatuto que está lá para registro. 

14 11 2020 – Fizemos o plantio de 26 mudas que foram doadas pelo Sr. 
Ademar, ficaram 23 para serem plantadas no sábado seguinte. 

19 11 2020 – Participamos da reunião Ordinária do COMDEMA 

20 11 2020 – Fizemos a inscrição para continuar como conselheiro do 
COMDEMA para o biênio 2020 a 2022 – Sendo o Luerti como primeiro 
conselheiro e o Claudinei Vecchi como suplente. 

21 11 2020 – Fizemos o plantio do restante das mudas da semana passada, 
foram 23 mudas. 

28 11 2020 – O Decreto da prefeitura previa multa para quem frequentar o 
bosque e todos os demais parques da cidade devido a pandemia, por isso, o 
Cláudio foi sozinho para aguar as plantas que não receberam chuva. 

29 11 2020 – Tivemos uma chuva de pouco mais de 20ml. 

05 12 2020 – Fomos fazer poda e verificar o bosque – Fernando e Cláudio. 
Não foram convidados mais pessoas e não foi feito plantio, devido à restrição 
do decreto da prefeitura que prevê multa por frequentar áreas urbanas, e o 
Bosque Sensorial está no decreto. 

12 12 2020 – Fui ao bosque com a Cristina Freitas, mas a chuva veio e forte, 
tivemos que retornar para nossas casas. 

17 12 2020 – O Mauricio Baesso, chefe da arborização de Maringá, esteve 
visitando o bosque e vendo o crescimento das arvores. Ficou feliz de ver o 
bosque com as arvores bem maiores e saudáveis. Começamos a ver como 
será o QR Code com a identificação das arvores do Bosque. 

02 01 2021 – O Cláudio e o Ayrton foram ao bosque e plantaram três mudas de 
mate, uma muda de fruta pão e uma muda de ameixa da Tailândia. 

23 01 2021 – O Mateus de Mandaguaçu, doou algumas mudas para o plantio 
no Bosque Sensorial Ana Domingues, são eles Cutieiro, Grumixama preta, 
goiaba branca. Neste dia, discutimos a possibilidade de promovermos um 
concurso de fotografia de pássaros no bosque sensorial, o que ficou de ser 
analisado. 



 

21 01 2021 – Visita ao bosque do trabalhador da VIAPAR. Ajudamos a criar 
desde 2010. As arvores estão lindas e cheio de frutas.

 

27 01 2021 – Visitamos a diretora do Parque do Ingá para ver a possibilidade 
de melhorarmos os gabiões do entorno e como estava o nível do lago depois 
de mais de 20 dias de chuva. Subiu muito pouco o lago.

 

30 01 2021 – Iríamos plantar, mas choveu o dia inteiro, o que impossibilitou a 
ida ao bosque. 

03 02 2021 – A professora Priscilla e Gabriel da UEM vieram em uma reunião 
no Centro Português de Maringá para falar sobre a possibilidade da 
FUNVERDE juntamente com eles, organizar um concurso de fotos de pássaros 
nos bosques de Maringá. 



 

04 02 2021 – O Charles de Londrina veio ao Bosque Sensorial Ana Domingues 
expor um software de identificação de plantas muito interessante. 

 

06 02 2021 – Plantamos 17 arvores. No período da manha, plantei dois IPES 
ao lado do Bosque 2 onde fazíamos o projeto do canto das ervas e na esquina 
da JK com a av. do marista.



 

11 02 2021 – Reunião do COMDEMA para finalização do biênio 2018 a 2020 e 
inicio de 2021 a 2022. A presidência ficou com a Laurice da UNIFAMA, vice 
para Luerti da FUNVERDE e secretaria ficou com a Sônia da UEM.

 

11 02 2021 – Segunda reunião com os professores da UEM para analisar e 
programar o concurso de fotografias de pássaros. A reunião foi no período da 
noite no Centro Português de Maringá. 

13 02 2021 – Fizemos o plantio de arvores que nos foi doada pelo Sr. Osvaldo 
Hidalgo da Silva, no total de 17 mudas diversas, mas todas frutíferas.  



 

16 02 2021 – Fizemos visita à empresa Maringá Orgânica – CCGP para ver 
como está o desenvolvimento da cerca viva que a dona Ana Domingues 
idealizou em 2019. 



 

20 02 2021 – Fizemos o plantio de 11 arvores entre elas a arvore do mertiolate, 
mogno africano, castanha do maranhão e jabuticaba.

 

22 02 2021 – Entrevista para o programa do Beija Flor sobre o Bosque 
Sensorial Ana Domingues.

 



Entrou o período mais forte da pandemia e ficamos sem nos reunir no 
bosque 

05 04 2021 – Fizemos a doação de 360 lâmpadas led que foram recuperadas 
para a Provopar a fim de ser distribuida a pessoas e famílias carentes.

 

10 04 2021 – A rede Massa nos procurou para fazer reportagem sobre o 
bosque sensorial e solicitou que plantássemos arvores, o que foi feito. 
Plantamos uma cereja de Joinville e quatro Yang Yang. 

22 04 2021 – Reunião ordinária do COMDEMA. 

25 04 2021 – Recebemos denuncia sobre um desmatamento em área de 
nascente na região do Guaiapó, aberto 156 e a Sema foi ao local para verificar, 
bem como o IAT. 

27 04 2021 – Recco langeri entrou em contato para reunião para confecção de 
roupas ecológicas e ficou marcado para dia 29 de abril de 2021. 

01 05 2021 – Fomos verificar como estava o Bosque Sensorial. E notamos que 
as crianças estão adorando as amarelinhas pintadas na pista de caminhada do 
Bosque Sensorial Ana Domingues.

 

06 05 2021 – Reunião da diretoria FUNVERDE para eleição da nova 
administração 2021 a 2026. 



13 05 2021 – Fomos nomeados pela Portaria 300/2021 para compor o Comitê 
de Monitoramento do PGAU e a primeira reunião será dia 21 de maio de 2021. 

14 05 2021 – Reunião ordinária do COMDEMA. 

15 05 2021 – Realizamos limpeza no bosque sensorial Ana Domingues, estava 
realmente muito sujo, foram coletados 18 sacos de 100 litros cheios de lixo. 
Após, fomos à casa do Fernando em um churrasco.



 

20 05 2021 – O Ayrton e o Cláudio foram ao bosque fazer o controle de 
formigas, já que muitas arvores estão sendo prejudicadas pelo excesso de 
formigas. Neste dia, conseguimos fotografar um carcará. Fica a dica, construa 
e eles virão. 

 



21 05 2021 – Primeira reunião do comitê PGAU – para analisar o andamento 
do plano de arborização de Maringá e o Cláudio e o Claudinei Vecchi 
representam a FUNVERDE e o COMDEMA neste comitê. 

29 05 2021 – Devido a restrição do ultimo decreto, não pudemos ir ao Bosque 
Sensorial Ana Domingues 

30 05 2021 – Choveu bem este final de semana, 128 mm.  

Devido à pandemia e a restrição de frequência nos bosques da cidade, 
precisamos parar o plantio. 

20 06 2021 - Cláudio foi ao bosque e plantou 2 mudas de goiaba vermelhas, 
um abacateiro e um mangueira. Foi produzida em casa e precisava ser 
plantadas. Fizemos algumas fotos das frutas do bosque. 

 



21 06 2021 – Solicitamos ao viveiro da Luciana Hanni mudas de bracatinga 
(Mimosa scabrella), e ela conseguiu duas para plantarmos no Bosque 
Sensorial Ana Domingues. 

24 06 2021 – Junto com a Laurice, presidente do COMDEMA, o Luerti, vice-
presidente do COMDEMA, Rolf e o Cláudio, foram fazer uma visita na estrada 
Guaiapó onde tivemos uma denuncia de uma construção em fundo de vale. 
Esta foi a segunda visita a esta construção. Rolf tentou fazer um voo com 
drone, mas estava com vento muito forte. 

 

26 06 2021 – Finalmente voltamos a plantar e foram plantados 5 cajá-manga, 1 
Cássia rosa, 2 aroeira branca, 2 jatobá, 2 pêssego do mato e 1 pau jacaré. E 
claro, comer carambola. 



 

27 06 2021 – Na estrada Guaiapó fomos conhecer o empreendimento que está 
enterrando uma grande mina. Feito sobrevoo com drone para pegar imagem e 



fomos ao local para tirar fotos. Fomos Luerti, Cláudio, Rolf e o Alexandre que 
operou o drone. 

 

03 07 2021 – Recebemos a visita do grupo Capítulo Maktub nº 890 da Ordem 
Demolay de Maringá onde foi feita uma aula de educação ambiental e 
explicação do projeto do bosque sensorial Ana Domingues. Neste dia fizemos 
limpeza do bosque com os meninos do Demolay e fizemos poda das arvores 
pelo nosso pessoal. 

 



04 07 2021 – Cláudio foi jogar água em algumas plantas que foram plantadas 
recentemente e não recebeu chuva ainda.

 

08 07 2021 – Foi adquirida uma moto-serra elétrica para podermos fazer 
manutenção em galhos um pouco mais grosso que não é possível com as 
tesouras de poda. 

 

09 07 2021 – Agendada reunião com Rodrigo da Maringá Orgânica – CCGP 
para patrocínio do concurso de fotografias. A reunião ficou agendada para 
quarta feira dia 14 de julho de 2021, 

10 07 2021 – Fomos ao bosque fazer manutenção e poda e testar nosso novo 
equipamento, uma moto serra elétrico para poda de galhos mais grossos.

 

14 07 2021 – Reunião com o Rodrigo da Maringá Orgânica falamos sobre a 
empresa patrocinar o concurso de fotografia. Disse que retornará em uma 
semana. Falamos sobre a possibilidade do patrocínio do QRcode para 
identificar as arvores do bosque sensorial. Talvez a empresa Gelita possa 
patrocinar. 



17 07 2021 – Plantamos muda cedidas pelo viveiro Floresta Nativa, sendo elas 
Grumichamas, Castanha do Pará e Sapucaia. Iniciou estagiário Julio do colégio 
JK em sua última turma de técnico em meio ambiente.

 

22 07 2021 – A prefeitura iniciou curso de operador de moto serra e estão 
praticando com a retirada das grevíleas mortas do Bosque. Sr. Laércio, o 
instrutor, mostrou que podem ser feitos bancos com os troncos que estão 
sendo derrubados. Já fez alguns.

 

23 07 2021 – A Maringá Orgânica aprovou um patrocínio para o concurso de 
fotografia de pássaros no valor de R$ 3.000,00. 

27 07 2021 – A FUNVERDE foi convidada a participar do grupo para coleta de 
sementes pelo Mauricio da Sema. A primeira reunião foi dia 27 de julho de 
2021. O Sr. Eduardo Ecker foi o propositor da ideia. 



 

31 07 2021 – Fomos ao Bosque Sensorial Ana Domingues para o plantio de 
Ubavai ou pêssego do mato, Goiaba roxa chinesa, Goiaba de folha finíssima, 
Jabuticaba branca Mel, Cereja de Madagascar e Gabiroba. Depois do plantio, 
fomos montar conjunto de mesas e cadeiras sob a sombra, utilizando os 
troncos cortados das arvores secas.

 

02 08 2021 – Reunião com a Daiany, diretora dos parques municipais para 
falar sobre a possibilidade de implantar os jardins de chuvas no entorno do 
Parque do Ingá e em outros parques municipais. Falamos sobre o concurso de 
fotografia de pássaro que logo deveremos iniciar.  



 

05 08 2021 – Reunião com Sr. Luiz Roberto da Sindbebidas sobre a situação 
das cooperativas e da reciclagem de resíduos na região norte do Paraná. 

06 08 2021 – Estivemos com o Sr. Laércio, que está realizando curso de 
operador de moto serra e praticando no bosque sensorial, removendo as 
árvores mortas. Mostrou os novos bancos que está fazendo, aproveitando os 
troncos que estão sendo cortados. Fomos convidados a participar de um grupo 
que irá discutir a implantação de jardins de chuva na cidade. Primeira reunião 
será virtual e está previsto para dia 10 de agosto com horário a ser definido.

 

07 08 2021 – Fomos ao bosque Sensorial, mas desta vez não foi para plantar 
ou fazer manutenção. Fizemos o posicionamento dos bancos que o Sr. Laércio 
confeccionou para o bosque e protegemos os bancos com verniz marítimo para 
uma vida mais longa. Tivemos de mover um dos bancos que era extremamente 



pesado para o local definitivo, ao lado do parquinho.

 

13 08 2021 – Reunião virtual com grupo de coleta de sementes para definir 
locais onde serão feita as coletas de sementes e quem irá fazer. 

14 08 2021 – Realocamos mais bancos que o Sr. Laércio fez no último curso 
de operador de moto serra e foi jogado água nas plantas recém-plantadas no 
bosque sensorial Ana Domingues.

 

18 08 2021 – Pela manhã participamos da reunião virtual com a Secretaria de 
Meio Ambiente, vereador Flavio Mantovani, corpo técnico do Ipplan e 
Comdema sobre a implantação dos jardins de chuva na cidade. No período da 
tarde recebi os intercambistas Javier que é do Equador e Luz que é da 
Colômbia para falar sobre os projetos da Funverde educação ambiental. Irão 
participar de nossos trabalhos no bosque dia 28 de agosto. 

19 08 2021 – Reunião com Rogel e Luerti sobre a Sanepar e o COMDEMA. 

21 08 2021 – Fomos fabricar protetor de roçada para o Bosque Sensorial Ana 
Domingues e logo após fizemos um churrasco para os participantes do evento. 



 

 

24 08 2021 – Reunião com Thiago Babão do moto clube. Eles querem fazer um 
evento de plantio de mudas no bosque, com o plantio de duzentas arvores que 
serão doadas para o bosque. A vereadora Cris Lauer postou nas redes sociais 
que a prefeitura está cortando as arvores no bosque sensorial. Na verdade, 
estamos removendo arvores de grevíleas que estão secas e podem cair sobre 
a população que utiliza o espaço. 



25 08 2021 – Reunião no Centro Português com a professora Priscilla 
Esclarski, Luerti, Rolf, Claudio e professora Daiane. Ficou acertado que eles 
irão enviar o regulamento padrão para o Sr. Luerti analisar. Ficou definido que 
será feito um chamamento dia 1 de novembro e será visto local e data da fazer 
a premiação. 

28 08 2021 – Não tivemos atividades no bosque devido à chuva. 

30 08 2021 – Reunião com Maria Ligia na antiga Semusp para solicitar a 
reforma do portão do bosque sensorial. Pediu para enviar oficio, mas vai fazer 
sim. 

01 09 2021 – Fizemos visita ao antigo projeto de reciclagem que infelizmente 
não deu certo. Ficamos tristes com a grande quantidade de dinheiro publico 
que foi inserido no projeto e não prosperar. 

 

01 09 2021 - Recebemos doação de 34 mudas de frutíferas da prefeitura de 
Maringá para plantio no bosque sensorial. Ficarão guardadas no Viveiro 
Floresta Nativas do Leonardo. 

 



04 09 2021 – Fomos plantar mudas no Bosque Sensorial e convidamos a 
diretoria do COMDEMA e o vice-prefeito, Sr. Edson Scabora. Acabamos 
fazendo uma reunião solicitando melhorias para o Bosque. Saiu reportagem 
sobre o Bosque Sensorial Ana Domingues no GMC on line - 
https://gmconline.com.br/noticias/cidade/arvores-frutiferas-do-maior-pomar-
aberto-de-maringa-comecam-a-produzir-confira/ 

 

 

06 09 2021 – O Mateus de Mandaguaçu nos doou algumas mudas de frutas 
raras para a FUNVERDE. Fomos buscar e o viveiro Floresta Nativa se 
prontificou a engordar. 

08 09 2021 – Enviado ofício para prefeitura solicitando que seja refeita o pórtico 
das entradas do bosque – Enviadas as mudas de frutas raras que o Mateus de 
Mandaguaçu nos doou para ser engordadas no viveiro Floresta Nativas do 
Leonardo. Fomos entrevistados pela RIC TV para falar sobre as consequências 
da seca no bosque Sensorial Ana Domingues. Foi ao ar no programa Balanço 
Geral ao meio dia. Está no Youtube no endereço 



https://www.youtube.com/watch?v=6g5pF5kH1Y4&t=1s

 

09 09 2021 – A senhora Mercia Froeming do MDB Mulher entrou em contato 
para agendarmos um plantio de mudas no bosque sensorial junto com 
crianças. Pediram o que poderiam plantar. Enviamos nossa sugestão e ficou 
definido que será feito o plantio no dia 25 de setembro de 2021 junto com 
pessoal da FUNVERDE. 

10 09 2021 – O Sr. Albuquerque que era o coordenador das hortas 
comunitárias em Maringá na administração anterior, entrou em contato e diz 
que existem duas prefeituras interessadas em replicar o projeto do bosque 
sensorial em suas cidades. Ficou marcada reunião no bosque para os dias 21 
e 22 de setembro uma apresentação in locu no bosque. 

11 09 2021 – Fomos pintar mais amarelinhas no Bosque Sensorial. Pessoal 
está pedindo novos desenhos. Estão um sucesso as amarelinhas pintadas pela 
Cristina Freitas. Recebemos a doação de uma muda grande de Embu, manga 
maça, Ipê roxo, Loro e cerejeira do Japão. Doadas pelo pai da Taila.



 

 

15 09 2021 – Fomos presencialmente à reunião do Fórum Lixo e cidadania, 
onde relataram a falta de matéria prima para fazerem a separação e reciclagem 
dos produtos. Foram definidas algumas ações. A Prefeitura apresentou 
algumas estatísticas sobre o recolhimento, o que traduzindo hoje não se coleta 
nem 1% do que é gerado. Sabemos que isso não procede, já que o pessoal 



que cata nas ruas não entra nas estatísticas oficiais.

 

16 09 2021 – Fomos contatados pela Sra. Janete que é do Rotary ambiental 
propondo uma parceria. Ficou de nos visitar no bosque para discutirmos sobre 
esta parceria. 

17 09 2021 – O Sr. Mauricio da SEMA enviou um questionário para 
analisarmos sobre a renovação bianual do Programa de Arborização Urbana 
de Maringá, o PGAU. Fizemos algumas sugestões e enviamos novamente para 
ele. 

18 09 2021 – Fizemos o plantio de 8 arvores, estamos plantando pouco por 
causa da forte seca que o Paraná está passando. Assim que voltar a chover 
regularmente, iremos realizar plantio de mais arvores. Neste dia, recebemos a 
visita da Laurice, presidente do COMDEMA e da Grazielle que trabalha em 
empresa de TI e que estava interessada em conhecer o nosso trabalho.

 

19 09 2021 – Foi feita a doação de lâmpadas led recuperadas para empresa 
CCIM doar aos funcionários carentes. 

 

21 09 2021 – Reuniremos no Bosque sensorial com um grupo da prefeitura de 
Querência do Norte às 14 horas na ATI para falar sobre o projeto do bosque 
sensorial. Este grupo foi trazido pelo Albuquerque.



 

22 09 2021 – Reuniremos no Bosque sensorial com um grupo da prefeitura de 
Planaltina para falar do projeto bosque sensorial.

 

25 09 2021 – o pessoal do MDB Mulher fez o plantio no bosque junto com as 
crianças do Lar Escola Bom Samaritano, sendo 18 mudas, 5 jatobás, 3 ipê 
rosa, 3 ipê amarelo, 3 ipê branco e 4 arvores samambaia. Neste dia recebemos 



a visita do vice-prefeito, Sr. Edson Scabora.

 

 

30 09 2021 – O Professor Kleber da Curso de Agronomia da instituição de 
ensino Feitep de Maringá está montando uma área tipo bosque sensorial na 
fazenda da instituição e solicitou ajuda para implantação. 

02 10 2021 – Choveu o dia inteiro, não fizemos plantio. 

03 10 2021 – Cláudio foi plantar algumas mudas que ele havia plantado em 
sementes e aproveitou a chuva para planta-las.

 

06 10 2021 – Hoje fomos a uma reunião com a Sra Aline (diretora de 
cooperativas) e o secretario de Limpeza Urbana Sr. Paulo Gustavo Ribas onde 
solicitaram a permissão para se instalar colmeias de abelhas sem ferrão no 
Bosque Sensorial. Este projeto visa levar para os bosques a cultura de criação 
de abelhas sem ferrão. Nós permitimos. Agora, irão realizar uma reunião no dia 
3 de novembro as 15hs com o pessoal do Nupélia da UEM e o Sr. Jorge 
Villalobos para definir os demais locais onde irão instalar as colmeias na 
cidade. Eu aproveitei e solicitei novamente a instalação de mais lixeiras no 
entorno do bosque, o que nos foi prometida instalação de imediato e 
prometeram também a instalação de um contêiner maior para recicláveis junto 
a ATI do bosque. 



 

08 10 2021 – Inscrição no GUINESS BOOK do Bosque Sensorial como sendo 
o maior bosque sensorial urbano aberto do planeta. 

09 10 2021 – Não tivemos atividades no bosque sensorial por estar chovendo o 
dia todo, tiramos um tempinho para fazer fotos do bosque.

 



12 10 2021 – Manutenção nos cafés do pórtico de entrada do bosque sensorial.

 

16 10 2021 – Fizemos o plantio de 13 arvores entre elas Cambucá e groselha 
da índia. Recebemos a visita do Fernando Pinheiro que está oferecendo 
trabalho voluntário na parte de TI que ficamos de analisar. O voluntário Valdecir 
que havia levado algumas ferramentas para arrumar os cabos, como 
enxadas,etc, trouxe de volta arrumado. Parabéns ao Valdecir que fez o belo 
trabalho. 

 

23 10 2021 – Fomos ao bosque e uma chuva pesada ocorreu na tarde deste 
sábado. Acabamos somente acertando os detalhes do concurso de fotografia 
de aves que será iniciado em 27 de outubro e a premiação será em 22 de 



dezembro de 2021. Na foto, Ayrton e Cláudio ao lado do Baobá.

 

24 10 2021 – Fui ao bosque Sensorial Ana Domingues analisar os estragos 
que o temporal do dia anterior tinha feito nas arvores. Constatamos seis 
arvores caídas e tivemos poucos estragos com as arvores que foram plantadas 
recentemente. Choveu perto dos 150mm em 6 horas.

 

25 10 2021 – Reuniao no Buffet haddoc o IMPACTO SUBMIT - pacto global 
signatários 2021 - tema COMO VENCER A RECESSÃO COM 
SUSTENTABILIDADE. Secretaria de Meio Ambiente, através do Mauricio 
Sampaio que convidou para participar. Semeaduras diretas e a importância da 
coleta de sementes foi a palestra do Mauricio.

 



26 10 2021 – Levamos algumas mudas para o Mateus em Mandaguaçu a 
pedido dele, pois o viveiro floresta nativa havia doado.

 

27 10 2021 – Lançamento do concurso de fotografias de aves Ana Domingues. 

28 10 2021 – Fomos à prefeitura para fazer o convite para ter o apoio 
institucional no evento do concurso de fotografia. Adoraram a ideia e 
solicitaram um oficio. 

 



30 10 2021 – Plantio do restante de algumas mudas de arvores que haviam 
sido doadas pela prefeitura de Maringá.

 

31 10 2021 – Fomos neste domingo de manhã para acompanhar os escoteiros 
do grupo Atalaia Kids da igreja Adventista Horto Florestal. Neste dia foi 
plantada arvore e foi feito limpeza com recolhimento de lixo. Foi ministrada aula 
de educação ambiental para o grupo.

 

 

03 11 2021 - A convite da prefeitura, estivemos na UEM com alguns 
professores do Nupélia e o Secretário de Limpeza Pública Paulo Gustavo 
Ribas para falarmos sobre a definição de locais para serem destinados para 
casinhas de abelhas sem ferrão. Um dos locais em que foi cogitado foi o 
Bosque Sensorial Ana Domingues.  Em conversa com a Professora Dora, ficou 
definido que disponibilizarão dois estagiários que serão contratados pela 
prefeitura para monitorar os locais. O Bosque foi cogitado pelas diversas 
frutíferas que temos lá. Outro local seria o Parque do Japão. No caso do 
Bosque Sensorial será analisado pelos especialistas da UEM a possibilidade 
de se colocar em local elevado para evitar que sejam levados pela população. 
A próxima reunião, para definir prazos e o local para iniciar o projeto, foi 



definido para dia 3 de dezembro as 08h30min no bloco H90.

 

05 11 2021 – Reunião do Grupo do PGAU onde iremos rever alguns detalhes 
sobre o plano de arborização da prefeitura de Maringá. No final da tarde, fomos 
fazer manutenção no Bosque Sensorial.

 

06 11 2021 – Fomos ao bosque Sensorial Ana Domingues para fazer 
manutenção e podas. Neste dia alocamos um espaço que será destinado a 
arbustos que produzam flores para os pássaros e abelhas. Será no entorno do 
anfiteatro ao lado da ATI. Estamos prevendo o inicio do plantio do espaço 
chamado Jardim dos Colibrís no próximo sábado.

 

09 11 2021 – Falei com o diretor do viveiro municipal Mario Gabriel Felipe 
Alves sobre o Jardim dos Colibrís e ele gostou da ideia e já doou para inicio do 
projeto, escova de garrafa, ixora, Lagrima de cristo e hibisco. Iremos buscar na 
sexta feira para iniciar o plantio no sábado. 

11 11 2021 – Fomos a empresa Maringá Orgânica que doou 300 kg de adubo 
orgânicos para iniciar o Jardim dos Colibris no bosque Sensorial Ana 
Domingues. Na parte da tarde, primeira reunião com Mauricio da Secretaria de 



Meio Ambiente e o Nei Vecchi para escolha de arvores para as ruas dentro do 
programa do Plano de Arborização de Maringá PGAU do qual somos membros. 

 

12 11 2021 – O viveiro municipal doou algumas mudas de hibisco para plantio 
no Jardim dos colibris e fomos buscar. Fizemos uma visita ao Sr. Laércio que 
estava ministrando curso de operador de motosserra no Bosque Sensorial. 

 

13 11 2021 – Iniciamos o jardim dos colibris com o plantio de escova de 
garrafa, hibisco, ixora e Lagrima de cristo. Usamos adubo químico NPK 10 10 
10 e adubo orgânico. 



 

16 11 2021 – Alteramos os folders do concurso de fotografia, inserindo o apoio 
institucional da Prefeitura de Maringá e do COMDEMA. Falamos com o pessoal 
do Grupo Maringá de Comunicação para iniciar a divulgação do Concurso. 

 

17 11 2021 – Começamos a veicular os folders do concurso de fotografia nas 
mídias. 

20 11 2021 – Fomos entrevistados pelo site Fatos Maringá, falamos sobre o 
Bosque Sensorial Ana Domingues e sobre o concurso de fotografias de aves 



promovida pela FUNVERDE.

 

23 11 2021 – Entrevista para rede Massa para divulgar sobre o concurso de 
fotografias que estamos promovendo. 

 

25 11 2021 – Saiu reportagem na rede GMC sobre o concurso de fotografias 
que estamos promovendo.  

27 11 2021 – Fomos ao bosque para fazer manutenção de poda no Bosque. 
Acertamos local dos bancos para pegar a sombra, principalmente.

 

29 11 2021 – Fomos ao bosque acompanhar a roçada no Bosque Sensorial. 



03 12 2021 – Mauricio da Sema entrou em contato para ver se existem ainda 
algumas arvores no bosque que necessitam de ser cortadas. O Sr. Laércio irá 
realizar um novo curso de operador de motosserra e irá cortar as arvores seca. 
Foi levado para a promotoria de meio ambiente a denuncia sobre a construção 
sobre a mina na região rural do Guaiapó onde fizemos as filmagens no inicio do 
ano. 

04 12 2021 – Neste sábado, o Bosque Sensorial ganhou mais 15 arvores de 
hibisco que foram plantados no jardim dos colibris. Foram plantados também 
duas arvores Tarumã. As arvores foram doada pelo Leonardo do viveiro 
Floresta Nativa. 

 

06 12 2021 – Recebemos o convite para participar do curso de operador de 
motoserra, o que tivemos de declinar, já que não encontramos nenhum 
membro da FUNVERDE que pudesse preencher as duas vagas que foram nos 
ofertadas. 

07 12 2021 – Estivemos com Mauricio da Secretaria do Meio Ambiente 
juntamente com sua estagiária, marcando algumas arvores que estão secas ou 
quase mortas para serem retiradas do bosque Sensorial no treinamento dos 
próximos cursos que o Sr. Laércio, do curso de motosserra, estará promovendo 
em Maringá. Fomos convidados para participar da confraternização de final de 
ano do COMDEMA no próximo dia 9 de dezembro.

 



09 12 2021 – Ultima reunião do COMDEMA de 2021 e foi presencial, onde 
estávamos sendo representados pelo titular Sr. Luerti e o Cláudio este como 
convidado. Em seguida, houve confraternização do pessoal do COMDEMA.

 

10 12 2021 – Foi realizada a confraternização da FUNVERDE na churrasqueira 
do Centro Português de Maringá. Na foto, está a diretoria da FUNVERDE 
reunida. 

 

17 12 2021 – Fomos ao bosque encontrar o Sr. Laércio que está promovendo 
curso de operador de motosserra e está fazendo alguns bancos para uso 
interno no bosque. Está removendo algumas grevíleas que estão secas.

  

18 12 2021 – Fomos ao bosque aguar as plantas e mover alguns bancos para 
a sombra, gerando algumas ilhas de descanso.



 

 

20 12 2021 – Saíram os ganhadores do concurso de fotografias organizado 
pela Priscilla da UEM juntamente com a FUNVERDE 

22 12 2021 – Foram entregues os prêmios dos vencedores do concurso de 
fotografia em homenagem a Ana Domingues. Aconteceu no bosque sensorial 
com a presença de integrantes da FUNVERDE e com o publico e convidados 
dos ganhadores dos prêmios. Esta foi a última atividade da FUNVERDE em 
2021. 



 

15 01 2022 – Inicio de nossas atividades em 2022 – Começamos com o plantio 
de 23 camarões vermelho e 21 camarões amarelo na parte estendida do jardim 
dos beija-flores ou canto dos colibris.

 

19 01 2022 – Estivemos na casa de detenção de Maringá, onde a prefeitura 
desenvolve um projeto de inclusão social através de produção de mudas para o 
viveiro municipal. Este projeto compõe o projeto Recitotal, onde prevê a 
utilização da mão de obra para separação e reciclagem de vidros e plásticos 
para empresas privadas. Esteve presente o prefeito e vários secretários, bem 
como a direção do presídio e o juiz responsável. O Cláudio esteve 
representando a FUNVERDE e o Luerti representando o COMDEMA.

 



20 01 2022 – Pessoal da iluminação publica, fazendo manutenção na área, 
acabou passando por cima de algumas mudas de camarão amarelo, onde 
estamos formando o canto dos colibris. Felizmente, foram poucos os atingidos 
pelo descaso da administração municipal em preservar o que esta sendo 
plantado para beleza e preservação ambiental na cidade.

 

22 01 2022 – Pessoal da Recco confecções foram conosco fazer o plantio de 
30 arvores que foram adquiridas junto ao viveiro Floresta Nativa do Leonardo. 
Eles adquiriram um lote de 500 arvores, das quais foram plantadas inicialmente 
30. O restante fica no nosso banco de arvores, onde iremos pegando as mudas 
assim que formos plantar. Recebemos por volta de 25 pessoas que nos 
ajudaram a fazer o plantio. Neste dia também foi entregue o último premio do 
concurso de fotografias de aves promovida pela FUNVERDE em dezembro de 
2021 visto que o ganhador não pode estar presente no dia da entrega.



 

29 01 2022 – Choveu o que inviabilizou nossos trabalhos no bosque, mas não 
impediu de comer frutas, esta da foto é Cereja de Joinville.

 

05 02 2022 – Fizemos a manutenção de poda no bosque sensorial Ana 
Domingues. Um dos objetivos do bosque é a segurança de quem frequenta. 
Por isso, não deixamos que feche muito a visão, a fim de evitar pontos 
escondidos. 



 

 

08 02 2022 – Visita a feira livre onde estava sendo feita exposição pela SEMA 
no setor de educação ambiental.

 

 

10 02 2022 – Primeira reunião do COMDEMA de 2022, onde foi eleita a nova 
direção para o biênio 2021 a 2022. A Sra. Laurice, que era a presidente eleita 
em 2021, renunciou, o que provocou uma nova eleição. A secretária do 
COMDEMA que era a Sra. Sonia, também renunciou. Foi eleito o Sr. Marcelo 
Felix, representante da ACIM no COMDEMA, ficando a FUNVERDE como vice-



presidente, com o Sr. Luerti e a secretaria ficou com a OAB com Sr. Marcos.

 

12 02 2022 – Reunião do PGAU – Plano de arborização de Maringá o qual a 
FUNVERDE faz parte, representada pelo Sr. Cláudio.

 

13 02 2022 – Manutenção no Bosque Sensorial Ana Domingues. Aproveitamos 
para comer algumas frutas de verão.

 

 

15 02 2022 – Estivemos no hospital municipal falando com a Sra. Lucia Santos 
sobre projetos ambientais e ficamos impressionados com a capacidade de 
melhoria que poderia ser implementado naquele hospital. Estão com boa 
vontade de melhorar. Ficamos de providenciar alguns bancos rústicos para 



eles e ver a possibilidade de criação de uma área de lazer.

 

 

16 02 2022 - Hoje pela manhã, estive no evento no parque das palmeiras. Tirei 
algumas fotos do local, que está iniciando o processo de recuperação natural. 
Mas o dano foi bem grande com o incêndio do ano passado. O prefeito disse 
que será revitalizado o parque bem como serão feitas obras de alargamento do 
caminho que existe pelo lado de dentro. O Mauricio do Sema do setor de 
arborização, confirmou que o projeto está para ser implementado. A prefeitura 
lançou um aplicativo chamado Central Cidade Verde, onde a população pode 
interagir com a prefeitura, solicitando o plantio de arvores. O Deputado 
estadual Guto Silva, até pouco tempo, era o chefe do gabinete do governador, 
e ele é nascido em Maringá, por isso que estava presente ao evento.

 

 



19 02 2022 – Plantamos junto com o pessoal do Rotary Maringá Sul quatro 
arvores, sendo duas cerejas do rio grande e duas outras que não me recordo.

 

26 02 2022 – Apesar da chuva, fomos fazer manutenção no Bosque Sensorial 
Ana Domingues onde foi retirado um tronco que obstruía a passagem de 
cadeirantes e pessoas com carrinho de bebes pela passagem central do 
bosque. Foi cortado o tronco que havia caído na ultima chuva. Fizemos a 
proteção dos bancos com verniz marítimo para melhor durabilidade.

 



 

02 03 2022 – Reunião extraordinária do COMDEMA. 

03 03 2022 – Fomos ao hospital municipal para ver o que pode ser plantado 
juntamente com o Maurício da Sema.

 

05 03 2022 – Continuamos com o projeto do Bosque Sensorial Ana Domingues 
com o plantio de mais 10 arvores frutífera.

 



06 03 2022 – O Mauricio da Secretaria de Meio Ambiente de Maringá, enviou 
um pré-projeto para utilização de uma pequena mata nativa ao lado do hospital 
municipal e do hospital da SisAmusep a fim de melhorar a qualidade de vida de 
quem aguarda pessoas se tratarem. Será criado um ambiente de descanso em 
meio ao mato, com caminhos e muitos bancos. 

08 03 2022 – Entregue o ofício para o deputado Homero Marquese solicitando 
a declaração de utilidade publica estadual para a FUNVERDE 

 

09 03 2022 – Fomos conversar com o Edson Scabora, vice-prefeito para 
falarmos sobre a possibilidade de criar uma área de lazer junto ao Hospital 
Municipal, SisAmusep na área da mata ao lado. Pediu uma reunião conjunta 
com os setores de arborização e a Secretaria de Obras e o Mauricio da 
Secretaria de Meio Ambiente para conversarmos e definir o que poderá ser 
feito e quando. Ainda não tem agendamento de data. 

10 03 2022 – Reunião ordinária do COMDEMA, desta vez, presencial na 
prefeitura de Maringá. A Funverde participou com o Luerti na vice-presidência 
do COMDEMA, Claudinei Vecchi como substituto da FUNVERDE e Cláudio 
Jorge como ouvinte. 

 

11 03 2022 – Reunião do PGAU onde foram analisadas algumas ruas que 
estavam faltando discriminar espécies de arvores.

 

12 03 2022 – Não conseguimos fazer o plantio com o pessoal do Moto Clube 
Brigada dos Lobos MC em que o presidente é o Thiago Bodao, já que choveu o 
dia todo. 

14 03 2022 – Entregue novamente o oficio no escritório político do deputado 
Homero Marquese, agora com firma reconhecida, como solicitado. Recebemos 



a noticia que o Instituto Ideais mudou o nome para InBioPack – Instituto 
Internacional da Circularidade e Biodegradabilidade das Embalagens. No 
email, solicitam que alteremos a logo no site da Funverde o o link, o que será 
operacionalizado oportunamente. Fernando Figueiredo que enviou o email. 

19 03 2022 – Plantamos 2 arvores do fogo, 3 limão caviar, duas Logan, 1 
chirimoia, 2 anonas pretas. Foram distribuídas as novas camisetas da 
Funverde para Cristina, para o Ayrton, para o Luerti e para o João. 

 

23 03 2022 – Reunião no Centro Português com Luerti, Gerson, Charles, João, 
Cláudio e Paulo, veterinário, onde falou sobre o processo de castração de 
animais que hoje a prefeitura vem realizando. 



25 03 2022 – Reunião da comissão da PGAU – Plano de arborização de 
Maringá a qual a FUNVERDE é membro.

 

Atenciosamente 

 

 

 

Cláudio José Jorge - Presidente da FUNVERDE 



 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: INSTITUTO FUNVERDE 
CPF/CNPJ: 26.342.090/0001-92 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 09:17:05 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: PFCV280322091705 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



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 4206/2022

 

 

 

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 18 de abril de 2022 e foi 
autuada como Projeto de Lei nº 152/2022.

 

 

 

Curitiba, 18 de abril de 2022.
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Informo que, revendo nossos registros em busca preliminar, constata-se que a presente proposição 
não possui similar nesta Casa.

 

 

 

Curitiba, 20 de maio de 2022.

 

 

Cristiane Melluso
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INFORMAÇÃO Nº 4726/2022

Projeto de Lei n°: 152/2022

Interessado: INSTITUTO FUNVERDE

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 que ateste a regularidade da instituição junto à Receita Federal;

2) certidão liberatória do Tribunal de Contas; 

3) 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 ( Ação 291- Tipo 
26- Modelo 45); 

4) ata da última assembleia geral averbada no cartório de títulos e documentos do município sede da 
instituição e ata de posse da diretoria atual averbada no registro do ato constitutivo, contendo a qualificação completa 
da diretoria eleita;

 

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

 

Curitiba, 20 de Maio de 2022..

Cordialmente.

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147
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interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 09:17:05 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: PFCV280322091705 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



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: INSTITUTO FUNVERDE
CNPJ: 26.342.090/0001-92 

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 11:17:33 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: A4EE.7969.511E.0F9F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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OFÍCIO Nº 3/2022 - 0571720 - GDHOMEROMARCHES

 

Em 03 de junho de 2022.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

 
 

DECLARAÇÃO

 

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 pelo Instituto FUNVERDE, sem fins
lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.342.090.0001-92, com sede a Rua Luis De Camões n
130/202 Zona 1, Maringá, Praná, CEP 87.013-270, a qual solicita a concessão do título de utilidade
pública.

 

Curitiba, 03 de junho de 2022.
 

Homero Marchese
Deputado Estadual

Documento assinado eletronicamente por Homero Figueiredo Lima e Marchese, Deputado
Estadual, em 03/06/2022, às 11:10, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar
informando o código verificador 0571720 e o código CRC 7403E211.
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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 4978/2022

Projeto de Lei n°:152/

Interessado: INSTITUTO FUNVERDE

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 ( certidão de pend~encias  não  é o mesmo 
 que  Certidão  Liberatória); 

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  decra  que 
os  documentos  são  autênticos ( 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, 3 de Junho de 2022.

Cordialmente.

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 03/06/2022, às 11:37, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 4978 e o 

código CRC 1B6D5F4E2A6E7FA
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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 169/2022

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 pelo Instituto FUNVERDE, sem fins lucrativos, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 26.342.090.0001-92, com sede a Rua Luis De Camões n 130/202 Zona 1, Maringá, Paraná, CEP 
87.013-270, 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, 22 de junho de 2022. 

Homero Figueiredo Lima e Marchese

Deputado Estadual

DEPUTADO HOMERO MARCHESE

Documento assinado eletronicamente em 22/06/2022, às 15:22, 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 169 e o 

código CRC 1B6D5B5D9A2C1BD
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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 5703/2022

Autor: DEPUTADO HOMERO MARCHESE

Interessado: INSTITUTO FUNVERDE

Projeto de Lei n°: 152/2022      

 

                   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, 18 de julho de 2022.

 

Cristiane Melluso 
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO

Documento assinado eletronicamente em 18/07/2022, às 14:34, 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 5703 e o 

código CRC 1D6C5B8C1E6E5BC
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Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
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DESPACHO - DL Nº 3666/2022

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Justiça.

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 18/07/2022, às 19:55, 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 3666 e o 

código CRC 1E6D5F8C1A6C5AF
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 1592/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 152/2022

 

Projeto de Lei nº 152/2022

Autor: Deputado Homero Marchese

 

Concede o título de utilidade pública ao Instituto Funverde, com sede no 
Município de Maringá.

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  ao Instituto Funverde, com sede no 
Município de Maringá.

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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Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
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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 prestar a proteção e o desenvolvimento socioambiental, 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 152/2022, em virtude de sua 
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n. 
17.826/2013.
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Curitiba, 02 de agosto de 2022.

 

 

 

DEPUTADO NELSON JUSTUS

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ

 

 

 

DEPUTADO  MARCIO PACHECO

Relator

DEPUTADO MARCIO PACHECO

Documento assinado eletronicamente em 02/08/2022, às 14:52, 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 1592 e o 

código CRC 1F6E5B9D4D6B2CA
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INFORMAÇÃO Nº 5957/2022

 

 

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 152/2022, de autoria do Deputado Homero Marchese, recebeu 
parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 2 de agosto de 
2022.

O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

 

 

Curitiba, 3 de agosto de 2022.

 

Maria Henrique de Paula 
Mat. 40.668

 

MARIA HENRIQUE

Documento assinado eletronicamente em 03/08/2022, às 10:29, 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 5957 e o 

código CRC 1F6F5E9E5D3F3CE
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