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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 283/2022

Concede o Título de Utilidade Pública ao Centro Espírita
Beneficente União do Vegetal Núcleo Coroa Divina, com sede no
município de Almirante Tamandaré.

Art. 1º. – Concede o Título de Utilidade Pública ao Centro Espírita Beneficente União do Vegetal Núcleo Coroa Divina,
com sede no município de Almirante Tamandaré.
Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 27 de Junho de 2022.

PAULO LITRO
Deputado Estadual

Justificativa
O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (C.E.B.U.D.V) – Núcleo Coroa Divina tem realizado atividades de
beneficência em conjunto com a Associação Beneficente Casa da União Caminho do Bem (CDU-CB).
A Associação Beneficente Cada da União é o braço beneficente do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal,
tendo sido criada em 10 de fevereiro de 1982.
O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal presta atendimento social, educacional, médico-hospitalar, financeiro e
cultural aos sócios do Centro e à comunidade nas quais os Núcleos estão instalados.
Dentre as diversas atividades realizadas pelo centro podemos citar as seguintes atividades:
- Projeto “De Mãos Dadas”, realizado desde 2018, no qual se realiza o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo, onde são promovidas ações de caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas para o
enfrentamento das vulnerabilidades sociais.
- Em 2020 o centro realizou a doação de 90 cestas, 200 máscaras, móveis, roupas e utensílios domésticos para a
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comunidade do Jardim Roma, Almirante Tamandaré.
- Auxílio para compra de medicamentos e auxílio combustível para locomoção até o Hospital Angelina Caron para
tratamento de quimioterapia e radioterapia de 03 pessoas.
Pelo Relatório de Atividades acostado verifica-se que a Instituição atua com inúmeros trabalhos sociais, prestando
atendimento educacional, médico-hospitalar, financeiro e cultural.
Pelo desenvolvimento de suas atividades, reconhece-se a importância do Centro Espírita Beneficente União do
Vegetal (C.E.B.U.D.V) – Núcleo Coroa Divina, pelo que solicitamos o apoio dos nobres pares para a concessão do
Título de Utilidade Pública Estadual à Instituição.

DEPUTADO PAULO LITRO
Documento assinado eletronicamente em 27/06/2022, às 12:49, 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 283 e o
código CRC 1F6F5E6A3D4A4FB
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INFORMAÇÃO Nº 5296/2022

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 27 de junho de 2022 e foi
autuada como Projeto de Lei nº 283/2022.

Curitiba, 27 de junho de 2022.

Camila Brunetta
Mat. 16.691

CAMILA BRUNETTA SILVA
Documento assinado eletronicamente em 27/06/2022, às 15:56, conforme Ato da Comissão
Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5296 e o
código CRC 1A6F5F6E3A5C6AF
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INFORMAÇÃO Nº 5331/2022

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

Curitiba, 28 de Junho de 2022.

Cristiane Melluso
Matrícula 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 28/06/2022, às 15:11, 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 5331 e o
código CRC 1A6E5C6D4A3E9EC
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INFORMAÇÃO Nº 5345/2022

Projeto de Lei n°: 283/2022
Interessado: CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL NÚCLEO COROA DIVINA
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 específica para
projetos de Utilidade Pública ( Ação 291- Tipo: 26 - Modelo 45);
2) relatório de atividades da entidade descrevendo as atividades da entidade nos últimos doze
meses, mês a mês e com datas (Julho de 2021 a Julho de 2022), assinado pela diretoria da instituição, comprovando
a periodicidade e fim público de prestação de serviços úteis à coletividade;
3) o artigo 61 § 1º está em desacordo com o artio 1º, inciso VI da Lei 17.826/13 que determina ,
em caso de dissolução da entidade, que o patrimônio SERÁ destinado a entidade congênere ou ao Poder Público
que efetuou a doação. Sugiro modificação por se tratar de requisito para se obter a honraria.

Desse modo aguardam-se as providências solicitadas para prosseguir com regular andamento do
pedido de concessão do Título de Utilidade Pública.
Curitiba, 28 de Junho de 2022.
Cordialmente.
Cristiane Melluso
Mat. 17.147
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CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 28/06/2022, às 16:58, 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 5345 e o
código CRC 1B6F5A6C4E4A6AD
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DECLARAÇÃO Nº 184/2022

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 Centro Espírita Beneficente União do Vegetal Núcleo Coroa Divina, sem fins
lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.241.824/0001-28, com sede na Rua Leopoldo Pupia, nº800, bairro
Juruqui, CEP nº83.507-990, cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, 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 Julho de 2022.

Paulo Litro
Deputado Estadual

DEPUTADO PAULO LITRO
Documento assinado eletronicamente em 11/07/2022, às 09:40, 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 184 e o
código CRC 1B6D5B7D5F4E3DD

1/ 1

Centro Espírita Beneficente União do Vegetal
9ª Região – Núcleo Coroa Divina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal - Núcleo Coroa Divina,
situado na Rua Leopoldo Pupia, nº 800, bairro Juruqui, Município de Almirante Tamandaré, Paraná –
CEP: 83.501-970, inscrito no CNPJ nº 09.241.824/0001-28, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. Amarildo Lima da Silva, brasileiro, casado, autônomo, Carteira de Identidade nº
14.669.078-5 PR, C.P.F. nº 406.353.092-20, residente e domiciliado na Rua Itaúna do Sul, nº 187,
bairro Alto Boqueirão, CEP 81.770-440, Município de Curitiba/PR, vem por meio deste, apresentar
Relatório Circunstanciado de Atividades de Beneficência no período compreendido entre os
meses de julho de 2021 à julho de 2022, com o objetivo de demonstrar a prestação de serviços úteis à
coletividade.
Sendo o que se tem para o momento e certos de vossa compreensão, desde já
agradecemos e renovamos os sinceros votos de elevada consideração.
Atenciosamente,

Almirante Tamandaré/PR, 07 de julho de 2022.

Amarildo Lima da Silva
Presidente do C.E.B.U.D.V – Núcleo Coroa Divina

CNPJ 09.241.824/0001-28
Rua Leopoldo Pupia, nº 800, Juruqui, Município de Almirante Tamandaré, Paraná – CEP: 83.500-000,
Utilidade Pública Municipal – Lei 1.816/2014.
E-mail: sec.coroadivina@udv.org.br
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Relatório Circunstanciado de Atividades de Beneficência dos anos de 2021 e 2022
O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (C.E.B.U.D.V) – Núcleo Coroa Divina
tem realizado atividades de beneficência em cooperação com a Associação Beneficente Casa da União
Caminho do Bem (CDU-CB), inscrita no CNPJ sob o nº 20.115.268/0001-86, certificada pelo
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Almirante Tamandaré (CMAS). A CDUCB está em pleno funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias, com sede na Rua Leopoldo
Pupia, nº 800, Almirante Tamandaré.
Para contextualizar, a Associação Beneficente Casa da União é o braço beneficente do
Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, tendo sido criada em 10 de fevereiro 1982. Atualmente,
são mais de 30 entidades beneficentes dirigidas por sócios e vinculadas a Núcleos do Centro Espírita
Beneficente União do Vegetal no Brasil. Estas entidades beneficentes, dentre elas a CDU-CB, prestam
atendimento social, educacional, médico-hospitalar, financeiro e cultural aos sócios do Centro e a
comunidade nas quais os Núcleos estão instalados.
As atividades listadas abaixo têm sido, portanto, desenvolvidas em conjunto entre o
C.E.B.U.D.V – Núcleo Coroa Divina (mediante trabalhos voluntários de seus sócios) e a CDU-CB:
•

O Projeto “De Mãos Dadas”, realizado continuadamente desde o ano de 2018 em parceria

com o CRAS-Roma (Centro de Referência de Assistência Social) de Almirante Tamandaré é a principal
atividade desenvolvida pela CDU-CB, no qual se realiza o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculo, onde são promovidas ações de caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e
afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas
ao alcance de alternativas para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. O projeto atende 29
mulheres de 29 a 59 anos e seus respectivos filhos (aproximadamente 20 crianças de 02 a 12 anos).
No período compreendido entre os meses de julho de 2021 e abril de 2022 não foram
realizadas atividades presenciais, em virtude da pandemia de Covid-19. A exceção foi a realização de
uma confraternização de Natal realizada em 13/12/2021 no Centro da Juventude, ocasião em que,
além da confraternização houve a entrega de 05 cestas natalinas.
Sem prejuízo da impossibilidade de realização de atividades presenciais no período
mencionado acima, os coordenadores do Projeto “De Mãos Dadas” mantiveram o contato com as
famílias, mediante ligações telefônicas e whatsapp para manter fortalecido o vínculo já estabelecido. Em
virtude desse contato, surgiu a necessidade de promover atividades beneficentes pontuais para atender
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famílias cadastradas no projeto que se encontravam em situação de vulnerabilidade, destacando-se as

seguintes ações:
01 à 31/07/21 – Cadastramento socioeconômico das famílias
03/07/21 – Doação de Cama de Casal para E. R. M. S. (CPF 056...08)
15/07/21 – Doação de Cesta Básica para G. A. B. S (CPF 117....86)
10/08/21 – Doação de botijão de Gás para G. A. B. S (CPF 117....86)
25/08/21 – Entrega de 16 cestas básicas e 16 kits de higiene
15/09/21 – Doação de Cesta Básica para M. A. S. - CPF (011....79)
24/09/21 – Doação de Cesta Básica para J. A. B. S. - CPF (154.676.779-77)
08/10/21 – Ação Dia das Crianças - entrega de brinquedos e doces para 15 crianças
18/11/21 – Doação de Cesta Básica para D. B. S (CPF 109...61)

Também no ano de 2021, uma voluntária da equipe da Casa da União Caminho do Bem,
que é sócia do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, prestou assessoria jurídica gratuita para
duas mulheres atendidas pelo projeto, na área previdenciária e de família. A seguir algumas fotos de
atividades realizadas no ano de 2021.
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Com o retorno das aulas presenciais no Município de Almirante Tamandaré a partir de
março de 2022, e com a reorganização da equipe da Casa da União Caminho do Bem que atende o
projeto de “De Mãos Dadas”, houve a retomada das atividades presenciais do projeto a partir do mês
de maio de 2022, com atendimento em uma Associação de Moradores da região em que as famílias
atendidas residem. As atividades seguem o calendário a seguir exposto.
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As atividades a serem desenvolvidas no ano de 2022 ainda estão sendo estudadas pela
equipe que atende o Projeto, mas as datas seguirão o calendário acima exposto. A seguir algumas fotos
das atividades realizadas no ano de 2022:
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Atividades realizadas dia 01/07/2022 – Tema: Paz e Sustentabilidade. Com as crianças: roda de conversa e
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confecção de cartazes e bandeirolas para caminhada do dia 02/07 (em comemoração ao Dia da Paz e
Conciliação, feriado municipal instituído pela Lei 2.247/2021).

Cabe destacar que sempre na conclusão das atividades presenciais é oferecido um lanche
bem variado para as crianças e para as mães que participam do Projeto, com o objetivo de oferecer
um dia de aprendizado e fortalecimento de vínculos.
Em virtude do Dia da Paz e da Conciliação, instituído pela Lei Municipal 2.247/2021 de
Almirante Tamandaré, comemorado em 22 de julho, a Casa da União Caminho do Bem realizou uma
caminhada pela paz em 01/07/2022, que contou com a participação dos sócios do Centro Espírita
Beneficente União do Vegetal, comunidade local, famílias que são atendidas pelo Projeto “De Mão
Dadas” e representantes da Prefeitura Municipal. Além de fazer a caminhada em prol da paz e
fraternidade entre os homens, as pessoas que estavam presentes aproveitaram para recolher resíduos
das ruas pelas quais a caminhada seguiu, enchendo inúmeros sacos de lixo, conscientizando a todos
os presentes e aos que estavam circulando pelo local da importância da preservação do meio ambiente.
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Nessa mesma linha, ações ambientalistas são realizadas por cada Núcleo da UDV em
parceria com a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, entidade ambientalista
vinculada ao Centro Espírita União do Vegetal (CEBUDV), sem fins lucrativos, qualificada pelo
Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) desde 2010.
Em Almirante Tamandaré/PR no ano de 2021 a atividade de maior expressão foi a
realização do Mutirão de Limpeza do Rio Barigui na região do Bairro Bonfim. Essa ação foi realizada
no dia 06 de novembro de 2021 em parceria envolvendo o Projeto Dorcas, a Associação Novo
Encanto de Desenvolvimento Ecológico, a Associação Beneficente Casa da União Caminho do Bem,
o C.E.B.U.D.V - Núcleo Coroa Divina e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nessa atividade
em pról do meio ambiente foram coletados o total 315 quilos de resíduo (pet, garrafas de vidro, tv,
sacolas, entre outros).
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O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal - Núcleo Coroa Divina vem buscando
exercer a fraternidade humana, promovendo em conjunto com a Casa da União Caminho do Bem
atividades de beneficência para com a comunidade que reside nas proximidades de sua unidade
administrativa (Núcleo). Estamos em busca constante de aprimoramento, com o objetivo de melhorar
e ampliar ainda mais o atendimento para a comunidade e seguimos com a confiança que a com prática
a prática do bem e do amor ao próximo chegaremos em nossos objetivos.
Sendo a firme expressão da verdade, este é o relatório.
Almirante Tamandaré, 07 de julho de 2022.

Amarildo Lima da Silva
Presidente do C.E.B.U.D.V – Núcleo Coroa Divina
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INFORMAÇÃO Nº 5573/2022

Autor: DEPUTADO PAULO LITRO
Interessado: CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL NÚCLEO COROA DIVINA
Projeto de Lei n°: 283/2022

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 Julho de 2022.

Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 11/07/2022, às 09:57, 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 5573 e o
código CRC 1F6A5F7A5F4F4AE
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DESPACHO - DL Nº 3581/2022

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

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 11/07/2022, às 11:40, 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 3581 e o
código CRC 1F6F5C7F5D4C4ED
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PARECER DE COMISSÃO Nº 1527/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 283/2022

Projeto de Lei nº 283/2022
Autor: Deputado Paulo Litro

Concede o Título de Utilidade Pública ao Centro Espírita Beneficente União do
Vegetal Núcleo Coroa Divina, com sede no município de Almirante Tamandaré
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 Centro Espírita Beneficente União
do Vegetal Núcleo Coroa Divina, com sede no município de Almirante Tamandaré.
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 prestar atendimento social, educacional, médico-hospitalar, financeiro e cultural aos
sócios do Centro e à comunidade nas quais os Núcleos estão instalados. Dentre as diversas atividades realizadas pelo
centro podemos citar as seguintes atividades: - Projeto “De Mãos Dadas”, realizado desde 2018, no qual se realiza o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, onde são promovidas ações de caráter preventivo e proativo,
pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com
vistas ao alcance de alternativas para o enfrentamento das vulnerabilidades social, 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
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Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 283/2022, em virtude de sua
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n.
17.826/2013.
Curitiba, 19 de julho de 2022.

DEPUTADO NELSON JUSTUS
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ

DEPUTADO MARCIO PACHECO
Relator

DEPUTADO MARCIO PACHECO
Documento assinado eletronicamente em 19/07/2022, às 15:17, 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 1527 e o
código CRC 1F6B5D8E2D5E4DF
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INFORMAÇÃO Nº 5768/2022

Informo que o Projeto de Lei n° 283/2022, de autoria do Deputado Paulo Litro, recebeu parecer
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 19 de julho de 2022.
O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

Curitiba, 20 de julho de 2022.

Maria Henrique de Paula
Mat. 40.668

MARIA HENRIQUE
Documento assinado eletronicamente em 20/07/2022, 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 5768 e o
código CRC 1B6E5B8F3C3B9AA
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DESPACHO - DL Nº 3713/2022

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

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 21/07/2022, às 15:07, 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 3713 e o
código CRC 1E6C5C8A4F2C5DE
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