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PROJETO DE LEI Nº ____/2021

Concede o Título de Utilidade Pública a Associação LM Almeida, com sede no Município de Curitiba.

Art. 1º Concede o Título de Utilidade Pública a Associação LM Almeida, com sede no Município de Curitiba.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 01 de Setembro de 2021.

REQUIÃO FILHO
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
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A Associação LM Almeida desenvolve importante trabalho em prol de famílias em situação de vulnerabilidade,
realizando acolhimento terapêutico de mulheres que sofreram algum tipo de violência, bem como oferece qualificação
profissional pautada nos valores éticos, morais, políticos e sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus
direitos e deveres, capazes de interagir e transformar a realidade para uma vida digna em sociedade e fortalecimento
familiar, como bem preceitua sua missão institucional.
Devido ao grande esforço em prol dos jovens, mulheres e crianças, visando uma sociedade mais justa e inclusiva,
conto com o apoio de todos para a aprovação do presente projeto.

DEPUTADO REQUIÃO FILHO
Documento assinado eletronicamente em 01/09/2021, às 09:49, 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 451 e o
código CRC 1A6A3F0A4A4C2DB
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO LM ALMEIDA
CNPJ: 16.602.510/0001-79
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 18:15:11 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2022.
Código de controle da certidão: 0AF6.6AD2.720E.1C79
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Certidão Liberatória

ASSOCIACAO LM ALMEIDA
CNPJ Nº: 16.602.510/0001-79

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE
É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS.
289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIACAO LM ALMEIDA
ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.
VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 27/09/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
WWW.TCE.PR.GOV.BR.
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná ná
Código de controle 1288.ATIO.6885
Emitida em 29/06/2021 às 19:33:11
Dados transmitidos de forma segura.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

16.602.510/0001-79
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

19/07/2012

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO LM ALMEIDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R FREDERICO MAURER

1516

CASA 2 COND RESIDENCIAL ISTAMBUL

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

81.630-020

HAUER

CURITIBA

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CONTATO@FETESPAR.ORG.BR

(41) 9954-0160

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

19/07/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/07/2021 às 18:11:48 (data e hora de Brasília).
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Curitiba, 23 de julho de 2021

Ofício 08 ̸ 2021

À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

A Associação LM Almeida, CNPJ N° 16.602.510∕001-79, conhecida como Associação
Novo Horizonte, alocada na Rua Frederico Maurer, 1516, sobrado 2, bairro hauer,
Curitiba, Paraná, vem através desta declarar:

Atestamos que a Associação não recebeu até o momento nenhuma verba pública.

Nos colocamos à disposição.

Atenciosamente

Orlando Agapito de Almeida
Presidente

Curitiba, 23 de julho de 2021

Ofício 09 ̸ 2021

À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

A Associação LM Almeida, CNPJ N° 16.602.510∕001-79, conhecida como Associação
Novo Horizonte, alocada na Rua Frederico Maurer, 1516, sobrado 2, bairro hauer,
Curitiba, Paraná, vem através desta declarar:

Atestamos que os cargos da Diretoria da Associação LM Almeida, não são
remunerados e esta Instituição presta serviços de relevante interesse público.

Nos colocamos à disposição.

Atenciosamente

Orlando Agapito de Almeida
Presidente

PLANO DE AÇÃO
ANO EM EXERCÍCIO
1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Unidade Mantenedora/Razão Social: Associação LM Almeida
C.N.P.J: 16.602.510/0001-79

Data da Fundação: 19/07/2012

Endereço: Rua Frederico Maurer, 1516 sob 2 – Hauer
Cidade: Curitiba

UF: PR

E-mail Institucional: associacaonovohorizontecwb@gmail.com

CEP: 81.630-020
Telefone(s): 41 99954-0160

Responsável/Dirigente da Instituição
Nome: Orlando Agapito de Almeida
C.P.F.: 299.129.209-10

Data de Nascimento: 28/08/1957

Cargo: Presidente

E-mail: orlandoagapito@yahoo.com.br

R.G. /Órgão expedidor: 1.613.417

Endereço Residencial: Rua Frederico Maurer, 1516 sob 2 – Hauer
CEP: 81.630-020

Telefone de contato: 41991196257 –

Período de Mandato: 5 anos

999540160 (Lia)

A entidade desenvolve Cursos de Qualificação e Treinamento no seguinte endereço:
Nome da Unidade Executora

Endereço/Tel./Email

CNPJ
(se houver)

Casa de Caridade Caminho e Luz

Rua Mario Gasparin, 897, Sítio Cercado, 41
98824-1315 (Edson)

Amacab – Associação de

Rua Paulo Setubal, 5906, Alto Boqueirão,

Moradores e amigos

41 99871-3698 (Doni)

73.219.289/0001-08

Comunidade Alto Boqueirão
Associação Fonte de Ação Social

Rua Padre Simão Kalinowski, 43, Alto

27.958.849/0001-29

Boqueirão – 3327-4226 (Marcia)
Colégio Estadual Euzébio da

Rua Clara Tedesco, 2773, Xaxim – 3276-

Motta

4234 (Olinda)

81.173.288/0001-06

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS - EIXOS DE ATENDIMENTO
( x ) Direito à Vida e à Saúde
( x ) Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
( x ) Direito à Convivência Familiar e Comunitária
( x ) Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e Lazer
( x ) Direito à Profissionalização e à Proteção ao Trabalho
3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Artigo 5º - As finalidades da Associação LM Almeida consistem em:
IV - desenvolver programas e projetos de geração de emprego e renda;
V - planejar, organizar e administrar cursos, treinamentos, seminários, palestras, oficinas,
workshops, congressos, fóruns, conferências, simpósios e debates;
VI - desenvolver programas e projetos de qualificação e capacitação profissional;
IX - desenvolver programas, projetos e serviços voltados para crianças e adolescentes;
4.

OBJETIVOS

A Associação LM Almeida, mais conhecida como Associação Novo Horizonte, iniciou suas
atividades em 2012, nasceu com o objetivo de interagir com a comunidade, integrar conhecimento
ao dia-a-dia de cada participante.
Nossa Missão é “Oferecer uma qualificação profissional pautada nos valores éticos, morais,
políticos e sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de
interagir e transformar a realidade para uma vida digna em sociedade e fortalecimento familiar”.
Busca desenvolver atividades educativas, com o objetivo de propor e estimular a conscientização e
a prática de oficinas para a sustentabilidade, promovendo junto aos indivíduos, ação educativa
socioambiental que propiciem melhorar a sua qualidade de vida e, ao mesmo tempo, contribua para
a sustentabilidade e a emancipação do sujeito.
Muitos dos cursos bem colocados em nossa Sociedade tornam-se caros e de difícil acesso aos
viventes da classe baixa e média.
A oportunidade de qualificar a Comunidade e dar a oportunidade de se enquadrarem no mercado
de trabalho com carteira assinada ou até como autônomos.

5. ORIGEM DOS RECURSOS (Referente à Instituição)
Fonte

Valor Anual (R$)

Doação Mensal dos Dirigentes R$ 50,00 mensais

4.800,00

Doação Trimestral de pessoas da Comunidade

2.000,00

EX: TOTAL GERAL

6.800,00

6. INFRAESTRUTURA (Referente à Instituição)
A Associação executa as atividades em espaço parceiro, atendendo a comunidade próxima do
local.
6.1 Recursos Físicos da Associação LM Almeida
TIPO DO CÔMODO
Escritório
Sala de reunião
Banheiro
Sala de aula

METRAGEM
14m2
30m2
7 m2
25 m2

QUANTIDADE
01
01
01
01

METRAGEM
50m2
35m2
7 m2
15 m2

QUANTIDADE
01
01
01
01

6.2 Recursos Físicos da Associação Parceira
TIPO DO CÔMODO
Sala de Aula
Sala de reunião
Banheiro
Cozinha

6.3 Recursos Materiais da Associação LM Almeida
Descrição

Quantidade

Notebook

02

Impressora HP Deskjet

01

Mesa de Escritório

01

Mesa redonda de plástico

01

Banquinho de plástico

04

Cadeira Universitária com prancheta

10

Mesa de Reunião

01

Armário baixo 2 portas

02

Datashow

01

6.4 Recursos Materiais da Associação Parceira
Descrição

Quantidade

Mesa de Plástico

40

Cadeira de Plástico

100

Mesa para lanches e cafés

01

Bebedouro

01

Mesa de Reunião

01

6.5 Recursos Humanos
NOME

Cargo/Função

Vínculo

Horas Semanais

Orlando Agapito de Almeida

Presidente-Pedagogo-Instrutor

Voluntário

10

Lia Mara Agapito de Almeida

Tesoureira-Administrativa-

Voluntário

10

Terapeuta-Instrutor
Lilian Agapito de Almeida

Secretária-Administrativa

Voluntário

10

Sergio Ricardo Cruz

Socorrista-Motorista

Voluntário

10

Jean Carlos de Moraes

Vice Presidente – Instrutor

Voluntário

10

Rosa Maria Zeferino

Administrativa

Voluntário

10

Edson Heike

Instrutor

Voluntário

10

Léo Agapito de Almeida

Instrutor

Voluntário

10

Tânia Almeida

Instrutor-Gastronomia

Voluntário

10

Antônio

Instrutor – Artes Marciais

Voluntário

10

Obs: dependendo do curso, a Associação tem acesso a diversos instrutores de diversas áreas.
7. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, PROGRAMA OU SERVIÇO.
7.1 O que é realizado:
A Associação LM Almeida realiza curso Meu Primeiro Emprego em formato presencial e em EAD
(OnLine) devido a questões da Pandemia.
Curso estes que auxiliará na preparação de adolescentes para seu início no Mercado de trabalho.

O Curso Meu Primeiro Emprego está separado nos seguintes módulos, sendo um total de 40 horas
para a conclusão total do Curso:
Módulo

Nome

Carga Horária

1

Postura

4

2

Ética no local de trabalho

4

3

Hierarquia

4

4

Quando posso perguntar, como posso perguntar

4

5

Como atender ao telefone

4

6

Como recepcionar alguém na Empresa

4

7

Como escrever um recado

2

8

Como me vestir para ir trabalhar

2

9

Pontualidade

2

10

Estudo x Trabalho

2

11

Redes Sociais x Trabalho

4

12

Respeitando as Individualidades

4
40

7.2 Por que é importante?
Com a necessidade de preparar a nossa juventude para iniciar sua via profissional, o curso Meu
Primeiro Emprego, que a Associação LM Almeida disponibiliza vem de encontro com as
necessidades atuais nas Empresas, Comércio e demais locais.
A diferença de demais Instituições é a forma de ministrar as aulas, trazendo muitos exemplos,
explorando o visual e o auditivo do público-alvo.
7.3 Como funciona o curso presencial?
O Curso é presencial, o aluno tendo de participar das aulas e tendo 75% de frequência no Curso
para ter acesso ao Certificado de Conclusão do Curso.
Porém devido a pandemia, a Associação irá preparar suas aulas em formato EAD, sendo algumas
gravadas e muitas outras ao vivo com os matriculados.
Utilizando muitos materiais visuais, explorando o tempo para que o matriculado possa
compreender o conteúdo.
A Coordenação do Plano de Trabalho, Instrutores e Assistente Administrativa farão o trabalho
desde a busca do aluno até efetuar sua matricula, dando a ele acesso ao material.

Os professores utilizarão os equipamentos para fazerem as gravações das aulas, preparando assim o
áudio visual, sons, materiais, uso do quadro branco, bem como do Datashow para explanar
exemplos ou até imagens diversas, bem como trechos de filmes que sempre são utilizados para que
a aula seja de qualidade, motivando o aluno a dar continuidade no dia seguinte.
Através do tablet que será disponibilizado aos alunos matriculados, este estará conectado com a
Associação, tendo acesso ao curso Meu Primeiro Emprego e fazendo as tarefas solicitadas.
A responsável pelo matriculado irá assinar um termo de responsabilidade, onde se responsabilizará
em devolver o tablet assim que o curso Meu Primeiro Emprego terminar, e o aluno receberá seu
certificado.
7.4 Aulas Presenciais:
As aulas presenciais forma realizadas de segunda à quinta-feira, das 8h às 12h ou das 13h às 17h,
completando 40 horas de curso.
7.5 Quando irá acontecer o módulos dos Curso Meu Primeiro Emprego?
As aulas irão ocorrer 4 (quatro) vezes por semana, de segunda a quinta-feira.
7.6 Qual horário serão as aulas do Curso Meu Primeiro Emprego?
Período da Manhã: 10h às 12h
Período da Tarde: 14h às 16h
7.7 Quem serão os seus beneficiários?
Os beneficiários deste Plano de Trabalho serão adolescentes de 14 a 17 anos, que vivem em
situação de vulnerabilidade social, moradores de Curitiba.
7.8 Quais impactos positivos são esperados?
Atender com eficiência e eficácia os matriculados, trazendo a eles a oportunidade de ter
certificados do curso Meu Primeiro Emprego que auxiliará na sua busca no Mercado de Trabalho,
sendo o primeiro emprego ou até uma nova oportunidade.
Com o curso Meu Primeiro Emprego, os adolescentes poderão ter uma visão diferenciada das
oportunidades, conseguirão seguir em frente na busca do diferente, saindo do círculo de violência,
vícios, entre outros.

Um diferencial será a mudança de comportamento junto a sua família, pois quando se tem o
melhor conhecimento, busca-se ajudar os próximos de si para que tenham também.
Uma das maiores preocupações é nossos adolescentes dar continuidade ou se envolverem em
situações problemáticas como vícios de bebidas e drogas, ou até a motivação de estar recebendo
itens de forma rápida e imediata como o roubo. Por isso o curso Meu Primeiro Emprego vem a
chamar a atenção para dar a oportunidade dos adolescentes pensarem diferente, fazer diferente, ser
diferente.
7.9 Público Alvo (Descrever se é criança e/ou adolescente, faixa etária, condição, etc.)
Qualificar adolescentes entre 14 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, preparando para
o Mercado de Trabalho, com o curso Meu Primeiro Emprego, atualizado, utilizando materiais de
tecnologia para que ocorram as aulas de forma rápida, eficaz e motivadora. A Associação atende
adolescentes por busca espontânea.
7.10 Capacidade de Atendimento (capacidade total de atendimento nesta ação)
A Associação parceira tem um espaço que pode atender na aula presencial até 40 alunos em cada
curso.
7.11 Recursos Financeiros Utilizados (Informar o recurso financeiros utilizado para executar esta ação).
Contamos no momento com a voluntariedade dos Instrutores e a boa vontade das Associações
em nos emprestar o espaço para executarmos os cursos. Não temos financiamento e nem
recursos financeiros de nenhuma fonte.
Contamos com a doação de valor irrisório da Diretoria e da Comunidade quando podem doar.
Conforme Item 05.
7.12 Recursos Humanos Envolvidos (Destacar quais dentre os profissionais elencados no item 6.3 atuam diretamente
nesta ação)

Todos os profissionais citados no item 6.3 atuam diretamente nas ações da Associação. Além de
diversos outros profissionais, que fazem busca espontânea a Entidade.

7.13 Abrangência Territorial (Destacar quais são os territórios/vilas/bairros de alcance das ações executadas).
Como as Associações parceiras ficam nos seguintes locais: Boqueirão, Alto Boqueirão e Sitio
Cercado, o público alvo neste momento são moradores destas proximidades.
Mas a Associação aceita inscrições de interessados de qualquer regional de Curitiba.
7.14 Periodicidade do Serviço (Demonstrar quantas vezes o serviço/projeto é executado, se diário, semanal, mensal e, o
tempo de duração, se contínuo ou com interrupções. Evidenciar carga horária e se há recessos).

Os cursos Meu Primeiro Emprego, contemplando todos os módulos, totaliza 40 horas.
Sendo ofertado 3 vezes por ano.
7.15

Cronograma de atividades

- Inscrição do Aluno
- Aula presencial
- Recepção do aluno na Associação Parceira
- Apresentação da Associação Novo Horizonte e Associação Parceira
- Informe das Regras referente ao Curso e faltas
- Dinâmica de grupo para apresentações
- Apresentação do Instrutor
- Início das atividades
- Prova de fechamento dos módulos
- Certificado
- Reuniões com os Professores dos Módulos do Curso Meu Primeiro Emprego
7.16 Forma de Participação dos Usuários
Os usuários dos cursos ofertados pela Associação tem a oportunidade de fazer um curso de
excelência, próximo a cursos iguais em grandes Instituições de Ensino, com a diferença, sendo
gratuito.
A exigência ao Usuário é o compromisso em iniciar e concluir o curso, pois está ocupando a vaga
de alguém que ficou na lista de espera e tem expectativas de futuro no mundo do trabalho.
A participação do aluno no quesito desenvolvimento do curso é muito importante, no final de
cada turma, é feita uma rodada de avaliação, nos dias de hoje, é feita de forma oral, ou seja, em

forma de dinâmica, os alunos expõem suas opiniões de como pode ser melhorado cada etapa do
curso para que possamos ter sempre a melhoria contínua em todas as atividades.
A participação direta do aluno na avaliação do Curso como um todo, está informada no Item 9.
8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
A Associação busca fazer a diferença na vida da Comunidade de Curitiba.
Contamos com a colaboração de informações técnicas, jurídicas e administrativas de pessoas
engajadas no mercado de trabalho.
Contamos também com conversas e reuniões com a Procuradoria das Comunidades, Fórum
Descentralizado do Boqueirão, Grupo de Lideranças em diversas regionais, Defensoria Pública,
entre outros Órgãos que nos assessoram com informações.
No grupo da Associação contamos com o auxílio de Ex-Conselheiras Tutelares, as quais prestigiam
a Associação com informações e direcionamentos, para que estejam sempre alinhadas a forma de
realizar as atividades, com a realidade no Direito e Deveres conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
8.1

PARCERIAS COM O MUNICÍPIO

A Associação até o momento não tem articulação com os equipamentos da FAS – CRAS e CREAS,
temos a programação para termos esta parceria após a inscrição no COMTIBA.
Buscando melhoria contínua em nossas atividades, já contamos com a busca de informações
atualizadas, mas estarmos em reunião com as secretarias e os equipamentos da Regional farão a
diferença.
8.2

PÚBLICO PRIORITÁRIO

A Associação hoje conta com a busca espontânea dos Adolescente em Situação de
Vulnerabilidade Social, até o momento, vem atendendo a demanda, a busca de criar novos cursos
e abrir mais turmas, está no planejamento.
Estaremos junto aos Equipamentos da Rede de Proteção Regional a identificação dos
adolescentes que necessitam ser inseridos nos cursos com urgência.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Monitoramentos:
Monitoramento do aluno: os alunos serão monitorados nos dias de aula que serão 2x por semana,
na terça e quinta-feira, através de chamada feita no início de cada aula.
Além do monitoramento da entrega das atividades e provas que terão de ser realizadas no final de
cada módulo.
Monitoramento do Instrutor: professores serão monitorados através das reuniões semanais, bem
como através da lista de presença e correções das provas por módulo dos alunos.
Monitoramento do Curso Meu Primeiro Emprego: no final de cada módulo, os alunos farão uma
avaliação de como foi o conteúdo, as explicações, entre outras informações para que ocorram
melhorias contínuas durante o período do Plano de Trabalho.
Avaliações:
Avaliação dos alunos: os alunos serão avaliados através de provas de cada módulo.
Avaliação do Curso Meu Primeiro Emprego: a avaliação do curso será realizada no final do
módulo todo, ajustando para que a próxima turma tenham as melhorias aprimoradas.
9.1. A metodologia utilizada em sala de aula:
Recebimento dos alunos, Dinâmica de grupo, Aulas teóricas, Aulas práticas, Prova escrita ou
prática, Avaliação do curso e Entrega de Certificados.
9.2. Direcionamento – Encaminhamento ao Mercado de Trabalho:
A Associação LM Almeida, neste momento direciona seus atendimentos a ministrar os cursos, os
alunos que se formam, são informados onde poderão fazer os devidos cadastros como:
Adolescentes a partir de 16 anos, inscrição no ABC VIDA, AEFS, ALVORECER, CENTRO SOCIAL
MARISTA, CIEE, ELO, ESPRO, GERAL, IAT, INSTITUTO CIDADE JR, IEL, INSTITUTO SALESIANO,
INSTITUTO TIBAGI, ISBET, JOVEM APRENDIZ NET, SENAC, SENAI, SET/SENAT, UNILEHU - PCD

10. ATIVIDADES SOCIAIS
- A Associação LM Almeida tem um trabalho de Ação Social, fazendo visitas e participando um
pouco da vida de moradores de: Casa de Apoio feminino Gabriela; Casa de Repouso Vovó Cecília;
Casa de Apoio masculino Maurício.
- Entrega de Ovos de páscoa para crianças da Comunidade da Rocinha Hauer (quando possível).
- Entrega de brinquedos no Natal para crianças da Comunidade da Rocinha Hauer (quando
possível).
- Entrega de doces para as crianças no dia das crianças participantes do Grupo de Capoeira do
Boqueirão (quando possível).
- Atendimento individual a Mulheres que necessitam de ajuda terapêutica (violência doméstica,
divórcio complicado, dificuldade de compreensão de guarda compartilhada, violência sexual). Os
atendimentos as Mulheres são realizados de forma sigilosa, nos dias de hoje devido a Pandemia,
via telefone, buscando dar um pouco mais de conforto a estas pessoas que estão extremamente
sensíveis e com muita dor.
11. CUSTOS DOS CURSOS
A Associação LM Almeida não cobra nenhum valor dos participantes dos cursos.
As atividades não demandam curso aos participantes e estão ocorrendo em lugar parceiro, que
cede o espaço para a execução das atividades.
12.

LOCAIS DOS CURSOS

Os cursos ofertados pela Associação LM Almeida são realizados na Associação parceira.
13.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as
informações prestadas neste documento são expressão da verdade e possuem Fé Pública.
Curitiba, 13 de agosto de 2021

Orlando Agapito de Almeida
Presidente da Associação LM Almeida

RELATÓRIO DE CURSOS E ATIVIDADES SOCIAIS
EXERCÍCIO 2020
1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Unidade Mantenedora/Razão Social: Associação LM Almeida
C.N.P.J.: 16.602.510/0001-79

Data da Fundação: 19/07/2012

Endereço: Rua Frederico Maurer, 1516 sob 2 - Hauer
Cidade: Curitiba

UF: PR

E-mail Institucional: associaçãonovohorizontecwb@gmail.com

CEP: 81.630-020
Telefone(s): 41 99954-0160

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS - EIXOS DE ATENDIMENTO )
( x ) Direito à Vida e à Saúde
( x ) Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
( x ) Direito à Convivência Familiar e Comunitária
( x ) Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e Lazer
( x ) Direito à Profissionalização e à Proteção ao Trabalho
3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Artigo 5º - As finalidades da Associação LM Almeida consistem em:
I - promover a defesa de direitos na busca de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, visando às oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
IV - desenvolver programas e projetos de geração de emprego e renda;
V - planejar, organizar e administrar cursos, treinamentos, seminários, palestras, oficinas, workshops,
congressos, fóruns, conferências, simpósios e debates;
VI - desenvolver programas e projetos de qualificação e capacitação profissional;
IX - desenvolver programas, projetos e serviços voltados para crianças e adolescentes;
XI – desenvolver a assistência social;
XIII - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros
valores universais;
XIV – promover o voluntariado;
XV – desenvolver projetos de esporte e lazer;
XVI - planejar, organizar e administrar feiras, exposições, encontros, festas e eventos correlatos;
XVII - desenvolver programas, projetos e serviços voltados para adultos e idosos;

XVIII - organizar programas de apoio aos projetos sociais,
4.

OBJETIVOS (Referente à Instituição).

A Associação LM Almeida, mais conhecida como Associação Novo Horizonte, nasceu em 2012, nasceu
com o objetivo de interagir com a comunidade, integrar conhecimento, ao dia-a-dia de cada
participante.
A Associação Novo Horizonte já é reconhecida com a Utilidade Pública de Curitiba.
Nossa Missão é “Oferecer uma qualificação profissional pautada nos valores éticos, morais, políticos e
sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de interagir e
transformar a realidade para uma vida digna em sociedade e fortalecimento familiar”.
Na busca de potencializar as qualificações e treinamentos da Comunidade para empoderar-se de
ferramentas atualizadas para uma melhor colocação no mercado de trabalho ou até ser o primeiro
emprego.
Quando se abre a oportunidade de qualificar e que este indivíduo consiga um direcionamento para sua
independência financeira.
Muitos dos cursos bem colocados em nossa Sociedade tornam-se caros e de difícil acesso aos viventes
da classe baixa e média.
A oportunidade de qualificar a Comunidade e dar a oportunidade de se enquadrarem no mercado de
trabalho com carteira assinada ou até como autônomos.
Bem como atividades nas Artes Marciais e Capoeira.

JANEIRO 2020
Curso Operador de Processo de Produção
Descrição do Curso: O operador de processos de produção é responsável por preparar os materiais dos
processos de produção nas indústrias. O profissional participa da organização, abastecimento e
separação de materiais nas linhas de produção. Operação em maquinas simples em busca de
adaptação para operar outras mais complexas. Conta com atividade no controle de qualidade,
almoxarifado, etc.
Carga Horária: 120 Horas
Quantidade de inscritos: 12
Modalidade: EAD
OBS: Curso iniciou novembro de 2019

ABRIL
Curso: Meu Primeiro Emprego
Carga Horária: 40 horas
Modalidade: EAD
Módulo

Nome

Carga Horária

1

Postura

4

2

Ética no local de trabalho

4

3

Hierarquia

4

4

Quando posso perguntar, como posso perguntar

4

5

Como atender ao telefone

4

6

Como recepcionar alguém na Empresa

4

7

Como escrever um recado

2

8

Como me vestir para ir trabalhar

2

9

Pontualidade

2

10

Estudo x Trabalho

2

11

Redes Sociais x Trabalho

4

12

Respeitando as Individualidades

4
40

Quantidade de inscritos: 50

JUNHO
Palestra Respeitando as Individualidades
Descrição do Curso: Dinâmica com 5 perguntas do dia a dia e dizendo que quem acertasse as 5
ganharia um presente. Ali nas respostas começamos com as diferenças individuais: interpretação da
pergunta, respostas pelo impulso para ser mais rápido que os demais, vivência com as pessoas,
comunicação interpessoal e respeito próprio.
Carga Horária: 3 Horas
Modalidade: EAD
Quantidade de inscritos: 35

AGOSTO
Palestra: Direitos e Deveres da Criança e do Adolescente
Descrição do Curso: Palestra com os Pais e Responsáveis de crianças e adolescentes, quais são os
direitos e os deveres segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tirando dúvidas.
Carga Horária: 3 Horas
Modalidade: EAD
Quantidade de inscritos: 40 pessoas

SETEMBRO
Atendimento terapêutico por telefone a mulheres em situação de Vulnerabilidade Social (abuso,
agressão, separação, etc)
Quantidade atendidas: 20

OUTUBRO
Atendimento terapêutico por telefone a mulheres em situação de Vulnerabilidade Social (abuso,
agressão, separação, etc)
Quantidade atendidas: 15

NOVEMBRO
Atendimento terapêutico por telefone a mulheres em situação de Vulnerabilidade Social (abuso,
agressão, separação, etc)

Quantidade atendidas: 30

DEZEMBRO
Atendimento terapêutico por telefone a mulheres em situação de Vulnerabilidade Social (abuso,
agressão, separação, etc)
Quantidade atendidas: 21

Devido à questão da Pandemia da Covid 19, a Associação LM Almeida não pode dar continuidade a
diversos cursos e atividades sociais.
Assim que a questão da Pandemia ser estabilizada, estaremos retornando as atividades presenciais e
manteremos as EADs.

Nos colocamos à disposição.

Atenciosamente

Orlando Agapito de Almeida
Presidente
CPF: 299.129.209-10
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INFORMAÇÃO Nº 569/2021

Informo que esta proposição foi apresentada na Sessão Ordinária do dia 1° de setembro de 2021 e
foi autuada como Projeto de Lei nº 451/2021.

Curitiba, 1 de setembro de 2021.

Camila Brunetta
Mat. 16.691

CAMILA BRUNETTA SILVA
Documento assinado eletronicamente em 01/09/2021, às 14:04, 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 569 e o
código CRC 1A6B3C0F5B1D5BF
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INFORMAÇÃO Nº 572/2021

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

Curitiba, 01 de setembro de 2021.

Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 01/09/2021, às 14:33, 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 572 e o
código CRC 1A6E3D0E5C1E7FE
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INFORMAÇÃO Nº 580/2021

Projeto de Lei n°: 451/2021
Interessado: ASSOCIAÇÃO LM ALMEIDA.
Assunto: Concessão do Título de Utilidade Pública.

Prezado Deputado
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; emitida pelo
sistema SILEGS - código ação 291- Declaração do autor do projeto assinado digitalmente pelo Deputado.
2) declaração do presidente da instituição, com firma reconhecida em cartório, atestando que os
cargos de diretoria não são remunerados;
3) comprovante de inscrição junto ao governo federal de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS EDUCAÇÃO;
4) cópia da Lei de Título de Utilidade Pública Municipal publicada em diário oficial;
5) com relação ao Estatuto o artigo 30 está em desacordo com a Lei Estadual 17.826/2013 que
regulamenta a concessão da honraria, eis que veda qualquer tipo de vantagens aos seu dirigentes ou
associados( art. 1º inciso IV), sugiro alteração ;
6) com relação ao Estatuto Social o artigo 83, inciso IV e V está em desacordo com a Lei Estadual
17.826/2013 que regulamenta a concessão da honraria, eis que determina que em caso de dissolução da
entidade o patrimônio será destinado a entidade congênere ou ao Poder Público que efetuou eventual doação (
art.1º, inciso VI), sugiro alteração.
Desse modo aguardo as providências solicitadas para prosseguir com regular andamento do pedido de
concessão do Título de Utilidade Pública.
Curitiba, 01 de setembro de 2021.
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Cordialmente.
Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 01/09/2021, às 15:26, 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 580 e o
código CRC 1A6F3F0D5D2A0BD
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DECLARAÇÃO Nº 88/2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que tenho conhecimento das atividades e da relevância dos serviços prestados pela
entidade ASSOCIAÇÃO LM ALMEIDA, a ser beneficiada com o título de utilidade pública por meio do Projeto de Lei nº
451/2021.

Curitiba, 04 de Fevereiro de 2022.

DEPUTADO REQUIÃO FILHO
Documento assinado eletronicamente em 04/02/2022, às 15:04, 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 88 e o código
CRC 1C6E4C3B9F9D7CF
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INFORMAÇÃO Nº 3446/2022

Autor: DEPUTADO REQUIÃO FILHO.
Interessado: ASSOCIAÇÃO LM ALMEIDA.
Informação nº: 2/22
Projeto de Lei n/°: 451 /21

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,22 de Fevereiro de 2022.

Cristiane Melluso
Mat. 17.147

CRISTIANE REGINA CLETO MELLUSO
Documento assinado eletronicamente em 22/02/2022, às 14:55, 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 3446 e o
código CRC 1D6B4F5E5E5B2EE
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DESPACHO - DL Nº 2222/2022

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

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
Documento assinado eletronicamente em 22/02/2022, às 17:58, 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 2222 e o
código CRC 1E6E4D5D5B6D3CF
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PARECER DE COMISSÃO Nº 938/2022

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 451/2021

Projeto de Lei nº. 451/2021
Autor: Deputado Requião Filho
Concede o Título de Utilidade Pública à Associação LM Almeida, com sede no
Município de Curitiba.
EMENTA: DECLARAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA – LEI Nº 17.826/2013 –
REQUISITOS PREENCHIDOS – PARECER FAVORÁVEL.

PREÂMBULO
O presente Projeto de Lei tem por objetivo conceder o Título de Utilidade Pública à Associação LM Almeida, com sede
no Município de Curitiba.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre salientar que compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância ao disposto no
artigo 41, VII, “g”, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, verificar a constitucionalidade, legalidade,
legitimidade do proponente, a técnica legislativa, bem como manifestar-se sobre o mérito das proposições que versem
sobre a concessão de Título de Utilidade Pública de Associações, senão vejamos:

Art. 41. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça:
VII - Manifestar-se quanto ao mérito de proposições que disponham sobre:
g) declaração de utilidade pública de entidades civis.
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Chamada esta comissão a se manifestar quanto à legalidade, constitucionalidade e mérito do referido projeto, por estar
o mesmo de acordo com a Lei nº 17.826/2013, nada encontramos que possa impedir sua normal tramitação.
Os principais requisitos foram devidamente preenchidos, quais sejam:
•
•
•
•
•
•

Entidades sem fins lucrativos;
a finalidade;
a não remuneração de seus membros;
a destinação do patrimônio em caso de dissolução a uma entidade congênere;
documentos de regularidade;
relatório de atividades;

A presente instituição é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, criada há mais de
um ano, possuindo a finalidade de promover auxilio de famílias em situação de vulnerabilidade, realizando acolhimento
terapêutico de mulheres que sofreram algum tipo de violência, bem como oferece qualificação profissional pautada nos
valores éticos, morais, políticos e sociais, formando assim, cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes
de interagir e transformar a realidade para uma vida digna em sociedade e fortalecimento familiar, como bem preceitua
sua missão institucional. diversas finalidades, 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
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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 451/2021, em virtude de sua
CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, bem como por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei n.
17.826/2013.
Curitiba, 9 de março de 2022.

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

DEPUTADO MARCIO PACHECO
Relator

DEPUTADO MARCIO PACHECO
Documento assinado eletronicamente em 09/03/2022, às 15:12, 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 938 e o
código CRC 1F6B4A6B8D4A9BB
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INFORMAÇÃO Nº 3564/2022

Informo que o Projeto de Lei n° 451/2021, de autoria do Deputado Requião Filho, recebeu parecer
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião extraordinária do dia 9 de março
de 2022.
O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

Curitiba, 9 de março de 2022.

Maria Henrique de Paula
Mat. 40.668
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DESPACHO - DL Nº 2287/2022

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

Dylliardi Alessi
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI
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