
Destinação das emendas parlamentares do vereador Paulo 

Salamuni (PV) para o Orçamento Municipal de 2013 

 

Entidade Solicitante: Associação Alírio Pfiffer 

Número da Proposição: 302.00541.2012  

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos  

Site da instituição: http://aliriopfiffer.org.br/ 

Fundada em 1988 por um grupo de empresários, a Associação Alírio Pfiffer é 

uma entidade beneficente, sem fins econômicos, de apoio aos centros de 

Transplante de Medula Óssea do Brasil (TMO). 

 

 

Entidade Solicitante: Associação Banda Lyra de Curitiba 

Número da Proposição: 302.00543.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: não há 

ASSOCIAÇÃO BANDA LYRA CURITIBANA, CNPJ: 81.701.559/0001-40. 

Fundada em 01 de junho de 1982, a Banda Lyra Curitibana faz a animação 

musical dos principais eventos públicos da cidade. Com 35 integrantes, 

tocando instrumentos de sopro e percussão, tem um repertório variado, 

composto por mais de 400 músicas. O grupo interpreta música erudita, samba, 

trilhas de novelas, mambos, marchas e hinos.  

A prioridade de atendimento na agenda é do cerimonial da prefeitura, mas 

atende pedidos diversos de outras instituições, mediante agendamento prévio e 

contratação. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação Caminho da Vida 

Número da Proposição: 302.00545.2012 



Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Reforma mobiliário e equipamento 

Site da instituição: http://www.lardonavera.org.br 

 

A Associação Caminho da Vida - Lar Dona Vera nasceu em 1996 com o intuito 

de abrigar crianças retiradas da guarda dos pais pelo Conselho Tutelar devido 

a denúncias de maus tratos e violência.  Todas as crianças são acolhidas, sem 

distinção de raça, cor ou credo e permanecem na instituição enquanto 

aguardam reintegração à família biológica ou são direcionadas à adoção.  

Atualmente, o lar conta com duas casas que abrigam um total de 26 crianças. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação Casas do Servo Sofredor 

Número da Proposição: 302.00547.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Reforma 

Site da instituição: http://www.css.org.br/ 

ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR, CNPJ: 02.300.137/0001-97. 

Localizada na Rua La Salle, 850, Pinheirinho, a qual está a 18 (dezoito) anos 

prestando serviços para a recuperação e reinserção sócio-profissional de 

dependentes de álcool e de outras drogas. Tendo em vista a avassaladora 

epidemia do crack, além do uso abusivo também de outras drogas, crianças e 

jovens estão morrendo, famílias estão sendo desestruturadas e/ou destruídas 

e, a nossa sociedade civil como um todo, sofre as consequências cruéis da 

drogadição e do narcotráfico. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação Comunitária Presbiteriana 

Número da Proposição: 302.00551.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Reforma mobiliário e equipamento 

http://www.css.org.br/


Site da instituição: http://www.acpcuritiba.org.br/acp/ 

A Associação Comunitária Presbiteriana é uma entidade mantida pelos 

membros da Igreja Presbiteriana de Curitiba, que compõem a sua Assembleia 

Geral. A ACP é a responsável por dois importantes projetos sociais, em 

Curitiba o Centro de Educação Infantil Miriam e o Lar Hermínia Scheleder. 

Juntos, os dois projetos atendem a 160 crianças carentes de Curitiba e região. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação das Abelhinhas Santa Rita de Cássia 

Número da Proposição: 302.00553.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Mobiliário 

Site da instituição: não há 

ASSOCIAÇÃO DAS ABELHINHAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA, CNPJ: 

76.606.847/0001-86. Em 9 de fevereiro de 1962, era fundada a Associação das 

Abelhinhas de Santa Rita de Cássia, com a finalidade de prestar assistência 

social à população em risco social da região. Como as mães traziam as 

crianças para as atividades oferecidas e não haviam escolas disponíveis, foi 

implantado uma turma de ensino fundamental. Em 1970 foi inaugurada a sede 

própria da entidade. O objetivo da associação é se tornar referência em 

Educação Infantil, promovendo o desenvolvimento global da criança e a 

melhoria contínua da sociedade através da gestão participativa. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação das Amigas da Mama 

Número da Proposição: 302.00556.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Projetos Sociais 

Site da instituição: http://www.amigasdamama.org.br/ 

ASSOCIAÇÃO AMIGAS DA MAMA, CNPJ: 05.124.823/0001-42. Fundada 

oficialmente em 2001, através da união de mulheres que vivenciaram o câncer 

de mama. Sua missão é levar à população a conscientização da necessidade 

da prevenção, apoio às mulheres que estão passando pela doença, ajudando-

http://www.acpcuritiba.org.br/acp/
http://www.amigasdamama.org.br/


as na recuperação e no enfrentamento do tratamento. Desenvolvemos projetos 

dentro e fora da associação, todos em prol das pacientes de câncer de mama. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação de Apoio ao Desenvolvimento Integral 

da Pessoa  

Número da Proposição: 302.00560.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Serviços de terceiros 

Site da instituição: não há. 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA PESSOA, 

CNPJ: 82.424.102/0001-07. A Associação realiza seu trabalho em três áreas: 

de atividade socioeducacional, grupo de socialização, e arteducação. Os 

encontros ocorrem duas vezes por semana, por três horas/dia. O atendimento 

sócio educacional, favorece as crianças na construção do conhecimento por 

meio da articulação de suas experiências e relações, resgatando o seu 

interesse no processo de construção do conhecimento. O grupo de 

socialização, visa dar suporte ao processo de elaboração da criança diante de 

seus impasses de inibição, sintoma, angústia. Na arteducação, propõe-se um 

trabalho orientado pela criança, pelo viés de diversas linguagens artísticas. O 

trabalho da equipe multidisciplinar envolve estudos de casos de todas as 

crianças, formação em ação dos profissionais e avaliações metodológicas, 

durante quatro horas a cada semana. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação de Assistência a Mucoviscidose no 

Paraná 

Número da Proposição: 302.00568.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Reforma mobiliário e equipamento 

Site da instituição: http://www.aampr.org.br/ 

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MUCOVISCIDOSE NO PARANÁ - 

FIBROSE CÍSTICA - AAMPR, CNPJ: 81.712.697/0001-25. A Associação de 

Assistência à Mucoviscidose no Paraná é uma entidade civil sem finalidade 

http://www.aampr.org.br/


lucrativa, localizada em Curitiba-PR, fundada em 1988. A fibrose cística, 

também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética 

autossomática, progressiva e sem cura até o momento. É causada por um 

distúrbio nas secreções de algumas glândulas, nomeadamente as glândulas 

exócrinas (glândulas produtoras de muco), suor, saliva, lágrima e suco 

digestivo.Tem como principais sintomas: problemas pulmonares, 

contínuos,comprometimento gástrico e "suor excessivamente salgado", 

levando os portadores, até algum tempo atrás, a um prognóstico triste para o 

futuro que os impediam de se integrar à sociedade. Os serviços prestados em 

prol dos pacientes, 305 (trezentos e cinco), bem como de seus familiares, 

localizados no estado do Paraná, são: Atendimento médico especializado; 

Farmacêutico; Serviço Social; Psicologia; Fisioterapia;Enfermagem;Para a 

manutenção e desenvolvimento da Associação, são realizados eventos 

beneficentes e contam com contribuições voluntárias de pessoas físicas,o que 

por si só não garante o pleno desenvolvimento e aquisição de recursos 

materiais para o bom andamento das atividades ofertadas. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação de Capoeira Kauande 

Número da Proposição: 302.00571.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Projetos Sociais 

Site da instituição: http://www.kauande.com.br/ 

ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA KAUANDE, CNPJ: 01.894.157/0001-70. 

Entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de Curitiba, fundada em 1988 

e oficializada em 12 de agosto de 1996. Através de seu Projeto "Educando com 

Arte", atende aproximadamente 700 crianças e adolescentes na faixa etária 

dos 3 a 17 anos de ambos os sexos, ofertando aulas de capoeira em diversos 

bairros da cidade de Curitiba. Ao longo dos anos, o Projeto, motivo pelo qual 

recebeu títulos que tornam a entidade de Utilidade Pública Municipal, Estadual 

e Federal. 

Sua missão é proporcionar a melhoria da qualidade de vida, promovendo a 

inclusão social e o bem estar das crianças e suas famílias, bem como difundir a 

arte e a cultura deste esporte originalmente afro-brasileiro. 

 

 

http://www.kauande.com.br/


Entidade Solicitante: Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas 

Número da Proposição: 302.00573.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Reforma e equipamento 

Site da instituição: http://www.amigosdohc.org.br/ 

Entidade beneficente com intuito de mobilizar a comunidade paranaense, em 

ampla ação de solidariedade, para a melhoria e modernização do HC, nos 

campos de ensino, pesquisa, extensão, assistência ao paciente e 

modernização da organização do HC, atuando de maneira transparente. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação Fênix   

Número da Proposição: 302.00577.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Serviços de terceiros 

Site da instituição: http://www.fenixacoespelavida.org.br/  

A Associação Fênix é uma instituição sem fins lucrativos fundada para atender 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual ou portadoras de HIV e suas 

famílias. 

Nossa missão é combater a violência sexual e doméstica e o preconceito em 

relação ao Hiv/Aids através da socialização da informação e da oferta de apoio 

psicossocial a crianças em situação de riscos e suas famílias, proporcionando 

a  construção de uma nova realidade social. 

 

 

Entidade Solicitante: Associação Franciscana Educação Cidadão Especial 

Número da Proposição: 302.00580.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projetos sociais 

Site da instituição: http://www.afece.org.br/ 

http://www.amigosdohc.org.br/


A AFECE, Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial, é uma 

instituição filantrópica do terceiro setor, sem finalidade econômica que atua na 

área da educação especial há 40 anos. A entidade mantém a Escola de 

Educação Especial São Francisco de Assis, que presta serviços em educação, 

saúde e assistência social para pessoas com deficiência intelectual de alta 

especificidade, associada ou não a outras deficiências.  

 

 

Entidade Solicitante: Associação Paranaense de Desenvolvimento do 

Potencial Humano 

Número da Proposição: 32.00582.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Reforma 

Site da instituição: não há 

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

POTENCIAL HUMANO - APADEH, CNPJ: 79.322.988/0001-65. A Associação 

Paranaense para o Desenvolvimento do Potencial Humanoconta comas 

modalidades de Educação Especial e Escola Regular, atendendo educandos 

regulares e com necessidades especiais, tais como com lesão cerebral, 

distúrbios de aprendizagem e de comportamento. A integração biopsicossocial 

dos alunos da escola regular com portadores de necessidades especiais é 

total, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades nos aspectos 

físicos, intelectuais, sociais e fisiológicas de todos. 

 

 

Entidade Solicitante: Cajuru Hospital Universitário 

Número da Proposição: 302.00584.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.pucpr.br/saude/alianca/cajuru/ 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURÚ, CNPJ: 76.659.820/0002-32. O Hospital 

Universitário Cajuru(HUC) foi inaugurado em 1.958 e pertenceu a União dos 

Ferroviários 1977, quando foi adquirido pela Associação Paranaense de 

Cultura. Presta serviços em múltiplas especialidades, constituindo referencia no 



atendimento clínico e tratamento cirúrgico, ortopédico e neurológico, sobretudo 

associados ao atendimento do trauma, sendo considerado o maior Pronto-

Socorro de Trauma do Paraná. 

 

 

Entidade Solicitante: Casa de Recuperação Água da Vida 

Número da Proposição: 302.00641.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Projetos Sociais 

Site da instituição: http://www.cravi.org.br/ 

A CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida, é uma entidade de direito 

privado, de caráter filantrópico, que trabalha na área de orientação, prevenção 

e recuperação de pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de 

substâncias psicoativas desde 1997. 

 

  

Entidade Solicitante: Casa de Retorno ao Lar 

Número da Proposição: 302.00588.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Reforma 

Site da instituição: não há. 

CASA DE RETORNO AO LAR - CRL, CNPJ: 03.567.734/0001-45. Associação 

civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, inaugurada em 1999, 

com sede administrativa atual na Rua Albino Homann, nº 187 em Curitiba. 

A associação no cumprimento do seu objetivo social, visa: Descobrir as causas 

do abandono do lar e vínculo familiar; recuperar física, moral e 

psicologicamente, pessoas abandonadas, indigentes e dependentes químicos, 

desde que este, por qualquer motivo, abandonou o lar; reintegrá-los ao 

convívio familiar e à sociedade proporcionando uma vida normal, ajustada e 

responsável; preparar a família para recebê-los de volta ao convívio; em casos 

especiais encaminhar estas pessoas a tratamentos especializados. 

 



 

Entidade Solicitante: Casa dos Geranêos 

Número da Proposição: 302.00029.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Reforma compartilhada 

Site da instituição: http://www.casadosgeraneos.com.br/ 

A história da Casa dos Geraneos mescla a saga da família Boscardin em 

Curitiba e da criação do bairro de Santa Felicidade. O casarão representa o 

marco da chegada das primeiras 15 famílias italianas a Curitiba, por ser a 

primeira construção imponente, datada de 1880. 

A família Boscardin deixou a região do Vêneto, no norte da Itália. O primeiro 

local de estada no Paraná foi nas proximidades do litoral, onde permaneceram 

pouco tempo até ter informações que os levassem a um lugar semelhante ao 

que eram acostumados na Itália e mais propício à agricultura. 

Através da descrição de tropeiros, a família encheu-se de coragem mais uma 

vez e rumou para a região noroeste de Curitiba. A intenção dos lideres da 

família era prosseguir na plantação de grãos e na fabricação de farinhas. 

Achada e adquirida a terra, na região mesopotâmica dos rios Uvu e Cascatinha 

foi erguida a Casa dos Geraneos e em seguida o moinho dos Boscardin. 

A casa recebeu esse nome por aclamação popular, uma vez que Dona 

Carolina, mãe de Bertilla Boscardim Pereira, todos os dias enfeitava suas 

janelas com essas flores. 

 

 

Entidade Solicitante: Centro Cultural Humaita Curitiba Afro 

Número da Proposição: 302.00599.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projeto cultural 

Site da instituição: http://informativohumaita.wordpress.com/ 

CENTRO CULTURAL HUMAITA - CURITIBA AFRO, CNPJ: 12.499.427/0001-

65. Criado como uma resposta ao racismo institucional e velado que promove o 

apagamento identitário e cultura dos afroparanaenses. Desenvolve ações nas 



áreas de arte, cultura e educação visando valorizar e dar visibilidade à esta 

parcela de 28% de negros paranaenses. Visa ainda apoiar a aplicação da Lei 

Federal 10.639 e realizar diversos eventos de identificação positiva, como o 

Festival Paranaense do Samba - do Samba Rural ao Carnaval; Fórum 

Paranaense de Capoeira sobre Ética e Responsabilidade Sócio-Cultural; 

Abolisom - Ecos da Abolição da Escravatura; Mutirão pela Identidade Cultural 

Paranaense; Seminário de Dança Afro - Desafios e Possibilidades; Lavação 

das Escadarias da Igreja Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito; e outros. 

 

 

Entidade Solicitante: Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 

Número da Proposição: 302.00605.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.cefuria.org.br 

CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO - CEFURIA, 

CNPJ: 76.660.844/0001-20. Uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, cuja finalidade é fortalecer a organização popular e as lutas do povo 

por melhores condições de vida. Seu nome é uma homenagem à Irmã Araújo, 

cuja vida foi dedicada à organização dos pobres da região sul de Curitiba para 

resolução de seus problemas concretos, principalmente aqueles relacionados à 

saúde. Como resultado dessas lutas, conquistas importantes aconteceram nos 

anos 80, tais como postos de saúde nos bairros, solução para problemas de 

enchentes, relocação de moradias para áreas com menores riscos, melhoria do 

transporte coletivo, etc. É constituída por um grupo de associados, conselho 

político de 20 sócios, Comissão Executiva e de 05 pessoas e equipe interna de 

07 pessoas. 

O CEFURIA surgiu da necessidade de se fazer formação política e contribuir 

na articulação dos movimentos sociais, que estavam se organizando após a 

ditadura militar. As Comunidades Eclesiais de BAse (CEBs), inspiradas pela 

Teologia da Libertação, vinham ajudando na reorganização do povo, mas era 

preciso avançar ainda mais, ofertando oportunidades de educação popular, 

para que o povo fosse compreendendo a relação entre as suas lutas e a 

história do seu país, fosse compreendendo o funcionamento da sociedade, a 

causa das diferenças sociais, do porquê da existência de pobres e ricos, dos 

seus direitos, do significado da política e assim por diante.Após muitos debates 

com lideranças comunitárias, agentes pastorais, militantes políticos e sociais, o 

CEFURIA realizou sua Assembléia de Fundação em agosto de 1981. 



O objetivo fundamental do CEFURIA é construir o protagonismo popular, 

contribuir na formação da cidadania plena, ajudar o povo a ter vez e voz. Um 

povo consciente e organizado não se deixa manipular, nem explorar. Não 

permite que seus sonhos sejam reduzidos à busca desenfreada pelo consumo, 

que só faz aumentar a distância entre pobres e ricos, além de destruir a 

natureza, inviabilizando a vida das novas gerações. 

O verdadeiro poder não está nos palácios, mas na força organizada e 

consciente de um povo. Os movimentos sociais são a expressão desta 

consciência. 

O CEFURIA busca atingir seus objetivos através dos serviços ofertados e suas 

áreas de atuação, promovendo cursos e debates, acompanhando grupos de 

base, fazendo o registro das lutas em vídeos e impressos, disponibilizando 

subsídios temáticos para estudo e pesquisa, apoiando as mobilizações 

sociais.Os serviços e áreas de atuação do CEFURIA em parceria solidária com 

outras entidades são: Videoteca Popular, Quem TV Produções, Editora Gráfica 

Popular, Casa do Trabalhador, Centro de Documentação e Biblioteca Popular 

Mara Vallauri, Lojinha Solidária, Escola de Formação Política Milton Santos e 

Lorenzo Milani, Projeto Rede da Vida, Talher Fome Zero, Economia Popular 

Solidária, Comunicação Popular, Projeto Popular para o Brasil. 

 

 

Entidade Solicitante: Centro de Letras do Paraná 

Número da Proposição: 302.00595.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Reforma 

Site da instituição: http://centrodeletrasdoparana.blogspot.com.br/ 

CENTRO DE LETRAS DO PARANÁ, CNPJ: 76.623.321/0001-04. O Centro de 

Letras do Paraná, fundado em 19 de dezembro de 1912, é a instituição cultural 

mais antiga do Paraná e tem por objetivo enaltecer e difundir os valores da 

criatividade literária, poética e musical em nosso estado. Celebra seu 

centenário neste ano e renova o convênio com a Fundação Cultural de 

Curitiba, sob o n. 062/2012. 

 

 

Entidade Solicitante: Centro Paranaense Feminino de Cultura 



Número da Proposição: 302.00297.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projetos sociais 

Site da instituição: http://centrofeminino.com.br/ 

Fundado em 5 de dezembro de 1933, o Centro Paranaense Feminino de 

Cultura, a mais antiga instituição cultural independente de Curitiba, é uma ideia 

transformada em realidade por intelectuais corajosas. 

Numa época em que tantas barreiras inibiam as mulheres, esse grupo abriu 

novos caminhos para a promoção da mulher. A partir daquela data, qualquer 

mulher poderia participar de cursos de arte e de idiomas, aprender sobre 

puericultura e desempenho social, e manter reuniões com a intelectualidade da 

cidade. Estas atividades ampliaram o espírito feminino, a consciência humana 

e a generosidade da mulher curitibana. 

Todo legado histórico que se traduz como bem cultural, testemunho ou prova 

de contínuo desenvolvimento cultural da humanidade, é de responsabilidade de 

todos e isto implica na disponibilidade ao uso, sob critérios determinados que 

garantam sua transmissão às gerações futuras. 

 

 

Entidade Solicitante: Conselho Comunitário de Segurança do Batel   

Número da Proposição: 302.00598.2012 

Valor destinado: R$ 15.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.consegbatel.org.br/ 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO BAIRRO DO BATEL - 

CONSEGBATEL, CNPJ: 06.247.013/0001-46. Organização de Sociedade Civil 

de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790 de março de 1999, com 

personalidade jurídica de direito privado, legalmente constituído por tempo 

indeterminado e sem fins lucrativos, observando os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em 

estrito cumprimento das leis do país, reger-se-á pelo presente Estatuto e terá 

como sede e foro a cidade de Curitiba, Estado do Paraná, localizado na Rua 

Alferes Ângelo Sampaio, 1.564 - Bairro Batel. Fundada em  5 de dezembro de 

2003 que visa interagir a comunidade e os órgãos governamentais de 

segurança sediados no município. Prestará todo o apoio que se fizer 



necessário aos órgãos de Segurança Pública, sendo sua função de órgão 

cooperador, representativo, fiscalizador e reivindicador junto às autoridades de 

Segurança Pública e demais segmentos organizados da sociedade, mas sem 

interferir na administração das mesmas. 

 

 

Entidade Solicitante: Erasto Gaertner Hospital  

Número da Proposição: 302.00602.2012  

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Veículo 

Site da instituição: http://www.erastogaertner.com.br/ 

HOSPITAL ERASTO GAERTNER - HEG, CNPJ: 76.591.049/0001-28. Em 

2011 o Hospital ErastoGaertner atendeu mais de 280.000 mil pacientes de todo 

Estado do Paraná e do Brasil. Deste total, 91,2% deles provenientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes atendidos neste ano geraram 

1.071.124 mil procedimentos médicos. O corpo clínico altamente qualificado 

realizou 7.694 cirurgias. Na radioterapia foram 228.691 aplicações e na 

quimioterapia 55.244 mil doses aplicadas. Estes números demonstram a 

importância que oHospital Erasto Gaertner exerce na nossa Capital, no Estado 

do Paraná e no Território Nacional. 

 

 

Entidade Solicitante: Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba 

Número da Proposição: 302.00604.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.evangelico.org.br/  

HOSPITAL EVANGÉLICO - SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE 

CURITIBA, CNPJ: 76.575.604/0001-28. É o maior hospital filantrópico do 

Estado do Paraná, voltado prioritariamente a assistência aos pacientes 

oriundos do SUS, representando 90% de todo o atendimento. É um Hospital 

geral e de alta complexidade, com 543 leitos, distribuídos majoritariamente em 

leitos SUS, sendo destes 61 leitos de UTI (Adulto e Neonatal). Atendemos em 

nosso Pronto Socorro mais de 400 pacientes por dia, oriundos do município e 



região metropolitana e realizamos cerca de 80 cirurgias/dia. Possui 

atendimento ambulatorial SUS, cem cerca de 1000/atendimentos 

especializados diários. O HUEC é um hospital de referência no tratamento de: 

Queimados, Urgência/Emergência, Neurocirurgia, Gestão de Alto-Risco, 

Cardiovascular, Oncologia, Obesidade, Transplante de Córnea e Renal, sendo 

este o maior serviço do Estado. 

 

 

Entidade Solicitante: Federação de Skate do Paraná 

Número da Proposição: 302.00608.2012 

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.federacaoskatepr.com.br/ 

FSP, CNPJ: 01.600.737/0001-08. A Federação de Skate doParaná, ao longo 

de sua existência, vem realizando um trabalho voltado aos adolescentes 

praticantes desse esporte que mais cresce no Brasil. 

Com o compromisso de desenvolvimento pessoal, proporciona oficinas, 

palestras, campanhas filantrópicas e campeonatos oficiais de skate nos 

diversos bairros de Curitiba. 

 

 

Entidade Solicitante: Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional 

Número da Proposição: 302.00610.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos e mobiliário 

Site da instituição: http://www.fepe.org.br/ 

A instituição foi reconhecida, em 2006, pelo Prêmio Bem Eficiente, como uma 

das 50 melhores entidades filantrópicas brasileiras. O prêmio certifica 

instituições que se destacam por sua credibilidade e pela seriedade, 

transparência e qualidade dos serviços prestados à comunidade. 



A FEPE tem como foco a melhoria da qualidade de vida da pessoa com 

deficiência. Para tanto, atua nas áreas de prevenção, saúde, educação e 

inclusão dessas pessoas, por meio de três projetos principais: 

Serviço de Referência em Triagem Neonatal: responsável pelo Programa de 

Triagem Neonatal do Paraná, mais conhecido como Teste do Pezinho, o SRTN 

da FEPE realiza a triagem neonatal, o diagnóstico, o acompanhamento e o 

tratamento para 5 (cinco) doenças congênitas causadoras de deficiências. O 

programa conta com as seguintes unidades: Centro de Pesquisas e 

Ambulatório Multidisciplinar Especializado. 

Escola Ecumênica: atende pessoas de 1 ano à fase adulta, com deficiência 

intelectual associada ou não a outras deficiências (visual, auditiva, física, não-

sensorial), em três programas diferenciados: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação Profissional Etapa Inicial. A escola possui equipe 

multi e interprofissional objetivando habilitar, reabilitar e incluir o aluno com 

deficiência no mercado de trabalho e na sociedade. 

Panificadora e Confeitaria da Fepe: produz alimentos especiais para pessoas 

com fenilcetonúria, as quais necessitam de dieta especial para evitar o 

aparecimento de deficiências severas. 

 

 

Entidade Solicitante: Fundação Pró-Hansen 

Número da Proposição: 302.00615.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.fph.org.br/ 

CNPJ: 81.916.264/0001-91. Instituição filantrópica com atividade de Pesquisa, 

Ensino e Assistência Médico-Social. Foi instituída em 18 de julho de 1990 por 

um grupo de pessoas interessadas em continuar e aprimorar os valiosos 

trabalhos iniciados em dermatologia, em especial em prol doshansenianos, 

pelo Professor Ruy Miranda e equipe, na Universidade Federal do Paraná de 

1960 a 1991, e no Hospital São Roque de 1935 a 1946. 

Atualmente, cerca de 1000 pacientes/mês destes, 98%, são 

socioeconomicamente menos protegidos da sociedade, sem recursos e que se 

encontram em estado de vulnerabilidade social e que encontram na Fundação, 

uma casa especializada para atender-lhes na sua enfermidade, reduzindo-lhes 

o sofrimento humano. 



 

 

Entidade Solicitante: Instituto Cultural de Danças e Artes Folclóricas  

Número da Proposição: 302.0613.2012  

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projeto cultural 

Site da instituição: não há. 

INSTITUTO CULTURAL DE DANÇAS E ARTES FOLCLÓRICAS -ICDAF, 

CNPJ: 10.392.137/0001-92. O Instituto Cultural é uma organização não-

governamental sem fins lucrativos, que visa realizar ações voltadas à melhoria 

da sociedade por meio de arte-educação, promovendo ações de resgate da 

cultura local e conscientização ambiental nas escolas e 

comunidades,contribuindo para a formação saudável de cada criança/jovem 

participante,inserindo-os em atividades seguras contribuindo para um dia-a-dia 

participativo,democrático e saudável. O Instituto tem também como forma de 

atuação à união das etnias locais, objetivando integração entre os 

imigrantes.Essa integração de culturas é feita através de espetáculos de 

danças típicas, cursos e seminários. 

 

 

Entidade Solicitante: Instituto de Defesa dos Direitos Humanos 

Número da Proposição: 302.00616.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Materiais de consumo 

Site da instituição: http://www.iddeha.org.br 

INSTITUTO DE DEFESA DOS DIRETOS HUMANOS - IDDEHA, CNPJ: 

01.167.309/0001-33. Organização da Sociedade Civil - OSC (nova designação 

das ONGs) paranaense, sem fins lucrativos, que desde1996 atua em vários 

estados brasileiros, promovendo ações de educação para cidadania e direitos 

humanos.Desde a sua fundação, vem promovendo a organização de 

movimentos sociais que tenham como meta a construção de uma sociedade 

mais participativa, comprometida com a cultura da paz, com a justiça e com a 

democracia. 



Os projetos do IDDEHA são processos educativos de estímulo a ações 

comunitárias e de incentivo aos participantes para uma atuação pró-ativa na 

vida pública do seu município, assumindo seu papel de multiplicadores da 

postura cidadã. A proposta do Instituto é contribuir com a tomada de 

consciência dos indivíduos para a apropriaçãodos seus espaços de direito. 

O IDDEHA começou atuando com jornalistas e os meios de comunicação, 

levantando questões sobre os direitoshumanos e desenvolvendo ações para 

despertar e valorizar o exercício da cidadania. Com o tempo, foi ganhando 

experiência e fortalecendo a compreensão de que é necessário trabalhar 

diretamente com as comunidades para colaborar mais ativamente com o 

processo de construção da autonomia do cidadão. 

 

 

Entidade Solicitante: Instituto Santa Madalena Sofia Hospital 

Número da Proposição: 302.00618.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.abimed.com.br/ 

INSTITUTO MADALENA SOFIA - IMS, CNPJ: 08.295.371/0001-50. 

Mantenedor do Hospital SantaMadalena Sofia, que há mais de 15 anos atende 

essencialmente a pacientes do Sistema Único de Saúde do Estado do Paraná 

através de convênios com a Secretaria Municipal de Curitiba, e alguns 

municípios do interior do estado. A instituição destina 98% do potencial de 

atendimento ao SUS. 

O IMS é hoje responsável pelo atendimento a grande parte da população 

carente de Curitiba região, sobretudo nos mutirões de cirurgias eletivas que 

realizamos nas especialidades de otorrinolaringologia, vascular, ginecologia, 

urologia, ortopedia e cirurgia geral. Realiza Internamentos Clínicos, quando a 

Secretaria Municipal de Saúde através de suas unidades 24h realiza o 

atendimento e encaminha quando necessário os pacientes do SUS para 

internação via Central de Leitos. O atendimento ambulatorial também é 

bastante expressivo, com mais de 5.000 consultas e exames por mês. 

 

 

Entidade Solicitante: Instituto Paranaense de Cegos 



Número da Proposição: 302.00619.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Reforma 

Site da instituição: http://institutoparanaensedecegos-ipc.blogspot.com.br/ 

INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS - IPC, CNPJ: 76.623.867/0001-65. 

Organização da sociedadecivil, fundada em 1939, que elabora e desenvolve 

todas as suas ações com o objetivo de contribuir com a formação social das 

pessoas cegas e de baixa visão, de modo que elas estejam preparadas para 

viverem e conviverem incluídas na sociedade,como cidadãs plenas, exercendo 

seus direitos, desenvolvendo suas capacidades e realizando seusdesejos. 

 

 

Entidade Solicitante: Lar Escola Dr. Leocádio José Correia 

Número da Proposição: 302.00621.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Construção 

Site da instituição: http://www.vaquinha.org.br/ 

LAR ESCOLA DR. LEO CÁCIO JOSÉ CORREIA, CNPJ: 76.581.065/0001-30. 

Mantenedor do Centro de Educação Infantil Dr. Leocádio José Correia, foi 

criado há quase 50 anos, mais precisamente em 05/01/1963. É uma instituição 

particular de ensino, de caráter assistencial e beneficente, com personalidade 

jurídica própria, reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e 

Municipal, registrado no Conselho Nacional de Assistência Social. Atualmente 

presta assistência a 160 crianças provindas de famílias de baixa renda, de 4 

meses a 5 anos de idade, mediante serviços de creche e pré-escola, em 

período integral. 

 

 

Entidade Solicitante: Mitra da Arquidiocese de Curitiba 

Número da Proposição: 302.00517.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Projeto Cultural 



Site da instituição: http://arquidiocesedecuritiba.org.br/   

A presente emenda orçamentária aditiva de iniciativa dos vereadores que supra 

assinaram, tem por objetivodestinar o equivalente a R$520.000,00 para a 

realização dos seguintes eventos promovidos através da Mitra daArquidiocese 

de Curitiba e/ou plano de trabalho: 

V Festa da Luz, em comemoração ao dia da padroeira da cidade Nossa 

Senhora da Luz dos Pinhais, a ser realizada em 06/09/2013 a 08/09/2013; 

 Festa da Eucaristia, em comemoração ao Dia de Corpus Christi, a ser 

realizada no dia 30/05/2013 

Jornada Mundial da Juventude. 

 

 

Entidade Solicitante: Movimento SOS Bicho 

Número da Proposição: 302.00625.2012  

Valor destinado: R$ 25.000,00 

Destinação do recurso: Serviços de terceiros 

Site da instituição: http://movimentososbicho.blogspot.com.br/ 

MOVIMENTO SOS BICHO DE PROTEÇÃO ANIMAL, CNPJ: 05.041.078/0001-

78. Organização da sociedade civil sediada em Curitiba, fundada no ano de 

2002. Tem como finalidade a busca de uma relação equilibrada entre os seres 

humanos com os demais seres vivos e o meio ambiente. 

Atua: 

Fazendo a educação ambiental pela cultura do respeito e adoção de novos 

valores; 

Defendendo políticas públicas para os animais; 

Na proposição de legislação e cobrança na aplicação das leis ambientais 

vigente; 

Em ações na defesa dos direitos dos animais dos ecossistemas; 

Na defesa de modos de produção e consumo éticos com relação à vida de 

todos os seres; 

Pelo fim do uso de animais para qualquer finalidade, seja como vestuário, 

alimento, pesquisas e estudos, para o trabalho, entretenimento e lazer e outros; 



Com educação-ação como a melhor forma de educar; 

Na recusa à preponderância de valores que privilegiam os seres humanos e o 

lucro, em detrimento do valor em si que todos os seres possuem e; 

Na conscientização de que os animais são seres sencientes, dotados de 

sentimentos e sensações, como medo, frio, sono e fome e temos o dever moral 

de defendê-los. 

 

 

Entidade Solicitante: Pequeno Cotolengo Paranaenese 

Número da Proposição: 302.00627.2012 

Valor destinado: R$ 25.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.pequenocotolengo.org.br/ 

PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE, CNPJ: 76.610.690/0001-62. 

Entidade beneficente que abriga 230 crianças, adolescentes e adultos com 

deficiências múltiplas (físicas e mentais), a maioria encaminhada pelo juizado 

de menores por terem sido abandonadas ou vindas de famílias cujas mães 

perderam a guarda de seus filhos. 

São 47 anos atuando no atendimento a pessoas com deficiências físicas e 

mentais, com a missão de acolher e proporcionar uma melhor qualidade de 

vida a seus assistidos. Para isso a Instituição investe seus recursos nas áreas 

da educação, serviço social, sustentabilidade e saúde, com especialidades 

como fisioterapia, hidroterapia, equoterapia, odontologia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, clínica geral, neurologia, psicologia, psiquiatria, dietas 

nutricionais e alimentos especiais, todas com profissionais qualificados. 

 

 

Entidade Solicitante: Pequeno Príncipe Hospital 

Número da Proposição: 302.00630.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.hpp.org.br/ 



HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE - HPP, CNPJ: 76.591.569/0001-30. Há 93 

anos que presta atendimento de excelência em saúde a milhares de crianças, 

independentemente da condição social. 

Com 70% da capacidade disponibilizada ao SUS, HPP realizou em 2011 mais 

de 340 mil atendimentos ambulatoriais, 24 mil internações, 17 mil cirurgias e 

560 mil exames. Dos pacientes internados, 54% são de Curitiba, 41% de todo 

interior do Paraná e 5% de outros Estados e países. Referência em alta e 

média complexidade, o hospital oferece transplantes de coração, rim, fígado, 

medula óssea e enxerto ósseo. 

 

 

Entidade Solicitante: Projeto Fazendo Diferença 

Número da Proposição: 302.00633.2012  

Valor destinado: R$ 5.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.projetofazendodiferenca.org/ 

PROJETO FAZENDO DIFERENÇA - FAZDI, CNPJ: 04.309.546/0001-80. 

Pessoa jurídica, de direito privado, entidade civil filantrópica, fundada em 26 de 

junho de 2000, sem fins lucrativos e sua duração é por prazo indeterminado, 

Inscrição Estadual - Isento, declarada utilidade Pública Municipal, pela Lei nº 

10.672 processo protocolo 210026.2002, e Conselho Municipal de Assistência 

Social de Curitiba - COMAS, inscrição 629 e registro no conselho de 

Previdência Social Ofício Circular CNAS/MTAS/33. Certidão Liberatória 

3744/2002 - DG TROV 01/2000-TC. Alvará nº 000600098. Declaração de 

Registro e Entidade Social Mantenedor-Executora nº 2458-00. Atestado de 

Registro R0022/2003 

 

 

Entidade Solicitante: Rede de Defesa de Proteção Animal 

Número da Proposição: 302.00636.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Programa animais em risco 

Site da instituição: http://www.protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/ 



REDE DE DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL - RDPA. Programa da Prefeitura 

Municipal de Curitiba que envolve vários agentes públicos, da iniciativa 

particular e do terceiro setor, na busca de melhores condições devida para a 

fauna da cidade e que oferece um Sistema de Cadastramento e de 

Identificação Animal (SIA) através da utilização de micro chips. 

O objetivo geral da Rede de Defesa e Proteção Animal da Cidade de Curitiba é 

o de estabelecer medidas para atuar na conservação ambiental, em especial 

na defesa e proteção animal e no controle de populações, para atingir o 

equilíbrio ambiental e o convívio mais harmonioso dos munícipes com os 

animais, quer sejam cães, gatos, cavalos, pombos, morcegos ou outras 

espécies que possam vir a interferir desfavoravelmente nesta relação. 

Os objetivos específicos da Rede de Defesa e Proteção Animal da Cidade de 

Curitiba podem ser resumidos em: 

Buscar o maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de 

abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública e as 

agressões ao meio ambiente; 

Desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à sociedade, 

buscando-se criar consciência sobre a responsabilidade da guarda dos animais 

e a necessidade de conservação e respeito à fauna urbana; 

Instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no município; 

Fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na 

cidade; 

Instituir mecanismos de coerção e de fiscalização das ações dos cidadãos em 

relação aos seus animais, através dearcabouço legal específico e ou fazendo-

se cumprir a legislação vigente sobre o tema; 

Estabelecer critérios para a comercialização e o trânsito de animais na cidade, 

em ações planejadas com a iniciativa privada, instituições organizadas e 

profissionais das diferentes áreas e; 

Elaborar e desenvolver projetos de investigação em parceria com instituições 

de ensino, pesquisa e de proteção aos animais, para a busca de alternativas ao 

controle populacional da fauna na cidade, entre outras. 

 

 

Entidade Solcitante: Prefeitura Municipal de Curitiba 

Número da Proposição: 302.00638.2012  



Valor destinado: R$ 40.000,00 

Destinação do recurso: Implantação e revitalização da malha cicloviária de 

Curitiba 

 

 

Entidade Solicitante: Santa Casa Hospital 

Número da Proposição: 302.00640.2012 

Valor destinado: R$ 20.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.pucpr.br/saude/alianca/sta_casa/ 

HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA, CNPJ: 76.613.835/0001-89. Em 1869 

foi iniciada a construção do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Curitiba. 

Inaugurado pelo Imperador Dom Pedro II, no dia 22 de maio de 1880 

inicialmente com 160 leitos, podia ser considerado um grande hospital, e foi por 

muitos anos, o único hospital de Curitiba. Em 1912, a Universidade do Paraná, 

mais tarde federalizada, promoveu o Hospital de Caridade e o Psiquiátrico a 

hospitais de ensino, que abrigaram também os estudantes da Faculdade de 

Ciências Médicas a partir de 1956. 

O Hospital oferece total estrutura e uma excelente equipe de médicos das 

diversas especialidades, muitos com título de Mestre e Doutor, que realizam 

um trabalho permanente de aperfeiçoamento. Os serviços de apoio técnico e 

estrutural complementam o atendimento com dedicação continuada. 

A Santa Casa está localizada na Praça Rui Barbosa, nº 694, no centro da 

cidade, em local de fácil acesso. 

Com área construída de 17.416,99 m2,total de leitos 278, sendo 37 de UTIs e 9 

salas cirúrgicas, realiza entre 600 e 800 cirurgias mês e interna uma média de 

1350 pacientes por mês, firmando ao longo do tempo uma imagem de centro 

de excelência.  

 

 

Entidade Solicitante: Sociedade Espírita Capa Dos Pobres 

Número da Proposição: 302.00623.2012  



Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projetos sociais 

Site da instituição: http://www.capadospobres.com.br/ 

SOCIEDADE ESPÍRITA CAPA DOS POBRES, CNPJ: 75.158.055/0001-23. Há 

84 anos, o casal João Baptista e Maria Acácia Britto, congregando um grupo de 

pessoas estudiosas da Doutrina, com o desejo de fundar um Centro Espírita, 

alugaram uma casa na Rua Carlos de Carvalho para concretizar, oficialmente, 

o anseio, no dia 28 de junho de 1922, intitulando-o de Centro Espírita Capa dos 

Pobres. Cronologicamente, foi o terceiro centro espírita fundado em Curitiba. 

João Baptista de Britto foi o presidente do Centro por quatorze anos, de 1922 a 

1936, onde fez crescer a sementinha que plantou. 

Em 1937 o Centro filiou-se à Federação Espírita do Paraná. 

Sem sede própria, o Centro fez uma verdadeira peregrinação; da Rua Carlos 

de Carvalho ao então chamado quarteirão das Mercês; por duas vezes, esteve 

num barracão na Rua Saldanha Marinho esquina com a atual Capitão Souza 

Franco; também instalou-se na Rua Bento Vianna, no bairro da Água Verde e 

na Rua Ângelo Sampaio nº 1767. 

Nos anos quarenta, em terreno cedido pela Federação Espírita do Paraná, na 

Rua então denominada Capitão Souza Franco, esquina com a Alameda 

Augusto Stellfeld, no Bigorrilho, que mais tarde, passou a chamar-se Rua 

Desembargador Otávio do Amaral, foi construída a sede própria de madeira, 

pelas mãos de seus sócios colaboradores. O terreno em volta da casa era 

amplo, com um poço artesiano nos fundos. Na inauguração, que se deu em 26 

de outubro de 1941, seu presidente era Antônio José de Souza. 

Na gestão de Mabel Holzmann, a velha casa de madeira, com o generoso 

apoio de dirigentes, sócios e freqüentadores, começou a dar lugar a uma 

moderna construção, tendo sido reinaugurada em 20 de novembro de 1987, na 

gestão de Vilma Holzmann Meister. 

Passou a ter o nome de Sociedade Espírita Capa dos Pobres com a reforma do 

Estatuto em 1990, na gestão de Márcia Holzmann. 

Em sua trajetória, a Sociedade Espírita Capa dos Pobres, fiel ao seu Estatuto, 

sempre teve como meta o estudo da Doutrina Espírita e a caridade, com 

inúmeros Grupos de Trabalho, sempre contando com atividades doutrinárias e 

assistenciais, que estão presentes em todos os dias da semana, no período da 

tarde e à noite, assistindo desde o recém-nascido até o idoso carente.Seu atual 

presidente é o companheiro Fernandes da Cruz Silva e a vice-presidente, a 

companheira Nelmari Capri Filipak.. 



A Casa oferece palestras públicas e passes toda segunda-feira às 18h e às 

20h, terça-feira às 18h , quarta-feira às 14h e sexta-feira às 18h.A Sociedade 

Espírita Capa dos Pobres localiza-se na Rua Desembargador Otávio do 

Amaral, nº 138, bairro Bigorrilho, em Curitiba. 

 

 

Entidade Solicitante: Sociedade Nossa Senhora do Carmo 

Número da Proposição: 302.00626.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projeto Cultural 

Site da instituição: não há. 

SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, CNPJ: 77.085.132/0001-98. A 

festa de Nossa Senhorado Carmo é um evento de grande tradição em nosso 

município, vem sendo realizada desde o ano de 1954 e nos últimos anos reuniu 

milhares de devotos curitibanos e de outras localidades, incentivando o culto a 

Nossa Senhora doCarmo e o turismo religioso em nossa cidade, sua relevância 

se comprova por estar incluída no calendário municipal de eventos de Curitiba 

e no calendário oficial de eventos do estado do Paraná. 

 

 

Entidade Solicitante: Socorro aos Necessitados 

Número da Proposição: 302.00628.2012 

Valor destinado: R$ 30.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos 

Site da instituição: http://www.socorroaosnecessitados.org.br/ 

SOCORRO AOS NECESSITADOS, CNPJ: 76.614.379/0001-91. Associação 

Civil, de caráter filantrópico, com fins não econômicos, fundada em 21 de 

setembro de 1921 por um grupo de pessoas sensibilizadas com a pobreza da 

época. Tem como missão prestar assistência a idosos, abrigando-os em 

lugares apropriados, instituição de longa permanência. 

A Instituição é mantenedora do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã (atendendo 

a 100 idosos homens), do Centro Dia Recanto do Tarumã (com 20 idosos) e 

visa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos beneficiários. 



Há 91 anos contam com a solidariedade de pessoas sensíveis à causa. 

 

 

Entidade Solicitante: Universidade Livre para Eficiência Humana 

Número da Proposição: 302.00631.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Equipamentos, mobiliário e serviços 

Site da instituição: http://www.unilehu.org.br/ 

UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIÊNCIA HUMANA - UNILEHU, CNPJ: 

06.977.673/0001-82. Organização do terceiro setor fundada em 2005 com a 

titulação de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e 

que tem por objetivo principal mobilizar os três setores da sociedade para a 

inclusão da pessoa com deficiência e da diversidade no mercado de trabalho. 

Com sede em Curitiba-PR, atua em todo território nacional realizando ações 

inclusivas em prol de seu público alvo. 

Com forte apoio empresarial, a Unilehu sempre buscou um sentido 

profissionalizado de gestão, o que permitiu a otimização do processo da 

inclusão da pessoa com deficiência no ambiente corporativo. Um de seus 

diferenciais é agremiar esforços na conscientização de empresas e sociedade, 

com um foco claro na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. Outra característica importante é que atende profissionais com todos 

os tipos de deficiência, dando uma maior abrangência ao trabalho social 

realizado. Desta forma, além de obter conhecimento mais amplo sobre as 

deficiências, oferece mais possibilidades de inclusão para as empresas como 

também favorece a parceria com as instituições sociais que já realizam o 

atendimento assistencial às PcD. É colocar em prática o conceito de trabalho 

social em rede em prol da inclusão e integração da PcD. 

 

 

Entidade Solicitante: Vida Promoção Social 

Número da Proposição: 302.00634.2012 

Valor destinado: R$ 10.000,00 

Destinação do recurso: Projetos sociais 

Site da instituição: http://vidapromocaosocial.blogspot.com.br/ 



VIDA PROMOÇÃO SOCIAL - VPS, CNPJ: 05.756.233/0001-32. Associação 

sem fins lucrativos, reconhecida como OSCIP (Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público), pela Secretaria Nacional de Justiça, declarada de 

utilidade Pública Municipal e Estadual, com registro na Fundação de Ação 

Social de Curitiba - F.A.S., no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Curitiba - C.O.M.T.I.B.A e no Conselho Municipal de 

Assistência Social - C.M.A.S. A entidade promove a assistência social, saúde, 

educação, voluntariado bem como desenvolvimento de ações sócio-culturais, 

entre outros visando a inclusão social e cidadania. São desenvolvidas 

atividades de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas em 

escolas da rede pública e particular de ensino utilizando recursos como arte 

cênica, dança e arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


