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ATA Nº 20/2019 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO REFERENTE AO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 
reuniram-se os membros da Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, nomeada pela Portaria nº 161/2018, em cumprimento as 
exigências da Lei Federal nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 145/2016 
e do Edital de Credenciamento Público nº 04/2018.  Feitas as análises das orga-
nizações da sociedade civil que solicitaram a formalização da parceria por inter-
médio de Termo de Colaboração para o Edital de Credenciamento nº 04/2018, 
foi extraído o seguinte parecer: “Vistos e analisados o requerimento de forma-
lização da parceria e plano de trabalho protocolados sob Processo nº 2952 em 

de Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE CIANORTE - APAE, CNPJ/MF sob o nº 75.781.252/0001-02, apresentou 
as certidões solicitadas, as declarações e demais documentos, estando isenta das 
vedações e impedimentos previstos. Esta Comissão de Seleção entende que a 
organização cumpriu todos os requisitos do Edital de Credenciamento, compro-
vou possuir capacidade técnica, infraestrutura, preparo e regularidade jurídico-

Entidade APTA para formalização de Termo de Colaboração com o Município 
-

APROVADO o Plano de Trabalho, e APTA  para formalização do Termo de Co-
laboração é o parecer da Comissão. A tempo, salienta-se que o membro Daniely 
Cristiane Resina, não se faz presente, pois se encontra em período de férias. 
Nada mais a tratar, subscrevem-se os membros da Comissão.

Cíntia de Souza Adelino
Membro

Fernando Oswaldo Ribeiro
Membro

Maria Zélia Ferreira Pietraroia
Membro

Milene de Almeida Romagnoli
Membro

ATA Nº 21/2019 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO REFERENTE AO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuni-
ram-se os membros da Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, nomeada pela Portaria nº 161/2018, em cumprimento as exigências 
da Lei Federal nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 145/2016 e do Edital 
de Credenciamento Público nº 04/2018.  Feitas as análises das organizações da 
sociedade civil que solicitaram a formalização da parceria por intermédio de 
Termo de Colaboração para o Edital de Credenciamento nº 04/2018, foi extraí-
do o seguinte parecer: “Vistos e analisados o requerimento de formalização da 
parceria e plano de trabalho protocolados sob Processo nº2803 em 14/02/2019, 

Social PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE DE CIANORTE 
- PROVOPAR, CNPJ/MF sob o nº 01.766.457/0001-74, apresentou as certidões 
solicitadas, as declarações e demais documentos, estando isenta das vedações e 
impedimentos previstos. Esta Comissão de Seleção entende que a organização 
cumpriu todos os requisitos do Edital de Credenciamento, comprovou possuir 

-
no de Trabalho em conformidade com a Lei 13.019/14, estando esta Entidade 
APTA para formalização de Termo de Colaboração com o Município de Cia-

Garantia de Direitos para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social”. APROVADO o Plano de Trabalho, e APTA  para formalização do Termo 
de Colaboração é o parecer da Comissão. A tempo, salienta-se que o membro 
Daniely Cristiane Resina, não se faz presente, pois se encontra em período de 
férias. Nada mais a tratar, subscrevem-se os membros da Comissão.

Cíntia de Souza Adelino
Membro

Fernando Oswaldo Ribeiro
Membro

Maria Zélia Ferreira Pietraroia
Membro

Milene de Almeida Romagnoli
Membro

ATA Nº 22/2019 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO REFERENTE AO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 
reuniram-se os membros da Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, nomeada pela Portaria nº 161/2018, em cumprimento as 
exigências da Lei Federal nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 145/2016 
e do Edital de Credenciamento Público nº 04/2018.  Feitas as análises das or-
ganizações da sociedade civil que solicitaram a formalização da parceria por 
intermédio de Termo de Colaboração para o Edital de Credenciamento nº 
04/2018, foi extraído o seguinte parecer: “Vistos e analisados o requerimento de 
formalização da parceria e plano de trabalho protocolados sob Processo nº3387 

-
nização de Razão Social ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ/MF sob 
o nº 35.797.364/0005-52, apresentou as certidões solicitadas, as declarações e 
demais documentos, estando isenta das vedações e impedimentos previstos. Esta 
Comissão de Seleção entende que a organização cumpriu todos os requisitos do 
Edital de Credenciamento, comprovou possuir capacidade técnica, infraestrutu-

com a Lei 13.019/14, estando esta Entidade APTA para formalização de Termo 

atender o “SERVIÇO 05 – Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade 
“Casa-Lar” para crianças e adolescentes”. APROVADO o Plano de Trabalho, e 
APTA  para formalização do Termo de Colaboração é o parecer da Comissão. A 
tempo, salienta-se que o membro Daniely Cristiane Resina, não se faz presente, 
pois se encontra em período de férias. Nada mais a tratar, subscrevem-se os 
membros da Comissão.

Cíntia de Souza Adelino
Membro

Fernando Oswaldo Ribeiro
Membro

Maria Zélia Ferreira Pietraroia
Membro

Milene de Almeida Romagnoli
Membro

ATA Nº 23/2019 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO REFERENTE AO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuni-
ram-se os membros da Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, nomeada pela Portaria nº 161/2018, em cumprimento as exigências 
da Lei Federal nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 145/2016 e do Edital 
de Credenciamento Público nº 04/2018.  Feitas as análises das organizações da 
sociedade civil que solicitaram a formalização da parceria por intermédio de 
Termo de Colaboração para o Edital de Credenciamento nº 04/2018, foi extraí-
do o seguinte parecer: “Vistos e analisados o requerimento de formalização da 
parceria e plano de trabalho protocolados sob Processo nº 3050 em 19/02/2019, 

Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER, CNPJ/MF sob o nº 
10.340.470/0002-39, apresentou as certidões solicitadas, as declarações e de-
mais documentos, estando isenta das vedações e impedimentos previstos. Esta 
Comissão de Seleção entende que a organização cumpriu todos os requisitos do 
Edital de Credenciamento, comprovou possuir capacidade técnica, infraestrutu-

com a Lei 13.019/14, estando esta Entidade APTA para formalização de Termo 

atender o “SERVIÇO 10 – Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade 
“Abrigo” para pessoas do sexo masculino”. APROVADO o Plano de Trabalho, e 
APTA  para formalização do Termo de Colaboração é o parecer da Comissão. A 
tempo, salienta-se que o membro Daniely Cristiane Resina, não se faz presente, 
pois se encontra em período de férias. Nada mais a tratar, subscrevem-se os 
membros da Comissão.

Cíntia de Souza Adelino
Membro

Fernando Oswaldo Ribeiro
Membro

Maria Zélia Ferreira Pietraroia
Membro

Milene de Almeida Romagnoli
Membro
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nização de Razão Social ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ/MF sob 

atender o “SERVIÇO 05 – Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade 
“Casa-Lar” para crianças e adolescentes”. APROVADO o Plano de Trabalho, e “Casa-Lar” para crianças e adolescentes”. APROVADO o Plano de Trabalho, e 
APTA  para formalização do Termo de Colaboração é o parecer da Comissão. A 


