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Secretaria Municipal de Assistência Social  

Relatório de Visita  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC  

 

Nome da 

OSC: 

Fundação Jandira Aúrea Zilio 

CNPJ:  78.102.480/0001-99 

Endereço: Rua Goias, S/N  Bairro:  Nazaré 

Município: Medianeira UF: PR CEP: 85884-000 

E-mail: lardosidososmedianeirapr@hotmail.com Telefone: (45)3264-4983 

 

Nome do representante legal: Andreia Pereira Aguero Schittler 

CPF: 040.750.149-59 Cargo: Presidente 

E-mail:  lardosidososmedianeirapr@hotmail.com Telefone: (45) 9.9933-8376 

 

2 – DADOS DA PARCERIA 

 

Termo de ( X ) Fomento (    ) Colaboração  nº: 008/2021 

Objeto da Parceria:  Aquisição e Instalação de um sistema fotovoltaico. 

Nº Processo: 008/2021 Valor: R$ 175.000,00 

Data da assinatura: 13/10/2021 Vigência até:  15/04/2022 

Prestação de 

contas: 

(  ) Mensal       (    ) Anual    ( X ) Final  (    ) Única 

Período da prestação de contas: Final 

 

3 – RELATÓRIO 

 

3.1 – Descrição das atividades e metas estabelecidas: 

Proporcionar o aproveitamento energético solar na instituição através da instalação de 

um sistema fotovoltaico.  

3.2 – Informações referente a visita: 

• Foi feito 2º Termo aditivo para prorrogar o prazo da parceria em mais 90 dias, ou 

seja, de 15/06/2022 a 15/09/2022, pois, a fundação solicitou utilizar o valor da 

restante mais os rendimentos na compra de mais placas e o pagamento da 

instalação ficar como contrapartida da entidade, a proposta foi aprovada. 
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• Durante a visita conversamos com o prestador de contas da parceria, Giovane 

Antonio que nos acompanhou pela entidade para verificar toda a instalação 

realizada;  

• Já tinham sido instaladas 77 placas solares e na renovação do termo aditivo foram 

instaladas mais 32, totalizando 109 placas solares; 

• Será realizado pagamento das últimas placas no dia 29/08/2022 no valor de 

R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) restando uma sobra de R$1.116,29 (mil cento 

e dezesseis e vinte e nove centavos); 

• Segundo Giovane já está sendo organizada a prestação de contas final para ser 

apresentada ao Setor da Controladoria, posteriormente será retirado extrato do 

valor atualizado para devolução e finalização da parceria; 

• Foi feita a publicização da parceria nas redes sociais e no mural da entidade 

atendendo ao Art. 11 da Lei nº13.019/2014; 

• Foi verificado ainda que foram coladas as plaquinhas de patrimônio com a 

descrição:SMAS/CMDI/FMDI/IR2019/TermodeFomento008/2021, conforme solicita 

o termo de fomento. 

• As comissões de monitoramento permanente e temporária (CMDI) foram 

atualizadas conforme descritas abaixo, ressaltando que a conselheira Jéssica 

Helena de Oliveira Ramos, constante na Resolução nº11/2022 do CMDI, não 

participou desse monitoramento, tendo em vista o vínculo profissional com a 

Fundação Jandira Áurea Zílio; 

• Diante disso concluiu-se que o Objeto da parceria foi cumprido em sua totalidade 

e o sistema já se encontra devidamente funcionando, nos foi informado que das 

77 placas instaladas anteriormente já geraram uma economia de mais de 7.000,00 

(sete mil reais), ou seja, a conta de luz vinha em torno de R$9.000,00 (nove mil  

reais) e a nova conta já veio no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), agora 

com mais 32 placas instaladas, a expectativa é de que diminua ainda mais nas 

próximas faturas. 

 

 

Medianeira, PR, 26 de agosto de 2022  

 

 

Comissão Permanente de Monit. e Avaliação                             

Portaria nº085/2022 de 21/03/2022                                 

 

 

Cheile Kátia da Silva de Oliveira                                       Gleici Maria Variza Borges 

 

 

Dayane Teixeira                                                               Silvana Mittmann Damaceno 



 

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA 

Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Assistência Social  

Comissão de visitas e acompanhamento do CMDI 

Resolução nº11/2022 de 23/06/2022 

 

    
Pamella Regina da Cruz Canton                                        Sirlei Bittencourt Pinheiro Brod 

 

 

Fernanda Ignez Dallelaste 
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