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Anexo I
Solicitação de Adiantamento para Despesas de Viagem

(Ato da Mesa na 9/2013)

Cargo ou Função

Período da viagem

Ét05nOfi

fit0snïfi

Tratar de assuntos de interesse do Município, visando a captação de novos Íecursos.
Serão tratados a situação de obras que apresentam quaúo de possível cancelamento

Requerente

Filipe Barros Batista de Toledo Ribeino

Londrina - Brasflia (ida)

BrasÍIia - Londrina (volta)

Data da Solicitação: 10/058017

lridade Çompetente
fuí/a?

t

Para os casos de transporte aéreo, deverão integrar a prestação de contas os comprovantes de embarque.



Gâmara Mun l d e rina - PR
CNpJ.: 78316064000193 tE:

Endaraço: Rua Govemador Parigot d. souza, 14s cEp: a6ois9o3 cidadc: Londrina
Fone: 43 3374-'1300 Fax:
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Sem licitação
Contrato/Ádlüvo
Sequtrra Coúú AúIiyo Wttoëvigâda Hn&vígâxia Fnüvig&daúdizú

Cred
Fqnffi

Filipe Rarros Baptlsta de Toledo Ribe iro
CtrtCNPJ
058.257.609-11
Eìdno

Gileba Èlhano
FN<

0

EncÊ'ry
Av. Gil de Abreu e Souza, 2001, 0
ciwuF
Londrina/PR
Clslrltlcrção dr delpalt

CEP
86058-100

Mdilcda

202s-7
FcE

302S5070

01 Câmara lrfunicipal de Londrina
0í.0í0 Coordenação Geral

01.031.0001.2001 @ordenação das Atividades Legislativas
3.3.90.14.14.07 ffiPESAS DEVAGENS REALIZADAS EMRre[vEDERESSARCfiIENTO-AGENTE

55 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Rr$ 77.356,24

rc
R $ í

Outrar

Do SercÍcio

Hlrtórlco
Àdian tamento  de  despesas ,  re fe ren te  a  v iagem a  Bras l l ia -Dr ,  no  per lodo de  15  a  I7 /05 /201?,  para  o
vereador  t ra ta r  jun to  ao  Fundo Nac iona l  de  Desenvo lv lmento  da  Educação -  FNDE,  com lepresentan tes
da secre tar ia  Mun ic ipa l  de  Educação e  com o  Deputado Federa l  Takayama (psc) ,  sobre  a  s i tuação de
obras  gue apresentam quadro  de  poss íve l  cance lamento ,  v isando a  captação de  recursos  pa la  o
M u n i c Í p i o .

]hÍmes é ãa
CONTADOR.
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Anexo II
Demonstrativo daAplicação do Adiantamento p.rra Despesas de Viagem

(Ato ila Mesa na 9/2013)

Responsável pelo Adiantamento:

Destino:
BrasÍlia (DF)

Período da viagem:
Ida - às 20h do üal5l5l20l7
Retorno - às 6h do dia l7l5l20l7

Finalidade

Tratar, a conüte do Deputado Federal Hidekazu Takayama (PSC), de assuntos de interesse do

Município, visando a captação de novos necunros, tanto através de emendas parlamentares quanto

de apresentação de projetos junto ao FllDE, com acompanhamento de servidores da Secrctaria

Municipal de Educação. Thmbém será veriÍicada a situação de obras que apnesentam quadro de

possível cancelamento, conforme pode ser compnovado no SIMEC - Sistema Integrado de

Monitoramento do Ministério da Educação - Módulo Obras 2.0, junto ao FI\DE - Fundo Nacional

de l)esenvolvimento da Educação.

Número da nota de empenho do adiantamento:
Data:

das despesas realizadas

Valor doAdiantamento

2otZ
-7

Responsável Adiantamento

[n*,n

09812
013822'04



Anexo fV
Relatório de Viagem

(Ato da Mesa na 9/2013)

Nome: Filipe Barros
Custo da Viagem: Passagens Aéreas R$ 2.736,39 | Período do afastamento: 15 a 17/512017

1 . vos da

Tratar, a convite do Deputado Federal Hidekazu Takayama (PSC), de assuntos de interesse do

Município, visando a captação de novos recursos, tanto através de emendas parlamentares

quanto de apresentação de projetos junto ao FNDE.

Serão tratadas a situação de obras que apresentam quadro de possível cancelamento, conforme

pode ser comprovado no SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da

Educação - Módulo Obras 2.0, junto ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação.

Ressaltamos que os compromissos foram realizados em conjunto com representantes da

Secretaria Municipal de Educação, Engenheiro Amauri Sanchez e servidora Rosanna Dalinel e

com o Deputado Federal Hidekazu Takayama (PSC).

2. Resultados Alcancados

- Reunião com a assessoria do Deputado Federal Takayama e os representantes da Secretaria

Municipal de Educação, a fim de avaliar emendas e valores pendentes, bem como novas

propostas no programa federal PAR - (Programa de Ações Articuladas).

- Avaliação de estratégias para a obtenção de emendas e valores do PAR.

- Reunião no Ministério da Educacão e Cultura com Otoniel Gomes de Miranda Fìlho (Secretaria



de Educação Básica - Diretor;ia de Apoio às Redes de Educação Básica) para receber instruções

sobre o SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle), juntamente com a

Secretaria Municipal de Educação e assessoria do Deputado ïakayama.

- Reunião com o Deputado Federal Francischini para tratar sobre a apresentação de emendas

parlamentares em favor da Guarda Municipal de Londrina.

- Jantar na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em

homenagem aos ministros paranaenses, Osmar Serraglío e Ricardo Barros, a convite do Prefeito

Marcelo Belinati, promovido pela Frente Parlamentar da Mídia Regional, presidída pelo

Deputado Alex Canziani.

3. Outras

- Constatou-se que, de fato, há termos de compromisso federais vencidos e a vencer, provindos

do PAR, cujo montante total ultrapassam 28 milhões de reais. As gestões municipais anteriores

não utilizaram ou não deram os devidos seguimentos necessários para a obtenção dos termos

de compromissos solicitados. Daía necessidade de aprofundar as informações requeridas pelo

sistema SIMEC, pois é, antes de tudo, com base nestes dados que o Governo Federal autoriza a

liberação dos termos de compromisso.

- Para a consecução desses objetivos, é premente a capacitação e instrução, através de

especialistas baseados em Brasília, de servidores da Prefeitura Municipal que lidam diretamente

com as questões levantadas. Assim, acordou-se o envio de ofícios da Secretaria de Educação

ao Deputado Takayama, a fim de promover a efetiva aquisíção dos termos de compromisso já

disponÍveis.

e/ou Jusúficaüvas



- Tomamos conhecimento dF outros programas federais (convênio de proposta voluntária) para

envio de verbas ao Município de Londrina: Fundo de Defesa de Direitos Difusos; Programa

Segundo Ïempo; Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica; e Estruturação da

Rede de Serviços de Proteção Social Especial. É relevante observar que os trâmites internos

para a obtenção dos termos de compromisso, licitações e emendas, etc., são lentos e estes

processos carecem ser abreviados.

- A apresentação de emendas em favor da Guarda Municipal de Londrina estão em negociação

e análise por parte do Deputado Francischini.

Data:LB/5/20L7



Valor devolvido
Conta corrente da.Câmara' M unicipal
Valor: RS 1.5OO,OO (Hum mil e quinhentos reais)

LSlA5l2617
835112102

D0 BRASIL - 15i24.28
0161

COI'IPROVANTE DE TED

--_-:--__--
NR" DCICUÌ'lENïo 562.914
DATA DA ÏRANSFENËNC.IA T9IO5Í2V17 ,
RËI'IETËNTE 1 ,/ FILIPE BARROS BAPTISTA DY ..I
FAV0RECID0 r' CAÌ'IARA MUNICIPAL DE LlNDR."/
CNPJ 78.316.064/0001 931/
BANCO LM CAIXA ËCONOÌ,IICA FEDERAL ./
AÊENCIA 2731 PREFEÏTURA I'IUNI CONTA ffiOONü&
FïNALIDADE 010 Credito en conta /-
0RrcËtìt D0 DEBIT0 conrÀ-õnnnrNÌÊ-- ,/
VAL0R r,590,80 ./
YHHlll!=-=*ffi :-"=:=-=== o-$yy'
NR . AUTENïICACA() 4. FgB. 12F:6c8. rË1ü.167
TARÏFADA CONFORI'ïE RESOLUCACI BACEN 3.919.
LIIA NO VERSO COIíIO CONSERVAR ESTE DOCUI'IENï0,
ENTRE OUÏRAS INFORIíACOES. :
NAO HAVENDO Ì'|OTIVO PARA DEVOLUCAO E t} DEBiTO
SENüO EFETIVADO NA COIITA D(l REI'IETENTE, O CREDI-
TO SERA EFETIVADO NO I'IESHO DIA DA TRAI'ISFERENCIA


