RELAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 2018 - 2022
ENTIDADE

EMENDA/
PARLAMENTAR
PROGRAMAÇÃO
202220380006
Flávio Arns

1.

APROAUT

2.

ADFPG

41199052022
0001

Aliel Machado

3.

APEDEF

41199052022
0001

Aliel Machado

4.

APROAUT

41199052022
0001

Aliel Machado

5.

ASSARTE

41199052022
0001

Aliel Machado

6.

41199052022
0001
40890007

Aliel Machado

7.

Lar das
Vovózinhas
APAE

8.

AAPI

Aliel Machado

9.

AAPNENSEL

411990522022
0002
411990522022
0002

411990522022
0002

Aliel Machado

10.

APACD

Oriovisto Guimarães

Aliel Machado

FINALIDADE

VALOR

Gêneros alimentícios, uniformes, material de processamento de
dados, de expediente, de acondicionamento e embalagens, de
limpeza e higiene, de copa e cozinha, combustível e serviço de
terceiro pessoa jurídica,
Materiais elétricos, eletrônicos, educativos, esportivos, de
expediente, de limpeza e higiene, para artesanatos, de copa e
cozinha, cama, mesa e banho, para manutenção veicular e
materiais de manutenção predial
Gêneros alimentícios, materiais elétricos, eletrônicos,
educativos, esportivos, de expediente, de limpeza e higiene,
para artesanatos, de copa e cozinha, cama, mesa e banho, para
manutenção veicular e materiais de manutenção predial, além
de contratação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica)
Gêneros alimentícios, materiais elétricos, eletrônicos,
educativos, esportivos, de expediente, de limpeza e higiene,
para artesanatos, de copa e cozinha, cama, mesa e banho, para
manutenção veicular e materiais de manutenção predial,
Alimentação, materiais de higiene e limpeza, materiais elétricos,
eletrônicos, educativos, esportivos, de expediente, para
artesanatos, para manutenção veicular e manutenção de bens
imóveis
Gêneros alimentícios e pagamento de serviço de fornecimento
de água e esgoto
Aquisição de eletroeletrônicos, móveis, cortinas e 01 (um)
veículo utilitário
Material de consumo, serviço de terceiro pessoa física, serviço
de terceiro pessoa jurídica
Gás e outros materiais engarrafados, alimentos, material de
copa e cozinha, material de expediente, material de limpeza e
higiene, material educativo, manutenção do veículo, material
para artesanato, material de cama mesa e banho
Gás e outros materiais engarrafados, alimentos, material de
limpeza e higiene, material elétrico e eletrônico, manutenção do
veículo, material para manutenção de bens imóveis

R$ 50.000,00

RESOLUÇÃO –
DATA
51 – 05/08/2022

R$ 70.000,00

35 – 30/03/2022

R$ 70.000,00

36 – 30/03/2022

R$ 70.000,00

38 – 30/03/2022

R$ 70.000,00

34 – 30/03/2022

R$ 70.000,00

37 – 30/03/2022

R$ 240.000,00

32 – 10/05/2022

R$ 70.000,00

47 – 30/06/2022

R$ 50.000,00

41 - 30/06/2022

R$ 200.000,00

42 – 30/06/2022

11.

APADEVI

411990522022
0002

Aliel Machado

R$ 70.000,00

45 – 30/06/2022

R$ 70.000,00

40 – 30/06/2022

R$ 70.000,00

44 – 30/06/2022

R$ 60.000,00

43 – 30/06/2022

R$ 50.000,00

46 – 30/06/2022

R$ 60.000,00

50 – 28/07/2022

R$ 100.000,00

32 – 01/07/2021

Aliel Machado

Combustível e manutenção de veículo, serviço de água e esgoto,
serviço de energia elétrica, material de expediente, gêneros
alimentícios
Gás e outros materiais engarrafados, alimentos, material de
copa e cozinha, material de expediente, material de limpeza e
higiene, material educativa e esportivo
Gás e outros materiais engarrafados, alimentos, material de
copa e cozinha, material para processamento de dados e
manutenção e conservação de equipamentos
Gás e outros materiais engarrafados, alimentos, material de
limpeza e higiene, material de copa e cozinha, material
educativo e esportivo, material de cama mesa e banho, roupas
para os acolhidos
Combustível e manutenção de veículo, serviço de telefonia,
gêneros alimentícios, e material de processamento de dados
Material de consumo (gêneros alimentícios, gás, material de
expediente, higiene e limpeza, manutenção de bens imóveis,
uniformes e aviamentos) e serviços de terceiros pessoa jurídica
(contador, vigilância e reparos e consertos),
Materiais esportivos, instrumentos musicais, móveis, material
de informática, eletrodomésticos e eletrônicos.
Materiais de expediente e gêneros alimentícios

12.

Casa do Piá

411990522022
0002

Aliel Machado

13.

Irmãos Cavanis

411990522022
0002

Aliel Machado

14.

Pequeno Anjo

411990522022
0002

Aliel Machado

15.

Renascer

Aliel Machado

16.

Reviver

411990522022
0002
411990522022
0002

17.

IEDC

Aliel Machado

18.

ADFPG

R$ 75.000,00

33 – 01/07/2021

19.

Ministério Melhor
Viver

30410013

Aliel Machado

Aquisição de um veículo e equipamentos

R$ 100.000,00

06 – 29/05/2020

Aline Sleutjes

Aquisição de dois veículos e equipamentos e material de limpeza R$ 200.000,00

06 – 29/05/2020

20.

APROAUT

41199052019
0001

Aliel Machado

17 – 25/04/2019

ASSARTE

039215/19

Aliel Machado

Aquisição de um veículo utilitário e equipamentos (fogão, R$ 100.000,00
freezer, fritadeira, impressora, ventilador, piscina de bolinha,
playground, tabela de baquete, batedeira, bebedouro e
climatizador)
Veículo de passeio para Centro Dia
R$ 60.957,00

21.
22.

APACD

039215/19

Toninho Wandscheer

Veículo de passeio para Centro Dia

R$ 60.957,00

44 – 18/10/2019

23.

IEDC

039512/19

Aroldo Martins

Aquisição de veículo (ônibus)

R$ 300.000,00

47 – 31/10/2019

24.

APROAUT

039512/19

Aroldo Martins

Instrumentos musicais, ar condicionado, armários, arquivos, R$ 300.00,00
balcão, móveis em geral, eletrodomésticos, um buffet para
servir a alimentação, cadeiras, cama elástica, câmera
fotográfica, carrinho de mão, suporte para TV, suportes para

Aliel Machado

29 – 29/08/2019

50 – 12/12/2019

25.

APACD *

039512/19

Aroldo Martins

partituras, tabela de basquete, tapete, tatame, teclado e um
veículo (micro ônibus de 32 lugares)
Aquisição de equipamentos, veículo
R$ 300.000,00

26.

Instituto João XXIII

30840007

Diego Garcia

Aquisição de Bens (veículo)

R$ 121.554,00

02 – 22/02/2018

27.

ASSARTE

28440005

Leopoldo Meyer

Aquisição de Bens (veículo)

R$ 209.733,70

02 – 22/02/2018

28.

APAE

41199052018

Aliel Machado

Aquisição de um veículo utilitário.

R$ 104.112,24

23 – 30/05/2018

51 – 12/12/2019

