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DECRETOS
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D E C R E T O  Nº  5. 9 6 3, de 29/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1° de maio de 2012, MARCIO PEREIRA SLOMPO, do cargo em comissão de Assessor de Diagramação

Diário Oficial, da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29  de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  5. 9 6 5 de 29/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1° de maio de 2012, ALCEU JORGE IURK, do cargo em comissão de Assessor de Documentação

Veicular, da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29  de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  5. 9 6 6, de 29/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1° de maio de 2012, SUELEM FRANCINE ROGONI, do cargo em comissão de Assessora de

Programas Habitacionais, da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29  de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  5. 9 6 7, de 29/03/2012
Promove extinção de Cargos em Comissão, da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos, conforme

menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1°. Ficam extintos, a partir de 1° de maio de 2012, os seguintes cargos em comissão da Secretaria Municipal de

Administração e Negócios Jurídicos:
Quantidade Cargo Nível
1 Assessor de Documentação Veicular CC 16
1 Assessora de Programas Habitacionais CC 10
1 Assessor de Diagramação Diário Oficial CC 10
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  6. 0 1 2, de 16/04/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1º de maio de 2012, PATRÍCIA DIAS, do cargo em comissão de Assessora de Controle Cadastral,

da Secretaria Municipal de Planejamento.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº 6. 0 1 3, de 16/04/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1º de maio de 2012, JULIANO JARONSKI, do cargo em comissão de Assessor de Proteção Social

Especial, da Secretaria Municipal de Assistência Social.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº 6. 0 1 5, de 16/04/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1º de maio de 2012, JOÃO MAURO ERDMANN ZAUERBIER, do cargo em comissão de Gerente de

Manutenção de Veículos, da Secretaria Municipal de Abastecimento.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O   Nº  6. 0 1 6, de 16/04/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1º de maio de 2012, LOURIVAL TIZON, do cargo em comissão de Assessor de Manutenção de

Unidades - SME, da Secretaria Municipal de Educação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O   Nº  6. 0 1 7,  de  16/04/2012
Extingue cargos em comissão da Administração Direta do Município, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o

disposto no artigo 71, inciso VIII, ‘a’, da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A

Art. 1º. Ficam extintos, a partir de 1° de maio de 2012, os seguintes  cargos em comissão:
I. Da estrutura administrativa da Secretaria  Municipal de Planejamento:
Quantidade Cargo Nível
1 Assessor de Controle Cadastral CC 14

II. Da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Quantidade Cargo Nível
1 Assessor de Proteção Social Especial CC 16

III. Da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Abastecimento:
Quantidade Cargo Nível
1 Gerente de Manutenção de Veículos CC 15

IV. Da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação:
Quantidade Cargo Nível
1 Assessor de Manutenção de Unidades – SME CC 11

Art. 2º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N.º  6. 0 1 8, de 16/04/2012
Promove alterações na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com

o art. 71, inciso VIII, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o contido na Lei nº 4.284/1989 e suas alterações,
e tendo em vista ainda o contido no protocolado nº 0880496/2012,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam promovidas, a partir de 20 de março de 2012, as seguintes alterações na estrutura administrativa da Prefeitura

Municipal de Ponta Grossa:
I. Fica alterada a denominação de uma Função de Divisão de Controle Orçamentário, FG 13, do Departamento de

Orçamento e Programação, da Secretaria Municipal de Finanças, para Coordenador de Atenção Básica, vinculada à Supervisão
de Gestão em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, mantido o valor atual;

II.   Fica alterada a denominação de uma Função de Supervisor de Odontologia – PSF, FG 14, da Diretoria Adjunta de
Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, para Divisão de Controle Orçamentário, vinculada ao Departamento de
Orçamento e Programação, da Secretaria Municipal de Finanças, mantido o valor atual.

Art. 2º. O Coordenador de Atenção Básica, da Supervisão de Gestão em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, possui
as seguintes atribuições:

I.   dar cumprimento às determinações do Secretário Municipal de Saúde pertinentes às atividades das unidades de
serviço sob sua supervisão;

II. atender as determinações do Secretario Municipal de Saúde; Superintendente; Supervisor de Gestão em Saúde,
quando solicitam esclarecimentos pertinentes às atividades das unidades de serviço sob sua supervisão;

III. dirigir, coordenar, acompanhar, orientar, avaliar e dar suporte às ações, projetos e programas desenvolvidos, referentes
à Atenção Básica (PSF, UBS, CAS, Saúde da Criança – Puericultura, Enfermagem, Assistência Social, coordenação de saúde
mental, coordenação saúde bucal);

IV. planejar, desenvolver e implantar ações, subsidiadas por indicadores e relatórios para as áreas acima indicadas;
V. coordenar as atividades das gerências e coordenadores dos serviços de suas subunidades;
VI. avaliar e liberar para encaminhamento aos demais departamentos interessados, os relatórios de produção, atendimento

e administrativos;
VII. supervisionar e autorizar a elaboração do calendário de férias de todos os funcionários da Supervisão;
VIII. coordenar e avaliar juntamente com os Gerentes e coordenadores o remanejamento de Recursos Humanos;
IX. participar de reuniões de trabalho com as diretorias, gerências, coordenações, secretário municipal de saúde, prestadores

de serviços, usuários, quando convocado;
X. avaliar a necessidade convênios e/ou contratos de prestação de serviços para a atenção básica, bem como determinar

as diretrizes necessárias para a pactuação dos mesmos;
XI. fiscalizar a execução dos contratos quando realizados;
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XII. avaliar a necessidade de compra de materiais, equipamentos, insumos e serviços técnicos realizados;
XIII. viabilizar projetos de melhoria do atendimento da Atenção Básica oferecido ao usuário do SUS;
XIV. identificar necessidade de desenvolvimento de pessoal e planejar programa com treinamentos, palestras, reuniões

de capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento para os funcionários de atenção básica, na intenção de melhorar os indicadores
propostos;

XV. promover reuniões periódicas, visado uma comunicação eficaz no desempenho individual e coletivo;
XVI. tomar providências cabíveis nas irregularidades ocorridas dentro do setor, comunicando, se necessárias, a ocorrência

às autoridades superiores;
XVII. acompanhar as solicitações de substituição e contratação de funcionários das suas subunidades supervisionadas;
XVIII. autorizar e fornecer documentação e relatórios, sempre que solicitados por outros órgãos públicos;
XIX. despachar processos vinculados a Atenção Básica;
XX. acompanhar o cumprimento dos Regimentos, Normas e Rotinas vigentes.

Art. 3º. A Divisão de Controle Orçamentário, vinculada ao Departamento de Orçamento e Programação, da Secretaria
Municipal de Finanças, possui as seguintes atribuições:

I. elaborar as leis orçamentárias anuais e plurianuais do Município de Ponta Grossa;
II. organizar e orientar o fluxo de processos do Departamento de Orçamento e programação da SMF;
III. possibilitar o conhecimento real sobre a situação orçamentária do Município de Ponta Grossa;
IV. manter atualizados relatórios de gestão orçamentária;
V. atender as demais atribuições e solicitações realizadas pelo Secretário Municipal de Finanças;
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O   N° 6. 0 2 0, de 16/04/2012
Regulamenta a Lei n. 10.912, de 06/03/2012, que concede o adicional por desempenho de atividade na Área de Vigilância

Epidemiológica, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei

Municipal n. 10.912/2012 e, tendo em vista o contido no protocolado nº 1990231/2007.
D E C R E T A

Art. 1º. Este Decreto regulamenta, na forma da Lei Municipal nº 10.912/2012, os procedimentos para a concessão do
Adicional por Desempenho de Função aos empregados públicos selecionados para as atividades na área de Vigilância
Epidemiológica, nas áreas, administrativa, de informática e de saúde, pertencentes ao Grupo II, pessoal de nível médio, do Anexo
I, da Lei n° 4.284/1989, da Administração Direta da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa.

 Art. 2º. As funções de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Agente Administrativo e Assistente Administrativo,
do Setor de Epidemiologia, engloba além das atividades próprias do emprego público no cumprimento das finalidades da
Administração Municipal, as seguintes atribuições:

§ 1°. São atribuições e requisitos necessários à atuação na função de Auxiliar de Enfermagem do Serviço de Vigilância
Epidemiológica:

I. Notificar doenças e agravos de notificação compulsória, conforme  normatização federal, estadual e municipal;
II. Realizar busca ativa para identificação de doenças de notificação compulsória e outros agravos de interesse

epidemiológico nas unidades de saúde, hospitais, laboratórios, entre outros;
III. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;
IV. Realizar arquivamento das fichas de notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória, bem

como de relatórios;
V. Realizar visita domiciliar, hospitalar, entre outros estabelecimentos, para fins de busca ativa e notificação;
VI. Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional, principalmente sobre Epidemiologia;
VII. Participar de atividades de educação em saúde, inclusive auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na

execução dos programas de educação para a saúde;
VIII. Identificar os fatores condicionantes dos meios biológicos e ambientais na propagação de doenças de notificação

compulsória;
IX. Efetuar o controle de paciente e de comunicantes em doenças transmissíveis;
X. Orientar os pacientes com suspeita ou confirmação de doença de notificação compulsória e contatos, quanto aos

cuidados a serem tomados;
XI. Coletar material para fins de diagnóstico laboratorial de doenças de notificação compulsória e/ou exames de controle;
XII. Realizar acondicionamento e transporte ao Laboratório Municipal das amostras de sangue para sorologia, para fins

de centrifugação;
XIII. Realizar separação, acondicionamento, armazenamento e embalagem de amostras de material biológico, tais como

soro, hemocultura, líquor, meio de transporte viral, escarro, fezes in natura, entre outros, para envio ao Laboratório de referência;
XIV. Realizar armazenamento e embalagem de amostras de isolado bacteriano, para envio ao Laboratório de referência;
XV. Realizar digitação dos dados referentes às amostras de material biológico enviado ao Laboratório de referência nos

Sistemas de Informação vigentes e pertinentes, observando o retorno dos resultados e o registro na ficha de investigação;
XVI. Executar atividades de desinfecção de materiais e superfícies;
XVII. Ministrar medicamentos por via oral;
XVIII. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacina, para fins de bloqueio ou profilaxia;
XIX. Controlar estoque e validade de insumos e materiais estratégicos utilizados para fins de exame para diagnóstico

laboratorial ou quimioprofilaxia das doenças de notificação compulsória;
XX. Fazer controle e registro diário da rede de frio;
XXI. Realizar procedimentos e cuidados básicos com o refrigerador para conservação de material;
XXII. Colaborar com o Enfermeiro do setor nos encaminhamentos técnicos administrativos;
XXIII. Zelar pela segurança do paciente;
XXIV. Zelar pela ordem do material, de equipamentos e das dependências do setor;
XXV. Zelar pelo bom uso dos materiais de consumo e equipamentos evitando desperdício e utilização inadequada;
XXVI. Zelar pelos bens patrimoniais;
XXVII. Cumprir as normas de biossegurança da Instituição;
XXVIII. Cumprir o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem;
§ 2°. São atribuições e requisitos necessários à atuação na função de Técnico de Enfermagem do Serviço de Vigilância

Epidemiológica:
I. Assistir ao enfermeiro:
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;
b) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemiológica;
c) na prevenção de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde;
II. Notificar e investigar doenças e agravos de notificação compulsória, surtos, óbitos por doenças específicas e agravos

inusitados conforme normatização federal, estadual e municipal;
III. Realizar busca ativa para identificação de doenças de notificação compulsória e outros agravos de interesse

epidemiológico nas unidades de saúde, hospitais, laboratórios, entre outros;
IV. Realizar arquivamento das fichas de notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória, bem

como de relatórios;
V. Realizar visita domiciliar, hospitalar, entre outros estabelecimentos, para fins de investigação de caso de notificação

compulsória, bem como dos contatos;
VI. Realizar vigilância epidemiológica da mortalidade infantil, fetal e materna e de mulheres em idade fértil;
VII. Realizar vigilância epidemiológica da mortalidade por causa mal definida;
VIII. Realizar investigação de caso de Declaração de Óbito epidemiológica (doenças ou agravos de notificação compulsória);
IX. Participar de reuniões técnico-administrativas, programas de treinamento, e aprimoramento profissional, principalmente

sobre Epidemiologia;
X. fornecer orientações técnicas para os profissionais de saúde, sobre as notificações compulsórias, bem como execução

de ações de controle de doenças e agravos;
XI. Realizar educação em saúde, através de orientações individuais e coletivas, orientando sobre a definição da doença,

modo de transmissão, medidas de prevenção de agravos e doenças de notificação compulsória;
XII. Identificar os fatores condicionantes dos meios biológicos e ambientais na propagação de doenças de notificação

compulsória;
XIII.  Efetuar o controle de paciente e de comunicantes em doenças transmissíveis;
XIV.  Orientar os pacientes com suspeita ou confirmação de doença de notificação compulsória e contatos, quanto à

definição da doença, modo de transmissão, bem como os cuidados a serem tomados;
XV.  Coletar material para fins de diagnóstico laboratorial de doenças de notificação compulsória e/ou exames de controle;
XVI.  Realizar acondicionamento e transporte ao Laboratório Municipal das amostras de sangue para sorologia, para fins

de centrifugação;
XVII.  Realizar separação, acondicionamento, armazenamento e embalagem de amostras de material biológico, tais como

soro, hemocultura, líquor, meio de transporte viral, escarro, fezes in natura, entre outros, para envio ao Laboratório de referência;
XVIII.  Realizar armazenamento e embalagem de amostras de isolado bacteriano, para envio ao Laboratório de referência;
XIX.  Realizar digitação dos dados referentes às amostras de material biológico enviado ao Laboratório de referência nos

Sistemas de Informação vigentes e pertinentes, observando o retorno dos resultados e o registro na ficha de investigação;
XX.  Executar atividades de desinfecção de materiais e superfícies;
XXI.  Ministrar medicamentos por via oral para fins de quimioprofilaxia, nos contatos de pacientes com suspeita de doença

de notificação compulsória, quando se aplicar e conforme indicação do Guia de Vigilância Epidemiológica mais atual;
XXII.  Controlar estoque e validade de insumos e materiais estratégicos utilizados para fins de exame para diagnóstico

laboratorial ou quimioprofilaxia das doenças de notificação compulsória;
XXIII.  Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacina, soro ou imunoglobulina, para fins de bloqueio ou

profilaxia;
XXIV.  Fazer controle e registro diário da rede de frio;
XXV.  Realizar procedimentos e cuidados básicos com o refrigerador para conservação de material;
XXVI.  Condensar e realizar fechamento dos relatórios de Doenças Diarréicas Agudas advindas das unidades notificantes,

por semana epidemiológica;
XXVII. Condensar e realizar fechamento dos relatórios de Doenças Respiratórias Agudas advindas das unidades notificantes,

diariamente, e alimentar o sistema de informação vigente e pertinente;
XXVIII. Condensar e realizar fechamento de outros relatórios, ao nível de sua qualificação, que venham a ser implantados;
XXIX.  Colaborar com o Enfermeiro do setor nos encaminhamentos técnicos administrativos;
XXX. Zelar pela segurança do paciente;
XXXI. Zelar pela ordem do material, de equipamentos e das dependências do setor;
XXXII. Zelar pelo bom uso dos materiais de consumo e equipamentos evitando desperdício e utilização inadequada;
XXXIII. Zelar pelos bens patrimoniais;

XXXIV. Cumprir as normas de biossegurança da Instituição;
XXXV.  Cumprir o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem;
§ 3°. São atribuições e requisitos necessários à atuação na função de Agente e Assistente Administrativo do Serviço de

Vigilância Epidemiológica:
Prestar informações gerais ao requerente;

I. Digitar Ofícios, conforme solicitado;
II. Protocolar Ofícios, quando solicitado;
III. Realizar arquivamento dos Ofícios enviados e recebidos;
IV. Realizar cópias de formulários e fichas de notificação e investigação, conforme solicitado;
V. Realizar encaminhamento do malote do setor a ser enviados às Unidades de Saúde;
VI. Operar os sistemas de informação epidemiológica, no âmbito municipal, incluindo:
a) coleta e digitação dos dados provenientes de unidades notificantes do Sistema de Informação sobre Mortalidade

(SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN – W, Net,
Influenza e Dengue), e outros sistemas que venham a ser introduzidos;

b)  controle de envio de blocos de cada sistema;
c)  digitação do campo cartório da respectiva Declaração de Nascido Vivo ao receber relatório mensal dos Cartórios;
d)  fornecimento de cópia de via de Declaração de Nascido Vivo quando solicitado pelo Conselho Tutelar ou protocolo;
e)  encaminhamento de pedidos judiciais de segunda via de Declaração de Óbito, via Ofício, à 3ª Regional de Saúde;
f)  coleta de dados em branco e/ou ilegíveis das Declarações de Nascido Vivos e de Óbito junto aos hospitais;
g)  repasse ao enfermeiro do setor as Declarações de Óbito epidemiológicas (doenças ou agravos de notificação

compulsória), causa mal definida, mulher em idade fértil, infantil e fetal para investigação dos mesmos;
h)  realizar arquivamento dos formulários de cada sistema;
i)  envio dos dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos estabelecidos pelas normas de cada sistema;
j)  retro-alimentação dos dados;
k)  emissão de relatórios dos sistemas, conforme solicitado.
VII. Operar o Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), no âmbito municipal, incluindo:
a)  digitação dos dados e arquivamento dos Mapas de Acompanhamento enviados pelas Unidades de Saúde;
b)  emissão de relatório do sistema, conforme solicitado.
VIII.  Operar o Programa Bolsa Família, no âmbito municipal, incluindo:
a)  Vinculação das novas famílias cadastradas no sistema à Unidade de Saúde de abrangência;
b)  Impressão e envio dos Mapas de Acompanhamento das famílias beneficiárias, por Unidade de Saúde, a cada

vigência;
c)  Digitação dos dados e arquivamento dos Mapas de Acompanhamento recebidos das Unidades de Saúde;
d)  Emissão de relatórios do sistema, conforme solicitado.
Art. 3º. A seleção ocorrerá mediante processo seletivo a ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para preenchimento

de vaga disponível para cada função correspondente junto a Vigilância Epidemiológica, o qual será aberto mediante Edital de
Divulgação para amplo conhecimento aos empregados públicos efetivos interessados em atuar na função.

§ 1°. A inscrição dos candidatos ao Processo Seletivo, à cada função correspondente (Auxiliar de Enfermagem, Técnico de
Enfermagem, Agente e Assistente Administrativo) implicará na tácita aceitação das atribuições citadas no Artigo 2° deste Decreto,
e nas normas legais pertinentes, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento, bem como das condições para contínuo
exercício da referida função.

§ 2º. A critério da Administração Municipal, poderá ser realizado processo seletivo para formação de cadastro de reserva,
vigente pelo período de 02 (dois) anos.

Art. 4º. Poderão participar do processo seletivo:
I.  Empregados Públicos Municipais efetivos;
II. Ocupantes de emprego da área correspondente da Secretaria Municipal de Saúde;
III. Carga horária correspondente estabelecida em legislação própria.
Parágrafo único. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas conforme disposto no Edital de Divulgação.
Art. 5º. O processo de seleção será composto de 04 (quatro) etapas:
I.  Avaliação psicológica;
II.  Avaliação médica;
III.  Avaliação funcional;
IV.  Prova de conhecimentos gerais  e específicos.
§ 1º. Os candidatos considerados aptos nas avaliações psicológicas e médicas, poderão participar das demais etapas do

processo.
§ 2º. A avaliação funcional consistirá na análise da ficha funcional do empregado, onde o candidato iniciará com nota 5

(cinco), sendo descontado 0,5 (cinco décimos) de ponto a cada medida disciplinar e/ou falta injustificada apontada.
§ 3º. A prova teórica consistirá em aplicação de conteúdos específicos e de conhecimentos gerais, sendo composta de dez

(10) questões objetivas com nota máxima de 5 (cinco) pontos.
Art. 6º. Serão somadas as pontuações da avaliação funcional e prova teórica, obtendo-se a classificação final, onde os

candidatos aprovados serão ordenados e classificados segundo a ordem decrescente da nota final.
Art. 7°. Aos ocupantes de empregos públicos da área administrativa, de informática e da saúde, de nível médio, que até

a data do início da vigência da Lei Municipal n° 10912/2012, que  estavam lotados e em pleno exercício das atividades da Gerência
Epidemiológica e Controle de Doenças fica assegurado o pagamento do presente adicional se considerados aptos na Avaliação
de Aptidão Profissional a ser aplicada pela Coordenadoria de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos
Humanos, sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8º. Para fins da continuidade da pagamento do Adicional por Desempenho de Função para atividades específicas junto
ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, fica estabelecida a Avaliação Anual Permanente, destinada a verificação da capacidade
e aptidão profissional, dos empregados.

§ 1°. A avaliação Anual Permanente terá caráter médica, psicológica, funcional e de desempenho de função, estabelecida
mediante cronograma de aplicações, apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2°. No caso de inaptidão do Empregado Público, o mesmo será remanejado para outros setores da Administração Pública
Municipal.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   7. 6 0 7, de 22/02/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o
contido no protocolado nº 0440419 de 13/02/2012,

 R E S O L V E
CONCEDER a partir de 09 de fevereiro de 2012, o pagamento de gratificação de 15% referente a 40 horas semanais da

função de Direção da Escola Municipal Lagoa Dourada, à servidora ANDREIA PATRICIA SANTOS BENTIVOGLIO, Professora,
matrículas 16.355 e 20.072, lotada na Secretaria Municipal de Educação, bem como CANCELAR, a partir da mesma data o
pagamento da gratificação de 15% da função de Coordenação Pedagógica, referente ao 1º padrão.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de fevereiro de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

   P O R T A R I A   N º   8. 0 2 3 de 16/04/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado nº. 2710440 de 28/09/2012,
 R E S O L V E

INCLUIR para compor a Comissão de Avaliação e Classificação de Análise Curricular dos servidores Cirurgiões Dentistas
da Secretaria Municipal de Saúde, designada pela Portaria 7.894/2012, a servidora ELIANE DE FREITAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de abril de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 107/2012
Data: 02/05/12
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS,

ININTERRUPTAMENTE, NAS UNIDADES CULTURAIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSOR BRUNO ENEI - ESTAÇÃO SAUDADE E CASA DA DANÇA.
Valor máximo: R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária:
1604 13 391 220 2 176 339039770000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /
www.bll.org.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 17 de Abril de 2012.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO N°731 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2012 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA ESTADO DO PARANÁ
E D I T A L   D E   D E F E R I M E N T O   D A S   I S E N Ç Õ E S

O  Secretário Municipal de  Gestão de  Recursos  Humanos, no  uso de  suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
no  Edital  de  Abertura   nº  003/2012, em  conformidade  com  a  Constituição  Federal  e  demais  disposições atinentes à matéria,
TORNA PÚBLICO o deferimento das isenções para  beneficiários do CadÚnico e para  Doadores de Sangue:

Art. 1º Ficam  DEFERIDAS  as solicitações de  isenção da  taxa  de  inscrição, abaixo descritas, dos candidatos solicitantes
para CADÚNICO, conforme o subitem 4.3 do Edital de Abertura  nº 003/2012.

202 – PROFESSOR  40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME INSCRIÇÃO
Josilaine Aparecida da Silva 82900101

Art. 2º Ficam  DEFERIDAS  as solicitações de  isenção da  taxa  de  inscrição, descritas abaixo, dos candidatos solicitantes
para DOADOR DE SANGUE, conforme o subitem 4.4 do Edital de Abertura  nº 003/2012.

201 - PROFESSOR  20 HORAS – ENSINO FUNDAMENTAL
NOME INSCRIÇÃO
Joslaine Kaziuk Mascieszyn 82800040
Waldirene Cristina Ferreira Carvalho 82800297

202 - PROFESSOR  40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME INSCRIÇÃO
Cristina Trajano Lima 82900244
Maribel Stremel 82900285

Art. 3º Os candidatos que  tiveram o pedido de  isenção da  taxa  de  inscrição  indeferido, poderão no período das 08h  do
dia  19/04/2012 às  23h59min do  dia  20/04/2012,  impetrar  recurso  através  do  endereço  eletrônico www.fafipa.org/concurso.

Art. 4º Este Edital entra  em vigor na data  da sua  publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ponta  Grossa, 18 de abril de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

E D I T A L   D E   D E F E R I M E N T O   D A S   I S E N Ç Õ E S
O  Secretário Municipal de  Gestão de  Recursos  Humanos, no  uso de  suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas

no  Edital  de  Abertura   nº  002/2012, em  conformidade  com  a  Constituição  Federal  e  demais  disposições atinentes à matéria,
TORNA PÚBLICO o deferimento das isenções para  os beneficiários do Cadúnico e para  os Doadores de Sangue:

Art. 1º Ficam  DEFERIDAS  as solicitações de  isenção da  taxa  de  inscrição, abaixo descritas, dos candidatos solicitantes
para CADÚNICO, conforme o subitem 4.3 do Edital de Abertura  nº 002/2012.

201 – ORIENTADOR SOCIAL
NOME INSCRIÇÃO
Gracielle Cristiane dos Santos 82700052
Indianara Priscila dos Santos 82700060
Marilsa Ribeiro de Mello 82700074
Maximiliano Ebraim dos Santos 82700024
Rafael de Jesus Pinheiro 82700010
Vanessa da Silva Meira Albach 82700035
Virginia Mary Gonçalves de Oliveira 82700121

Art. 2º Ficam  DEFERIDAS  as solicitações de  isenção da  taxa  de  inscrição, descritas abaixo, dos candidatos solicitantes
para DOADOR DE SANGUE, conforme o subitem 4.4 do Edital de Abertura  nº 002/2012.

201 – ORIENTADOR SOCIAL
NOME INSCRIÇÃO
Patricia de Lima Buffalo 82700037

Art. 3º Os candidatos que  tiveram o pedido de  isenção da  taxa  de  inscrição  indeferido, poderão no período das 08h  do
dia  19/04/2012 às  23h59min do  dia  20/04/2012,  impetrar  recurso  através  do  endereço  eletrônico www.fafipa.org/concurso.

Art. 4º Este Edital entra  em vigor na data  da sua  publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ponta  Grossa, 18 de abril de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a urgente

necessidade de suprir vagas existentes no município,
C O N V O C A

Nome Emprego Classificação
Roseana Aparecida do Nascimento Cozinheiro 19ª
Rosineia de Lurdes Garcia Justino Cozinheiro 20ª
Cleuza Palhano Dias Cozinheiro 21ª
Denise Josiane Martins Pinheiro Cozinheiro 22ª

Candidatas aprovadas no Concurso Público nº 001/2010 a comparecerem até o dia 24 de abril de 2012, no horário das
12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde
de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos em
razão de suas aprovações no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 17 de abril de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a urgente

necessidade de suprir vagas existentes no município,
C O N V O C A

Nome Emprego Classificação
Marcelo Lourenço Holm Motorista 23ª
Anderson Spitzner Motorista 24ª
Marco Antonio Ferraz Motorista 25ª
Laís Regina dos Sanros Zelador 62ª

Candidatos aprovados no Concurso Público nº 004/2010 a comparecerem até o dia 24 de abril de 2012, no horário das
12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde
de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos em
razão de suas aprovações no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 17 de abril de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, conforme o contido no Processo

nº 1070530/2012, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente nos Centros de Referência de Assistência Social,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo nº 002/2011, a comparecerem ATÉ O DIA 24 DE ABRIL
DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 –  1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Classificação
Joice Helene Borges Guerke Assistente Social 1º
Luana Deczka Barbosa Assistente Social 2º
Itamar Sadao Reju Motorista 1º
Sergio Andreiko Motorista 2º
Adilson Luz Dalazoni Motorista 3º

EDITAIS E ATOS RH

RESULTADO DO PREGÃO N° 75/2012
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de 10.000 cartões de identificação do usuário.
LICITAÇÃO FRUSTRADA
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

O não comparecimento até a data estipulada, caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Teste Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de Abril de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vaga existente nos Centros de Referência de Assistência Social,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Teste Seletivo nº 004/2010, a comparecer até  O DIA 24 DE ABRIL DE 2012,
no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à
Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Maria de Fátima Santos Marian Psicólogo 21º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em
razão de sua  aprovação no referido teste seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 17 de Abril de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 002/2012
COMUNICADO N.º 01/2012

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

T O R N A   P Ú B L I C O

1. Que o período de inscrições será reaberto.
2. Que as inscrições deverão ser realizadas no período das 8 horas do dia 18 de abril de 2012 às 23 horas do dia

22 de abril de 2012, devendo o candidato preencher, obrigatoriamente, de forma completa e correta, todos os campos da ficha
de solicitação de inscrição, fazer a conferência das informações, imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em qualquer
agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até, inclusive, o dia 23 de abril de 2012.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 17 de abril de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
TESTE SELETIVO Nº 004/2012

PROJOVEM URBANO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Relação

fornecida pela Secretaria Municipal de Educação

TORNA PÚBLICO

1. Que os candidatos abaixo relacionados estão regularmente inscritos no TESTE SELETIVO Nº 004/2012 – PROJOVEM
URBANO:

2. Que os  títulos serão recebidos na Sala nº 09 da Secretaria Municipal de Educação, sita à Av. Visconde de Taunay
nº 950 – 1º subsolo, no dia 19 de abril de 2012, no horário das 14:00 às 17:00 horas.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de abril de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SALA 01
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 188 ADRIANE DE MIRANDA 023.240.549-22 76899681 / PR 11/12/1977
2 143 ADRIELLE LUZYVANY HRYNCZ 081.869.309-65 99248661 / PR 9/1/1992
3 292 AMANDA EVELYN SILVA 089.142.969-70 128821104 / PR 3/6/1994
4 140 AMANDA SILVA DE SOUZA 077.573.979-01 106899304 / PR 19/8/1992
5 172 ANA CAROLINE PADILHA DUARTE 094.875.649-77 105738838 / PR 24/10/1994
6 30 ANA CLAUDIA DOS SANTOS 055.982.199-99 97972885 / PR 15/5/1985
7 170 ANA LUCIA CORDEIRO IPOLITO 059.494.269-16 99248513 / PR 10/5/1989
8 40 ANA RUBIA PEDROSO 071.953.579-45 107926216 / PR 11/1/1990
9 265 ANDRÉIA SUELI LANGE GALDINO 058.380.649-00 85770535 / PR 9/5/1985
10 349 ANDRESA DE FATIMA MARTINS GONÇALVES 018.416.519-90 58561401 / PR 1/3/1976
11 11 ARIANE LOURO DE LIMA 085.637.119-03 107858474 / PR 26/3/1991
12 211 BRUNA FERNANDA RODRIGUES FARIA 082.321.609-85 126797818 / PR 8/9/1992
13 6 BRUNA LARUANE RIBEIRO DO VALE 074.450.729-42 104627340 / PR 18/12/1990
14 213 BRUNO REGIS TOMAZ DE OLIVEIRA 054.624.839-02 98325751 / PR 16/5/1988
15 221 BRUNO SKIBINSKI 069.689.749-08 97973415 / PR 28/4/1990
16 231 CAROLINE LOPES MENEZES ALMEIDA 082.832.259-79 96772823 / PR 4/2/1991
17 284 CHRISTIAN CALHARES 083.667.069-82 126040628 / PR 24/4/1994
18 69 CLEVERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA 064.325.369-60 86150395 / PR 5/1/1987
19 234 CRISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA 057.160.389-05 99353147 / PR 9/6/1987
20 193 DAIANE CRISTINA POLLI MEDEIROS 054.220.379-01 90498517 / PR 6/3/1986
21 276 DANIELE DO PRADO 058.709.489-32 83899387 / PR 26/7/1983
22 101 DÉBORA LIMA DA SILVA 073.531.679-12 105631162 / PR 27/9/1990
23 163 DEIVID PEREIRA DE ALMEIDA 061.315.669-25 84766674 / PR 11/8/1987
24 257 DOUGLAS JANDREY DE ANDRADE 039.597.421-69 19241461 / MT 13/8/1992
25 65 EDITE MACHADO 864.753.639-87 82988696 / PR 26/9/1972
26 91 EMANUELLE THAIS SILVEIRA 062.592.589-09 4334528 / SC 11/1/1987
27 244 JANAINA DELGOBO 926.568.469-00 61789570 / PR 1/4/1974
28 350 JESSICA KARINA DA SILVA 079.759.399-35 124046122 / PR 18/11/1991

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SALA 02
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 3 JOÃO HENRIQUE DE LIMA DE SOUZA 087.153.929-29 104703038 / PR 27/2/1994
2 388 JOAQUIM BRASIL BRAGATTO 465.589.509-87 2151501 / PR 2/3/1965
3 109 JOCIANE MARTINS DE OLIVIERA GARCIA 003.534.459-83 45877078 / PR 20/4/1973
4 44 JOSÉ OSMAIR PUCHTA 562.146.939-91 43366637 / PR 30/11/1965
5 56 KAMILA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO 068.617.679-05 104621210 / PR 30/8/1990
6 262 KELEN KOPPEN 062.260.409-04 96824289 / PR 1/9/1986
7 105 def LAIS INGRID DE SOUZA 078.788.949-06 98136037 / PR 1/1/1989
8 224 LUANA DULCELINO PINTO 088.609.569-78 124279828 / PR 22/9/1993
9 174 LUANA FRANCO CAMARGO 077.412.179-33 102849051 / PR 17/12/1990
10 228 LUANNA PAÔLA RODRIGUES TRÉZ 073.966.759-95 106543917 / PR 16/10/1989
11 274 MARIA APARECIDA ROSSI 824.112.989-00 48732100 / PR 30/4/1962
12 117 MARIA SIDELE HEINZ 676.751.409-82 47768489 / PR 31/1/1969
13 190 MARIANA OLEINIK RAMOS 077.696.699-52 97706255 / PR 10/6/1990
14 45 MARIANE MARTINS SILVA 082.290.999-52 111466190 / PR 14/9/1990
15 100 MICHAEL DOUGLAS QUADROS DE JESUS 083.775.219-11 126332645 / PR 17/6/1992
16 358 afro MICHELE LUIZE DOS SANTOS 070.424.469-17 104816550 / PR 15/4/1991
17 142 MILEIDE APARECIDA RIBEIRO 056.828.039-30 96914202 / PR 27/7/1986
18 328 NICOLLE DE MOURA BOZZI 060.062.299-19 90871218 / PR 26/5/1988
19 217 NORTHON DIEGO CHAMBREK SALVADOR 070.754.199-94 104011330 / PR 20/12/1988
20 237 REGIANE KUNHONSKI 062.990.319-05 104715605 / PR 30/10/1985
21 106 ROSIELE DE SA RIBAS 062.201.239-80 101493989 / PR 23/8/1988
22 49 SILMARA DE FATIMA JACOB 705.220.069-49 45121194 / PR 13/7/1969
23 230 SIMONE KREGEROSKI 044.632.839-14 84713996 / PR 29/3/1986
24 236 afro SIRLENE MANN 058.497.789-18 98341625 / PR 21/7/1986
25 7 VANESSA ALESSANDRA SCHULTZ 076.446.009-90 86339811 / PR 21/8/1983
26 227 VANESSA LOUISE RIBEIRO CARNEIRO 081.286.599-52 128395164 / PR 6/12/1992
27 204 VANESSA VIEIRA DA ROSA 069.311.869-57 97108064 / PR 26/11/1987
28 71 VIVIANE TAMYRIS KUK 076.984.479-01 106292604 / PR 5/10/1989
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

De acordo com o Art. 260 do DECRETO ESTADUAL 5711/02 e Art.1º da LEI MUNICIPAL 9543/08,ficam os proprietários
intimados a no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua publicação,promover a capinação e limpeza dos lotes
e passeios,bem como a remoção de todo o entulho existente.

Ficam os proprietários cientes que a não observação do presente implicará em penalidades previstas em lei.
ERIKA MARTA IANSER – LOTE 431/D DA QUADRA 29, CONFORME CADASTRO 224750, SITO A RUA ESPÍRITO SANTO.
FÁBIO JOSÉ RODRIGUES – LOTE 11 DA QUADRA 35, CONFORME CADASTRO 65770-0, SITO A RUA GONÇALVES LEDO.
SIMONE RIBEIRO CARRARO – LOTE 16 DA QUADRA 97, CONFORME CADASTRO 53378-0, SITO A RUA ENFERMEIRO
PAULINO.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos trinta e um do mês de janeiro de dois mil e

doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120, sala
03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se primeira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros
Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio Ferreira
Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.
Partindo para primeiro Item. 1.0 Aprovação da Ata: 20ª A conselheira Lamara solicita que seja corrigido alguns erros de grafia
na ata, o presidente fala que é para anotar os erros para ser retificado, e considerando pelos erros de grafia que será corrigido,
aprovada a ata 1.1 Leituras dos Ofícios enviados e recebidos pela 1º secretaria Juliana de Jesus Maciel e 2º secretaria
Rosangela Maria Pompeu, o presidente fala que,  referente ao oficio enviado  pela  secretaria solicitando um represente para
analise do contrato do hospital Amadeu Puppi contrato com a Universidade estadual de  Ponta Grossa, o presidente fala que

D I V E R S O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA CIÊNCIAS DA NATUREZA

SALA 03
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 146 DANIELLA PRZYBYCIEN 044.498.629-45 63167835 / PR 1/12/1981
2 108 ELAINE PACHECO COSTA 049.398.229-90 71921298 / PR 21/7/1983
3 135 LESLIE ANDREA ABREU DE FREITAS 562.114.659-04 41526220 / PR 7/3/1967
4 226 MARILENE DE AMARATH GALVÃO 006.420.759-56 76299382 / PR 20/6/1980
5 119 RAYZA KAROLINE YANZEN 070.810.059-77 101041824 / PR 3/2/1990
6 107 afro VALQUIRIA DAS GRACAS DE SOUZA 057.970.469-62 98578048 / PR 28/11/1985
7 137 MARIANA STINGLIN ROSA 048.106.089-80 94820952 / PR 13/7/1986

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA CIÊNCIAS HUMANAS

SALA 03
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 5 JAMES FRANCISCO PROENCA 047.263.449-60 81151407 / PR 9/5/1983
2 216 ANDREIA MACEDO 835.280.679-34 60384096 / PR 7/2/1972
3 129 JOSECLER ROCHA 027.900.199-16 81291047 / PR 19/8/1980
4 255 LUCIO MAURO DE OLIVEIRA 882.738.499-53 52118999 / PR 15/6/1972
5 151 LUCIANE CORREA 040.133.629-88 91195313 / PR 9/9/1982
6 254 MARCO AURÉLIO DE SOUZA 072.796.439-90 91200899 / PR 4/1/1989
7 376 PAULO EDUARDO CAILLOT 049.551.879-43 75956100 / PR 4/8/1983
8 343 ROSILDA APARECIDA CANETTI 801.153.579-04 49468652 / PR 4/11/1970
9 173 SIMONE APARECIDA DUPLA 019.149.909-94 64227122 / PR 20/7/1976
10 37 VANESSA VIEIRA DA ROSA 069.311.869-57 97108064 / PR 26/11/1987
11 338 WILSON JOANIN RODRIGUES 374.801.209-82 30949552 / PR 12/12/1960

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA LÍNGUA INGLESA

SALA 03
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 113 KELLY REGIANE FELICIO DE OLIVEIRA 021.658.209-10 67220188 / PR 29/9/1977
2 185 EDENILSON JOSE OLIVEIRA 036.574.669-08 77706224 / PR 26/3/1978
3 266 ANDRESSA MARIANO 056.347.999-02 96561555 / PR 16/6/1985
4 344 CINTHYA HELENA HAUSER DE ALCANTARA 017.980.779-06 61626620 / PR 29/8/1976

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA MATEMÁTICA

SALA 03

Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc
1 223 MARCOS AUGUSTO MENDES 028.857.399-40 79845272 / PR 1/9/1981
2 161 MONICA TEIXEIRA MOTTA 052.771.779-73 94444128 / PR 20/3/1986
3 363 ELAINE APARECIDA DE LUCENA 036.577.709-92 75967489 / PR 28/12/2081
4 347 GISLAINE SOARES DA CUNHA 028.979.449-86 64302469 / PR 11/11/1980

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA LÍNGUA PORTUGUESA

SALA 04
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 29 ELLEN PETRECH VASCONCELOS 041.892.349-31 82756221 / PR 12/7/1983
2 59 CRISTIANE NUNES BORGES 060.745.649-30 93196864 / PR 16/9/1987
3 27 KATRYM ALINE BORDINHÃO DOS SANTOS 062.460.339-38 96383266 / PR 17/7/1988
4 84 ANA MARIA WENDELER 033.037.529-66 66381536 / PR 19/10/1980
5 293 MARIA DENISE CORDEIRO OLIVEIRA 026.218.589-02 62240903 / PR 2/3/1978
6 290 THIAGO BITTENCOURT 034.745.799-16 75133170 / PR 30/5/1981
7 144 RENATA MICHELI CUNHANSKI 083.007.659-05 124689589 / PR 10/8/1991
8 121 TALITA EMANUELA VIEIRA 034.826.739-85 87091724 / PR 27/7/1983

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

SALA 04
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 184 KARINA DE FATIMA KOUBA 066.311.449-73 92792285 / PR 15/9/1988
2 220 ANA PAULA DOMINGOS 021.299.209-00 67840755 / PR 30/7/1975
3 68 afro JOICE HELENE BORGES GUERKE 053.969.889-08 85819917 / PR 7/6/1982
4 261 LUIS FERNANDO DA SILVA 270.226.578-23 132458952 / PR 15/12/1977
5 280 PAULO ROBERTO HEJEL 030.210.609-00 78939710 / PR 1/2/1981
6 273 ANDREA DE SANTANA COELHO KOZA 820.794.125-15 1449527 / SE 30/11/1980
7 64 ANDREIA ANTUNES DA LUZ 004.176.559-16 68968151 / PR 27/1/1979
8 43 FABIANA SANTOS DUTRA 037.984.499-02 84937355 / PR 16/9/1981
9 35 MILENA SANTOS MAYER 069.202.499-95 90682717 / PR 8/12/1989
10 212 ROSELIA DE LOURDES RIBEIRO 595.173.959-49 45093646 / PR 14/9/1964
11 195 VIVIANE MATOSKI ORLOWSKI 006.507.199-99 76310459 / PR 10/1/1982
12 368 LILIAN KLIMIONT 008.252.549-81 71369161 / PR 1/11/1982
13 337 afro MARIA APARECIDA DE FATIMA MELLO 462.448.839-34 33869649 / PR 9/2/1961
14 384 ELAINE APARECIDA DE LUCENA 036.577.709-92 75967489 / PR 28/12/2081

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONSTRUÇÃO E REPAROS II

SALA 04
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 111 ALLAN RODRIGO REIN 053.649.589-06 90491431 / PR 18/6/1986

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
TRADUTOR DE INTÉRPRETE DE LIBRAS

SALA 04
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 322 ADRIELY ALBERTY 078.433.329-79 123421728 / PR 22/5/1990

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR PARA MONITORAMENTO DO ACOLHIMENTO DOS FILHOS DOS ALUNOS

SALA 05
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 47 ADALGISA HELLEN RIBEIRO SANTOS 705.107.099-15 41733667 / PR 21/4/1969
2 82 ADRIANE APARECIDA SIMIONATO POPOATZKI 864.754.019-00 49488190 / PR 20/9/1972

Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc
3 394 ADRIELY ALBERTY 078.433.329-79 123421728 / PR 22/5/1990
4 93 AGUIDA APARECIDA DA CRUZ 018.843.809-21 77897437 / PR 28/11/2075
5 92 AGUIDA APARECIDA DA CRUZ 018.843.809-21 77897437 / PR 28/11/2075
6 229 afro ALESSANDRA CAETANO TAQUES 036.550.609-55 73273820 / PR 10/9/1979
7 392 ANA CAMILA DE ANDRADE 075.899.889-95 102188900 / PR 14/6/1990
8 354 ANA GEREMIAS DA FONSECA 596.342.279-53 4.912.973-4 / PR 28/9/1966
9 125 ANDREA APARECIDA GELKIE BONFATI 817.594.109-00 56783253 / PR 2/6/1973
10 9 afro ANDREA DE SANTANA COELHO KOZA 820.794.125-15 1449527 / PR 30/11/1980
11 256 ÂNGELA MARIA COELHO BUGAI 788.461.969-53 57407654 / PR 11/3/1970
12 385 afro ANGELA SANTOS GONÇALVES 808.878.059-49 43909843 / PR 7/2/1971
13 297 ARIANE CRISTINA FERREIRA 055.853.599-24 95471897 / PR 29/4/1986
14 252 AUREA LINDAMIR PACHECO 768.689.319-72 42909068 / PR 1/9/1968
15 270 AVANI APARECIDA DE OLIVEIRA 716.460.009-00 45002667 / PR 23/4/1963
16 268 AVANI APARECIDA DE OLIVEIRA 716.460.009-00 45002667 / PR 23/4/1963
17 218 BEATRIZ JULIANE VRISMAN 057.956.019-85 91757630 / PR 3/8/1984
18 17 CARLA ALVES DA SILVA 040.567.399-00 91862638 / PR 15/11/1982
19 196 CLEONICE APARECIDA IVACHUK 021.150.749-04 69644635 / PR 14/9/1977
20 321 CLEUSI CHRESTANI DOS SANTOS FREITAS 426.714.859-72 31808839 / PR 12/2/1959
21 210 CLICIANE ELEN DE SOUZA PINTO 054.047.889-09 81877629 / PR 10/7/1986
22 282 CONCEICAO APARECIDA POSTANOVICZ 026.847.639-09 73338832 / PR 8/12/1978
23 152 DAIANE CRISTINE STAUSKI 041.284.829-51 80415206 / PR 14/10/1981
24 26 DÉBORA CRISTIANE FERREIRA 064.146.179-89 83164123 / PR 11/10/1978
25 370 DINEIA DOS SANTOS 035.953.659-09 89103657 / PR 30/1/1981
26 55 DINORA LOURENÇO CIRONAK 131.850.748-07 167728519 / SP 21/11/1953
27 61 ELAINE APARECIDA VIEIRA 707.385.809-53 42874566 / PR 14/5/1967

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR PARA MONITORAMENTO DO ACOLHIMENTO DOS FILHOS DOS ALUNOS

SALA 06
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 288 ELIANE APARECIDA DE ARAUJO COSTA 480.434.519-15 38817760 / PR 15/5/1965
2 42 ELIANE CRISTINA PEREIRA 788.252.969-91 57377682 / PR 29/10/1973
3 148 ELIETE TEREZINHA DA SILVA NUNES 724.793.539-15 44448424 / PR 12/9/1970
4 98 ERICIANE MARILISA DE RAMOS 090.507.989-26 129491892 / PR 8/6/1994
5 96 afro ESTELIA DOS SANTOS PINHEIRO 778.286.159-49 58796280 / PR 11/4/1972
6 16 EVANISE BRAUN 041.605.009-35 80496958 / PR 26/12/1981
7 327 FABIANA PUCHTA COLAÇO BORGES 004.526.919-07 69760201 / PR 17/11/1979
8 390 FERNANDA GRASIELA DE BARROS 072.323.929-07 96778392 / PR 28/2/1989
9 331 FRANCIELE SUEKE MARTINS 060.987.969-39 90978136 / PR 23/4/1991
10 263 FRANCIELLE CRISTINA MESQUITA MARTINS 051.272.009-61 96294883 / PR 1/8/1986
11 187 GESICA APARECIDA PERES BARBOSA 073.602.459-07 107942270 / PR 20/8/1989
12 247 HELENA MARTINS FERREIRA 069.833.189-35 106039640 / PR 4/9/1988
13 289 IVANA WOWK CHOMIAK 040.709.839-96 73273609 / PR 22/12/1975
14 325 JAQUELINE DE FATIMA SENDROSKI 066.343.279-04 94007178 / PR 6/4/1989
15 304 JULIANA DE ALMEIDA 061.718.039-36 81567212 / PR 17/11/1985
16 375 KAREN SCWAB 054.874.319-30 80788959 / PR 7/11/1979
17 374 KAREN SCWAB 054.874.319-30 80788959 / PR 7/11/1979
18 249 KARINA BARRETO GUIMARÃES 036.911.999-17 88173120 / PR 30/1/1982
19 123 KARINA DE FATIMA ZANDER 028.191.249-17 62118857 / PR 11/9/1979
20 353 KEILA CUNHA 004.087.489-31 56077782 / PR 24/9/1965
21 51 LAIS FERNANDA PADILHA 080.635.479-85 99772239 / PR 20/2/1989
22 53 LAIS FERNANDA PADILHA 080.635.479-85 99772239 / PR 20/2/1989
23 281 LAURICI DE FATIMA ORLANDELLI SOARES 120.801.988-07 163669296 / SP 2/6/1963
24 272 LINDAMARA BATISTA 676.408.779-20 38831984 / PR 27/11/1963
25 62 LUCIANA APARECIDA STADLER 702.594.379-72 44610930 / PR 30/9/1970
26 86 LUCIANE APARECIDA MAINARDES 033.623.699-95 66445429 / PR 27/6/1978
27 383 LUCIANE RIBASKI BORGES DE LARA 018.830.279-42 69644589 / PR 2/6/1978
28 294 MAISA BORGES DOS SANTOS 053.054.099-18 93685415 / PR 12/3/1985

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TESTE SELETIVO 4/2012 – PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM URBANO
EDUCADOR PARA MONITORAMENTO DO ACOLHIMENTO DOS FILHOS DOS ALUNOS

SALA 07
Nº Inscr Nome Completo CPF RG / UF RG Dt Nasc

1 58 MAITÊ TAÍS ROSSONI 085.851.789-22 90774700 / PR 24/5/1992
2 357 MARIA CLAUDETE DE SOUZA LELIS 472.892.289-87 34809674 / PR 28/5/1961
3 316 MARIA CRISTIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 025.183.459-06 60862117 / PR 19/9/1974
4 208 afro MARIA ELISABETE MANN 047.198.459-08 90929771 / PR 8/3/1983
5 139 MARIANA PORTELA RIBEIRO 049.502.789-83 80689721 / PR 3/9/1983
6 250 MARIANE DO ESPIRITO SANTO 029.341.999-08 73316758 / PR 4/1/1980
7 85 MARILSA RIBEIRO DE MELLO 882.850.229-00 56240616 / PR 22/11/1972
8 54 MISLEINE SIKOSKI 037.101.529-41 70716674 / PR 11/2/1983
9 80 NEILA APARECIDA RIBEIRO SILVA 255.896.068-70 87499529 / PR 7/7/1972
10 299 NILCEIA DO ROCIO SUZHLC FERREIRA 505.494.649-72 35557385 / PR 21/3/1964
11 126 PATRICIA SOBLINSKI 017.827.109-81 78116803 / PR 16/1/1978
12 89 PAULA ANGELITA LOPES DE SOUZA 034.618.759-10 75352980 / PR 30/11/1980
13 359 ROSELI ESTEIN 279.963.718-30 62426799 / PR 15/11/1975
14 342 ROSILDA APARECIDA CANETTI 801.153.579-04 49468652 / PR 4/11/1970
15 277 SANDRA BIM 641.125.359-53 42864650 / PR 15/3/1968
16 149 SILVANA DE SOUSA 032.140.729-60 61837493 / PR 3/1/1979
17 130 afro SILVANA OVIDIO MOURA 034.621.719-92 86391830 / PR 29/6/1976
18 248 SIMONE APARECIDA DUPLA 019.149.909-94 64227122 / PR 20/7/1976
19 395 SIRLEI TEREZINHA KOGOS 701.080.219-04 51832183 / PR 24/6/1971
20 192 SOLANGE ROCHA MACHADO 437.718.079-72 36177594 / PR 19/6/1962
21 318 SONIA MARIA ARIMATHEA DE ALMEIDA MARTINS 529.934.006-06 62117150 / PR 10/10/1970
22 340 SUELEN ROCHA 081.497.549-62 109035289 / PR 26/2/1991
23 307 TAMIRES CRISTINA MORETÃO 065.700.839-70 103379792 / PR 13/7/1988
24 165 TANIA MARA APARECIDA DE BORTOLI 801.355.879-72 45492222 / PR 12/2/1967
25 160 VALDIRENE DO ROCIO AVILA KAUTK 726.536.989-00 44424690 / PR 25/5/1971
26 306 VALQUIRIA NEVES 023.947.869-06 59376004 / PR 25/5/1975
27 239 VANESSA CRISTINA KUNHONSKI 087.684.589-83 126800762 / PR 10/7/1991
28 313 ZENAIDE HUL SIMOES 039.765.919-98 82269932 / PR 3/3/1980
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participou da reunião e informou a secretaria que o contrato não passou pela plenária e que diante disto nada pode ser resolvido,
fala que o oficio envidado pelo esquadrão da vida solicitando o cadastro junto ao conselho e que o mesmo será avaliado pela
comissão de cadastros das entidades e referente ao oficio enviado a secretaria   nº 145 de  2011 solicitando a relação de todos
os convênios ,  da secretaria de saúde e a contra partida do Município pagamento  de despesas do convenio com o dinheiro do
Município  ou do Estado, com notas fiscais e recibos  e extratos das contas bancarias , fala que a documentação esta aqui para
ser enviado a comissão para fazer um parecer sobre essa documentação. O presidente fala sobre o oficio enviado ao conselho
pela secretaria para nomear um representante para participar de uma comissão para avaliar e classificar a analise curricular dos
Cirurgiões Dentistas 2.0 Ordem do Dia: 2.1 apresentação e apreciação do regulamento da eleição da mesa diretora do
conselho municipal de saúde, o presidente fala que todos os conselheiros receberam o regulamento da eleição e se algum
conselheiro tem algo a dizer, O conselheiro Cesar Campagnoli fala que foi um grande passo que esse conselho deu diz que o
regimento não estava sendo cumprido diz que no art. 7º § 2º este bem claro, que no processo eleitoral será instituído por um
regulamento próprio elaborado por uma comissão eleitoral especifica e convocada com o mínimo de 30 dias para ser aprovado
em plenária, o conselho fez convocou criou uma comissão temporária convocou todos os conselheiros que tinham interesse em
participar foi marcada uma reunião que foi concluída em janeiro e foi feito um regulamento para os conselheiros acompanhar como
que vai ser o processo da eleição da mesa no dia os conselheiros vão ter que aprovar é claro que poder ser mudado,
conseqüentemente o que for aprovado hoje vai se aquilo que iremos aplicar na próxima reunião que é a tomada de posse da
nova diretoria do conselho, será empossado os novos conselheiros e em seguida a votação da mesa diretora do conselho, temos
que decidir como vai ser o processo o conselheiro Cesar Campagnoli fala que pode fazer uma leitura e que o regulamento foi
feito em forma de resolução 001/2012 para que possa ter validade. Em conformidade com o art. 7º O Conselho Municipal de Ponta
Grossa, será coordenado por uma mesa diretora, eleita entre os membros, composta de: presidente, vice – presidente, 1º
secretário, 2º secretário, de forma a contemplar preferencialmente todos os segmentos representados no conselho, a menos que
não exista interesse dos membros de cada segmento de participar de todas as chapas, grupos ou individualmente para à Eleição.§
1º O mandato dos membros da mesa diretora será de 1 (um) ano, podendo ser reconduzida nos termos do § 1º do art. 4º  §2º
O processo eleitoral será instituído através de regulamento próprio, elaborado por uma comissão eleitoral especifica e convocada
com no mínimo 30 ( trinta) dias de antecedência para este fim e aprovado em plenária do Conselho Municipal de Saúde. Isso ai
nos da um parâmetro de como que vai ser a eleição a comissão esta trazendo uma proposta o mandato da mesa diretora será
por um ano podendo ser reconduzido por mais um período somente poderá candidatar–se aos cargos da mesa diretora os
conselheiros municipais de Saúde legalmente regulamentados, a eleição será feita na 1º reunião ordinária no mês de fevereiro
de cada ano os conselheiro que desejarem fazer suas inscrição farão na sede do conselho até 5 dias da data prevista da eleição
todo aquele que candidatar -se a um determinado cargo não poderá se candidatar a outro cargo da mesa, para a próxima eleição
da mesa devera ser obedecido rigorosamente, para concorrer ao cargo da mesa diretora o conselheiro deverá ter pelo menos
um ano de participação com conselheiro municipal, fica instituído que as candidaturas deverão ser individuais por cargo não
havendo mais de uma candidatura a qualquer um dos cargos da mesa diretora, o mesmo será aclamado, em caso de mais de
um candidato será feito a eleição os conselheiro ira declarar seu voto em aberto.não ocorrendo candidato caberá a plenária
posicionar-se com a indicação ao cargo em vacância o processo eleitoral será constituído conforme o art. 7º § 2º será declarado
eleita e empoçada a nova mesa diretora no mesmo dia do processo eleitoral pelo o coordenador da comissão. O presidente fala
que a comissão decidiu que o conselheiro campagnoli fica-se como coordenador da comissão a eleição, o conselheiro campagnoli
fala que aquele que quiser que seu voto conste em ata tem o direito, o presidente fala que está no regimento que o voto será
feito pela entidade o conselheiro tem que fala a entidade que representa será feito por voto aberto. O regimento eleitoral foi
aprovado por unanimidade. 2.2.  Apresentação do relatório de gestão, 3º trimestre de 2011, 2.3 apresentação da comissão
responsável pelo acompanhamento analise e condução das transferências voluntaria repassada pela secretaria
Municipal de Saúde, O presidente informa que a secretaria tem 30(trinta) minutos para fazer a apresentação a apresentação
será feita pelo Bruno, que fala que vai fazer apresentação do que foram gastos efetuados do último trimestre do ano passado
conforme a resolução conforme foi solicitado todos os relatórios da parte financeira vamos passar pra vocês porque conforme
começamos a fazer apresentação no final do ano passado nos tínhamos nossos dados financeiros a resolução tinha alguns por
menores no que diz respeito à parte da diretoria do pessoal do financeiro tivemos durante o mês de janeiro coletar esses dados
com os setores e nos não conseguimos  porque alguns setores voltaram do recesso na segunda feira dia 20/01/2012 e que
conseguiram nos passar os restantes dos dados, algumas coisas justificamos porque alguns setores não faziam o acompanhamento
conforme a resolução estava preceituando. Passaram-nos que aqueles a acompanhamentos não eram realizados na parte da
composição financeira do 3º trimestre. O presidente Sergio fala que, pela resolução tinham que ter apresentado até o final de
novembro como houve todas essa mudanças postergamos até hoje isto é um esforço dos conselheiros que aprovaram esta
resolução, entendo que há falhas, mas essas falhas estão sendo ponteadas neste momento nisto nos conselheiros temos que
ficar atentos porque agora tudo isso que eles trouxeram tem que estar de acordo com a resolução. O conselheiro Cesar
campagnoli pergunta se você (refere-se ao Bruno) esta fazendo uma prestação de contas quem assina os cheques (o Bruno
responde que é o secretario de saúde) esta prestação de contas de quem é a (o Bruno responde) que é a Secretaria Municipal
de Saúde. A conselheira Lamara de Souza fala trabalha no CAPs e tudo o que precisa a gente ouve da chefia que não tem verbas
agora você fala que tem superávit e nos não conseguimos fazer cursos fazer nada e derepente a gente chega aqui e está
sobrando dinheiro, não conseguimos fazer nada Bruno diz que isto é do 3º trimestre não é de hoje. Bruno fala que quer fazer
uma solicitação ao conselho, tivemos um  problema dentro desta prestação de contas por questão de receber os dados desde
o mês de dezembro do ano passado até agora sabe que tem vários pontos para acertar dentro da resolução mais uma coisa que
vai falar nas planilhas que foi apresentado aqui não conseguimos a assinatura do prefeito deixa claro que conseguiu receber os
dados hoje terminou as ultimas informações é obvio que tem que conversar com o prefeito juntamente com o secretario para mostra
para ele e para assinar, fez todo o relatório que era de sua competência com todos os dados que saber do conselho se dentro
desse rol pode entregar amanhã com assinatura do prefeito e do controlador e diz que o 4º trimestre vira todas as folhas assinadas
por mim , pelo prefeito, secretario e pelo controlador, é uma solicitação que estou fazendo trouxe toda a documentação aqui para
vocês. 3. Informes dos conselheiros. O conselheiro Cesar Campagnoli fala que fizemos uma homenagem dos vinte anos do
CMS no dia sete de dezembro de 2001, homenageando os presidentes e os conselheiros, foi um resgate muito importante acha
que o Sergio Doszanet está de parabéns pela sua iniciativa junto com a Comissão acha que valeu aqueles que foram lá sentiram
a importância desse ato e que fique registrado em ata o belo trabalho que a Eliane de Freitas fez resgatando todos os presidentes
nestes vinte anos nós temos uma historia registrada, diz que faz vinte anos que está no conselho algumas vezes como titular outras
como suplente representando a sua entidade, diz que fez a sua parte e que o CMS cresceu muito. O presidente Sergio Doszanet
fala que no dia nove de fevereiro na Universidade Estadual de Ponta Grossa a partir das sete e meia da manhã até as cinco horas
da tarde vai ter a 1ª Conferencia Regional da Consocial. O presidente encerra a reunião as 20:15 hs.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois

mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120,
sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a segunda reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.
Partindo para primeiro Item.  O presidente Sergio Ferreira Doszanet fala que antes de fazer a apresentação das entidades,
gostaria de deixar para todos os conselheiros titulares e suplentes que vão assumir hoje; esta entregando todo o trabalho do
Conselho Municipal de Saúde de 2011 para que todos possam acompanhar o trabalho que foi feito dentro deste Conselho por
toda esta equipe; esta é uma pequena prestação de contas da Mesa Diretora e de todos os conselheiros. 1. Apresentação das
Entidades e dos conselheiros que farão parte do Conselho Municipal de Saúde para o quadriênio de 2012 a 2015. O
presidente Sergio Ferreira Doszanet apresenta as entidades e os conselheiros que farão parte do Conselho Municipal de Saúde.
Segmento do Gestor: Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa: titular Edson Chaves, suplente Patrícia Ferreira Mendes.
3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: titular Cássia Zweisel Moro Gesuato, suplente Giovatan de Souza Bueno. 3ª Regional
de Saúde de Ponta Grossa: Jaqueline do Rocio Flizicoski, suplente Luiz Antonio Delgobo. Segmento do Prestador: sindicato dos
Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Ponta Grossa: titular Charles Renan Pinto Aurélio, suplente Simone
Schenfeld Monçalves. Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – Faculdades Integradas CESCAGE: titular Jaime Alberti
Gomes Instituo Sul Paranaense de Oncologia – ISPON: suplente Carlos Eduardo Marques. Universidade Estadual de Ponta
Grossa – UEPG: titular Carlos Eduardo Coradassi; Centro de Equoterapia dos Campos Gerais: suplente Mauricio Alonço. Segmento
do Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO: titular Vera Lucia Wosgerau; Associação Brasileira de
Odontologia – ABO: suplente Cesar José Campagnoli. Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa – NUCRESS: titular
Lamara Souza, suplente Regina Aparecida de Souza. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV: titular Eliane de
Freitas, suplente Vanda Maria Arcoverde da silva. Associação Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: titular Arcélio
Benetoli, suplente Francisco Nestor Marochi. Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional  8ª Região – CREFITO 8:  Titular
Richard Wagner Zuge; Associação Médica do Paraná – CRM: suplente Marcelo Maravieski. Conselho Regional de Enfermagem
do Paraná – COREN: titular Sonia Ruiz Santana Gonçalves; Conselho Regional de Psicologia do Paraná: suplente Juliano Del
Gobo. Segmento dos Usuários: Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná: titular Sergio Ferreira Doszanet,
suplente Delci Maria Bonatto. Central de Movimentos Popular – CMP: titular Juliana de Jesus Maciel, suplente Maria Alina Lurdes
Oliveira. Movimento Popular do Estado do Paraná: titular Jiovany do Rocio Kissilevicz, suplente Altevir Darold. Associação Beneficente

e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: titular Paulo Saincler Heusi, suplente Maria
Adelaide Wanke. Centro Acadêmico de Enfermagem Arlete Bernini – CAAB UEPG: titular Maria Fernanda Brusamolin Silva, suplente
Jade Caroline Bail. Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: titular
João Carlos dos Santos Camargo, suplente Claudir Messias da Rosa. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região: titular Jefferson Leandro Gomes Palhão, suplente Gelson Luis Axt.
Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. Valores e Trabalhadores em Vigilância, Segurança  Orgânica de Ponta
Grossa  e Região: titular José Nilson Ribeiro, suplente Edson Luiz Ribeiro Ramos. Pastoral da Criança – Diocese de Ponta Grossa:
titular Lucile Rodrigues, suplente Elysangela Bernardo Moromisa. Sociedade de São Vicente de Paulo Conselho Central de Ponta
Grossa: titular Terezinha Aparecida Pratka Levandoski, suplente Luiz Fernando Meira. Associação dos trabalhadores Rurais da
Reforma Agrária – ATERRA: titular Célio Leandro Rodrigues, Suplente Ednamara Mariano Pereira. Sindicato Estadual dos
Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins: titular Dirceia Valentin Santos, suplente Elci Terezinha Veiga
Costa.    O presidente Sergio Ferreira Doszanet fala que estes são os titulares e suplentes que vão ajudar a Mesa Diretora com
os trabalhos neste ano de 2012. 2. Eleição e posse da Nova Mesa diretora. O presidente Sergio Ferreira Doszanet chama
os três conselheiros que fazem parte da Comissão Eleitoral Cesar José Campagnoli, Paulo Saincler Heusi, Rosangela Maria
Pompeu dos Santos e Sergio Ferreira Doszanet. O vice presidente fala que é uma satisfação ver neste momento uma Eleição da
Mesa Diretora com a presença de todos os conselheiros que vão compor o nosso Conselho Municipal de Saúde a Mesa e pra
vocês se localizarem são vinte e quatro titulares e vinte e quatro suplentes e o que a gente entende e todos entendem é que
todos são conselheiros e a qualquer momento pode ser feito a troca e agora é a entidade que decide quem é o titular e o suplente.
Fala que considera solido este regulamento, porque nas eleições passados chegava no dia da tomada de posse e não sabia
o que fazia se era por chapa ou por candidato se decidia no dia e hoje nós já temos um regulamento passou pela plenária foi
aprovado e nós vamos aplicar simplesmente o regulamento. O conselheiro Cesar José Campagnoli fala que é candidato e iria
conduzir o processo eleitoral mais como esta concorrendo a vice presidência eu particularmente peço permissão aos conselheiros
para não conduzir esta eleição e indico o nome do Sergio Ferreira Doszanet para que ele conduza o processo Eleitoral. O
conselheiro Paulo Saincler Heusi diz que é o seu caso é idêntico( se refere do Cesar José Campagnoli) e fica até deselegante.
O vice presidente Cesar José Campagnoli fala que o Sergio Ferreira Doszanet cai conduzir não como presidente do CMS e sim
coordenador do processo eleitoral, feito o processo eleitoral  nós da Comissão Eleitoral daremos posse ao quatro membros que
vão compor a Mesa Diretora, apartir então o presidente eleito com seus componentes vão tomar posse e fazer uso da palavra.
Acha que todos estão conscientes a cidadania se faz dessa maneira a democracia é um direito de voto e o mais importante é
respeitar o voto de cada um, o voto é aberto vai ser nominado o Sergio Chama as entidades e a entidade vai ter que declarar
o voto. O Sergio Ferreira Doszanet conduz o processo Eleitoral fala que foi enviado o regulamento para todos os
conselheiros e por isso não vai  precisar ler o regulamento, vai abri o envelope com a ficha dos candidatos a concorrer
uma Vaga para a Mesa Diretora, vai passar o nome de todos os candidatos e a entidade que representam, como no nosso
regulamento diz havendo mais de um candidato haverá eleição; no regulamento diz que o voto é aberto mais não é a
pessoa é a entidade o voto é através da entidade. Candidato a presidente do CMS, como no regulamento diz que o
presidente deveria ter um ano no CMS e tinha o prazo até dia nove de fevereiro este dois cumpriram o prazo, Sr. Jefferson
Leandro Gomes Palhão do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico
de Ponta Grossa e Região do segmento do Usuário. Srª Eliane de Freitas do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Ponta Grossa – SINSER do segmento do Trabalhador. Gostaria de dizer como nós temos dois candidatos  a presidência
nós vamos fazer um processo paulatinamente primeiro a votação para presidente encerrando a votação para presidente vamos
para vice presidente, 1ª secretária e  depois 2ª secretária   e aí fechamos os quatro que vão compor a Mesa Diretora do CMS do
ano de 2012 a 2013; dando continuação, começamos a votação para presidente, vou chamando diz a Entidade e vota:
Segmento do Gestor: Secretaria Municipal de Saúde Edson Chaves, voto em Eliane de Freitas. 3ª Regional de Saúde de Ponta
Grossa: Cássia Zweisel Moro Gesuato vota em Eliane de Freitas. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Jaqueline do Rocio
Flizicoski vota em Eliane de Freitas. Segmento Prestador Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde de
Ponta Grossa Charles Renan Pinto Aurélio vota em Eliane de Freitas. Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – Faculdades
Integradas CESCAGE: Jaime Alberti Gomes  vota em Eliane de Freitas. Universidade Estadual de Ponta Grossa  Carlos Eduardo
Coradassi  vota em abstenção. Segmento do Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO: Vera Lucia
Wosgerau vota em Eliane de Freitas. Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa – NUCRESS: Lamara Souza vota em
Jefferson Palhão.  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV:  Eliane de Freitas vota em Eliane de Freitas. Associação
Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: Arcélio Benetoli vota em Jefferson. Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional
8ª Região – CREFITO 8:  Richard Wagner Zuge vota em Eliane de Freitas . Conselho Regional de Enfermagem do Paraná –
COREN: Sonia Ruiz Santana Gonçalves vota em Jefferson. Segmento do Usuário Federação das Associações de Moradores
do Estado do Paraná: Sergio Ferreira Doszanet vota em Jefferson.  Central de Movimentos Popular – CMP: Juliana de Jesus Maciel
vota em Jefferson. Movimento Popular do Estado do Paraná: Jiovany do Rocio Kissilevicz vota em Jefferson Associação Beneficente
e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Paulo Saincler Heusi vota em Eliane. Centro
Acadêmico de Enfermagem Arlete Bernini – CAAB UEPG: Maria Fernanda Brusamolin Silva vota em Jefferson. Sindicato dos
Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: João Carlos dos Santos Camargo vota
em Jefferson. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e
Região: Jefferson Leandro Gomes Palhão vota em Jefferson. Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. Valores e
Trabalhadores em Vigilância, Segurança Orgânica de Ponta Grossa  e Região: José Nilson Ribeiro vota em Jefferson. Pastoral
da Criança – Diocese de Ponta Grossa: Lucile Rodrigues vota em Eliane de Freitas.  Sociedade de São Vicente de Paulo Conselho
Central de Ponta Grossa: Terezinha Aparecida Pratka Levandoski vota em Eliane de Freitas. Associação dos trabalhadores Rurais
da Reforma Agrária – ATERRA Célio Leandro Rodrigues vota em Jefferson. Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da
Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins: Dirceia Valentin Santos vota em Jefferson, encerrada a votação para presidente.
Eliane de Freitas 11 (onze) votos, Jefferson Leandro Gomes Palhão 12 (doze) votos e 1 (uma) abstenção. Eleito o novo presidente
da Mesa Diretora Sr. Jefferson Leandro Gomes Palhão. Para vice presidente temos dois candidatos: Central de Movimento
Popular Srª Juliana de Jesus Maciel do segmento do Usuário. Associação Brasileira de Odontologia Sr. Cesar José
Campagnoli do segmento do trabalhador. Segmento do Gestor: Secretaria Municipal de Saúde Edson Chaves, vota em Cesar
campagnoli. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Cássia Zweisel Moro Gesuato vota em Juliana. 3ª Regional de Saúde de
Ponta Grossa: Jaqueline do Rocio Flizicoski vota em Juliana. Segmento Prestador Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de
Serviço de Saúde de Ponta Grossa Charles Renan Pinto Aurélio vota em Juliana. Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais
– Faculdades Integradas CESCAGE: Jaime Alberti Gomes vota em Cesar Campagnoli. Universidade Estadual de Ponta Grossa
Carlos Eduardo Coradassi  vota em Juliana. Segmento do Trabalhador: Conselho Regional de Odontologia do Paraná - CRO:
Vera Lucia Wosgerau vota em Campagnoli. Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta Grossa – NUCRESS: Lamara Souza vota
em Juliana.  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV: Eliane de Freitas vota em Campagnoli. Associação
Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: Arcélio Benetoli vota em Juliana. Conselho Regional de Fisioterapia Ocupacional
8ª Região – CREFITO 8:  Richard Wagner Zuge vota em Campagnoli. Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – COREN:
Sonia Ruiz Santana Gonçalves vota em Juliana. Segmento do Usuário Federação das Associações de Moradores do Estado do
Paraná: Sergio Ferreira Doszanet vota em Juliana.  Central de Movimentos Popular – CMP: Juliana de Jesus Maciel vota em Juliana.
Movimento Popular do Estado do Paraná: Jiovany do Rocio Kissilevicz vota em Juliana Associação Beneficente e Cultural dos
Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Paulo Saincler Heusi vota em Cesar. Centro Acadêmico
de Enfermagem Arlete Bernini – CAAB UEPG: Maria Fernanda Brusamolin Silva vota em Juliana. Sindicato dos Trabalhadores nas
Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: João Carlos dos Santos Camargo vota em Juliana. Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região: Jefferson Leandro
Gomes Palhão vota em Juliana. Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. Valores e Trabalhadores em Vigilância,
Segurança Orgânica de Ponta Grossa e Região: José Nilson Ribeiro vota em Juliana. Pastoral da Criança – Diocese de Ponta
Grossa: Lucile Rodrigues vota em Juliana.  Sociedade de São Vicente de Paulo Conselho Central de Ponta Grossa: Terezinha
Aparecida Pratka Levandoski vota em Campagnoli. Associação dos trabalhadores Rurais da Reforma Agrária – ATERRA Célio
Leandro Rodrigues vota em Juliana. Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins:
Dirceia Valentin Santos vota em Juliana, encerrada a votação para vice presidente Juliana de Jesus Maciel 17 (dezessete) votos
Cesar José Campagnoli 7 (sete) votos. Eleita a nova vice presidente da Mesa Diretora Juliana de Jesus Maciel.  Para 1ª secretaria
como temos só uma candidata fica eleita por aclamação como esta no regulamento; do Núcleo Regional de Serviço Social
de Ponta Grossa e Região – NUCRESS a Srª Lamara Souza. Para 2º Secretario temos dois candidatos: Associação
Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Sr. Paulo Saincler
Heusi do Segmento do Usuário. Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa Sr. Luiz Antonio Delgobo do segmento
do Gestor. Edson Chaves, vota em Delgobo. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Cássia Zweisel Moro Gesuato vota em Luiz
Antonio Delgobo. 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa: Jaqueline do Rocio Flizicoski vota em Paulo. Segmento Prestador
Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Ponta Grossa Charles Renan Pinto Aurélio vota em Paulo.
Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – Faculdades Integradas CESCAGE: Jaime Alberti Gomes vota em Luiz Delgobo.
Universidade Estadual de Ponta Grossa Carlos Eduardo Coradassi vota em Paulo. Segmento do Trabalhador: Conselho
Regional de Odontologia do Paraná - CRO: Vera Lucia Wosgerau vota em Delgobo. Núcleo Regional de Serviço Social de Ponta
Grossa – NUCRESS: Lamara Souza vota em Paulo.  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSERV: Eliane de Freitas
vota em Delgobo. Associação Pontagrossense de Farmacêuticos – ASPONFAR: Arcélio Benetoli vota em Paulo. Conselho Regional
de Fisioterapia Ocupacional 8ª Região – CREFITO 8:  Richard Wagner Zuge vota em Paulo conselho Regional de Enfermagem
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do Paraná – COREN: Sonia Ruiz Santana Gonçalves vota em Paulo. Segmento do Usuário Federação das Associações de
Moradores do Estado do Paraná: Sergio Ferreira Doszanet vota em Paulo.  Central de Movimentos Populares – CMP: Juliana de
Jesus Maciel vota em Paulo. Movimento Popular do Estado do Paraná: Jiovany do Rocio Kissilevicz vota em Paulo. Associação
Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas dos Ferroviários de Ponta Grossa – ASFER: Paulo Saincler Heusi vota em
Paulo. Centro Acadêmico de Enfermagem Arlete Bernini – CAAB UEPG: Maria Fernanda Brusamolin Silva vota em Paulo. Sindicato
dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa: João Carlos dos Santos Camargo
vota em Paulo. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e
Região: Jefferson Leandro Gomes Palhão vota em Paulo. Sindicato dos Empreg. De Emp. de Seg., Vig., Transp. Valores e
Trabalhadores em Vigilância, Segurança Orgânica de Ponta Grossa e Região: José Nilson Ribeiro vota em Paulo. Pastoral da
Criança – Diocese de Ponta Grossa: Lucile Rodrigues vota em Paulo.  Sociedade de São Vicente de Paulo Conselho Central de
Ponta Grossa: Terezinha Aparecida Pratka Levandoski vota em Paulo. Associação dos trabalhadores Rurais da Reforma Agrária
– ATERRA Célio Leandro Rodrigues vota em Paulo. Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente,
Fundepar e Afins: Dirceia Valentin Santos vota em Paulo;  encerrada a votação Paulo Saincler heusi 18 (dezoito) votos Luiz Antonio
Delgobo 6 (seis), eleito o 2º secretario da Mesa Diretora Paulo Saincler Heusi. O coordenador da eleição Sr. Sergio Ferreira
Doszanet chama os novos membros da Mesa Diretora Jefferson, Juliana, Lamara e Paulo considera se encerrada a eleição e
gostaria de pedir uma salva de palmas para a nova Mesa Diretora. O presidente eleito fala que gostaria de agradecer a cada
conselheiro que fez parte do Conselho nestes dois últimos anos diz que não foi fácil o Sergio e a Mesa Diretora que compôs junto
com ele principalmente a Mesa do ultimo período foi uma excelente Mesa e conduziu os trabalhos de uma maneira  que não levasse
os impasses para o lado pessoal é muito importante e aos novos conselheiros o nosso muito obrigado e nosso bem vindo, não
vai ser um ano fácil de trabalho vem grandes desafios pela frente vai ter ser um ano de muita paciência sabemos o tamanho do
desafio que é pra cuidar da saúde em Ponta Grossa os problemas não são pequenos , são grandes problemas e como a gente
diz está em tempo de melhorar a saúde de ponta Grossa vai depender muito mais  da gente nos entender como Conselho e o
nosso papel dentro do CMS isto vai ser fundamental acha que vai ser a coisa mais fantástica do CMS é que não importa quem
seja o presidente, vice presidente, secretários, o conselho é um colegiado e é assim que deve continuar e sempre que possível
resolver as coisas no consenso na conversa vamos conseguir avançar muito mais do que mera discussões, do que simples
discussões a gente acaba caindo na bobeira de discutir coisas que não representam a política de saúde dentro do Município.
Diz que o Conselho se organiza por segmentos porque  assim que a legislação nos ensinou nos somos segmentos e garantimos
paridade dentro dos segmentos só que no momento dentro de uma discussão política acha que o segmento é o que menos
importa, porque quando a política de saúde dá errado perde o trabalhador da área da saúde, perde o usuário da saúde e perde
o gestor da saúde todos perdem e a gente se amara nessa coisa tão pequena e todos vamos perder mais uma vez o meu muito
obrigado e não se muda nada dentro do CMS continuamos sendo um conselho colegiado como diz o nosso Regimento Interno,
vamos trabalharmos juntos é um dos maiores desafios da saúde em ano eleitoral vai chegar tempo que a Secretaria Municipal de
Saúde não vai poder licitar mais, não vai poder publicar em edital e nós vamos ter que vencer esse desafio o nosso maior desafio
é como cuidar da Saúde em Ponta Grossa em ano eleitoral sem prejudicar a população de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal
de saúde reafirmar o que já tem sido dito várias vezes o Conselho Municipal de Saúde não é adversário da secretaria Municipal
de Saúde, a nossa briga é porque queremos ser ouvidos e de um tempo pra cá temos conseguido isso e o CMS já mostrou o que
ele pode fazer quando ele assume o papel de conselheiro ao invés de discutir e ver o que esta acontecendo o grande exemplo
foi a não terceirização do Laboratório Central, saiu uma matéria no jornal  a onde apontava um tipo de política e vem para
discussão junto com o controle social e foi provado que controle social junto com a Secretaria descobriu que muitas vezes ao invés
de terceirizado basta investir porque é isso que  o trabalhador quer  e o usuário quer investimento para garantir um serviço de
qualidade e humanitário. O 2º secretario eleito Paulo Saincler Heusi fala que esta acostumado a lidar com vocês (se refere aos
conselheiros), estou acostumado a lidar com este Conselho desde o seu nascimento para que realmente a nossa paridade seja
melhor, agradece aos conselheiros que votaram. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel agradece a todos conselheiros pela
presença de hoje estarem aqui e o interesse de formar efetivamente este colegiado de  fazer discussão de políticas publicas não
discussão de muitas coisas pessoais como o Jefferson falou discutir segmentos nós não discutimos segmentos nós discutimos vidas
pessoas as pessoas que estão lá que são usuárias do SUS. Espero que tenha mais capacitações para que se tenha entendimento
e conhecimento, que a partir do conhecimento nós consigamos ter uma discussão mai ampla e essa discussão sem crítica porque
não acredita em critica construtiva e acredita em Conselho a pessoa ser um conselheiro pleno ter a sua atividade plena dentro
do Conselho formar este colegiado e agradeço mesmo as pessoas que votaram e acreditaram porque comecei em 2008  e 2009
como 2ª secretaria, 1ª secretária e acha que como ouvinte vai aprender muito e com o seu Paulo que é um patrimônio histórico
como a Eliane dentro do Conselho pelos seus conhecimentos e os conselheiros novos não se sintam acanhados porque tem que
aprender a discutir o debate é importante como o promotor publico falo na Conferencia o debate é importante o aprendizado
de todos pelo debate nós aprendemos o que colocamos em pauta e hoje nas palavras do Jefferson a Secretaria esta aberta esta
apresentando esta mostrando que quer fazer este elo quer trabalhar junto, nós somos uma extensão da SMS  e nós representamos
não só o nosso segmento representamos aqueles trezentos e quinze mil habitantes da nossa região, obrigada. A 1ª secretaria
Lamara Souza  fala que é a mais nova do grupo com menos experiência mais vem com vontade para aprender com os colegas
e quer agradecer em nome do NUCESS que é a minha entidade, mesmo não tendo nenhum voto  porque não tive concorrente
mais estamos aqui para lutar por melhoria na área da saúde que  trabalho  e queremos uma saúde cada vez melhor. O presidente
Jefferson Leandro Gomes Palhão convida o Secretario Municipal de saúde. O Secretario Municipal de Saúde fala que vê mais uma
vez venceu a democracia venceu o bom senso e principalmente harmoniza o Conselho isso nos envaidece e ao mesmo tempo
preocupados também porque a responsabilidade que acabamos de assumir junto com este Conselho se vocês não sabem que
a partir do momento que nós assumimos a Secretaria o compromisso nosso da minha equipe é de ser o mais transparente possível
e de estar junto com este Conselho em todos os momentos  como disse o presidente é uma extensão da Secretaria e nós vimos
nós últimos (a uns cinco ou seis) meses que a Secretaria a partir do momento que começou a se discutir políticas publicas de saúde
com o acompanhamento do Conselho  Municipal de Saúde as coisas foram muito mais tranqüilas se resolveu muito mais rápido
do que os problemas que aconteciam antigamente vocês tem idéia radialmente para resumir esta interação que esta acontecendo
o nosso Relatório de Gestão de 2010 foi entregue no final de 2011 e o Relatório de Gestão de 2011 já está pronto a partir do
momento que houve e começou a entra o antigo presidente Sergio e tem certeza que  esta nova mesa principalmente com a
capacidade que se encontra estas  pessoas aqui vai ser melhor ainda porque estamos conhecendo a cada dia recentemente
eu vi acho que foi um domingo em uma reportagem no jornal nosso   que havia necessidade mais do que nunca de haver
transparência e a participação dos Conselhos Públicos  dentro da Secretaria e é isso que esta acontecendo aqui eu acredito em
uma saúde muito melhor embora com todas as dificuldades que estamos tendo e não é a primeira vez que faz um período eleitoral
muito bem com as dificuldades que estamos tendo cobranças, vereadores enfim pessoas que querem usar o serviço público para
promover isso vai acontecer em todos os momentos das eleições e é bem por isso que temos que estar mais unidos do que nunca
qualquer problema que acontecer dentro da área de saúde nós temos que trazer para esta plenária a este Conselho junto com
a minha equipe tentarmos resolver da melhor maneira possível para que a gente possa ver neste final de mandato pelo menos
a segurança que fizemos a coisa bem feita com honestidade e trabalho e contamos com o apoio de todos vocês e não poderia
de deixar de parabenizá-los e desejar uma boa sorte e dizer perante a todos que contem conosco e a qualquer momento a
Secretaria vai estar aberta a todo instante para este Conselho municipal de Saúde e possa chegar no final do seu mandato da
mesma forma que chegou no mandato do Sergio parabéns e muito obrigado.O Sr. Sergio Roth  fala que esta aqui representado
a igreja católica a Cúria Diocesana vem através da igreja agradecer a todas as pessoas que compõem o CMS este ano a igreja
católica esta com a campanha da fraternidade e Saúde para todos a preocupação da igreja católica com a saúde das pessoas
a preocupação da igreja católica preocupada com a pessoa que trabalha com a saúde são aquelas pessoas que estão recebendo
as pessoas enfermas toda a pessoa que trabalha como médico, enfermeira, assistente social as agentes comunitárias todas estas
pessoas estão sendo valorizadas pela igreja católica porque elas estão indo em busca das pessoas necessitadas e este é o
objetivo de Jesus que ia ao encontro das pessoas necessitadas gostaria de agradecer duas pessoas de coração que estão nós
ajudando com muita força nesta campanha que é o Sergio Doszanet que se uniu com nós da igreja para trabalharmos juntos agora
fizemos um encontro aqui na praça ambiental atendendo as pessoas e a outra pessoa é o Dr. Edson Alves que me acolheu de
braços abertos dentro da prefeitura para nós trabalharmos juntos e esta me ajudando muito na confecção dos convites e tudo
aquilo que esta precisando da presença  do Dr. Edson ele como Secretario de Saúde está nos dando uma mão excelente e é
uma pessoa maravilhosa e ele precisa da nossa ajuda para fazer aquilo que o Jefferson Leandro Gomes Palhão falou agora pouco
se nós unirmos juntamente para levar as pessoas que necessitam da nossa ajuda nós estaremos fazendo um trabalho muito lindo
agora se nós pensarmos em mim eu fulano de tal aí vai tudo água abaixo a partir do momento que começarmos a olhar como
diz Jesus ao teu próximo aquele que esta ao seu lado se nós vemos que ele esta precisando apoio nós vamos ter muito o que
fazer nesta campanha e durante aquilo que vocês estão representado o CMS e quero deixar aqui para vocês um convite que
no dia 22 de fevereiro na quarta feira de cinzas, estou levando a todas as pessoas que trabalham com a saúde pública no setor
público e também aquelas pessoas que a gente conhece também no setor privado para participar na quarta feira de cinzas da
campanha da fraternidade que vai ter abertura da Campanha da Fraternidade dia 22 de fevereiro as dezenove horas na Catedral
a onde todas as pessoa s que trabalham com a saúde vão fazer na procissão de entrada na celebração e sentar nos primeiros
bancos junto com o Dr.  Edson Alves e vai ser esta a homenagem que a igreja católica vai fazer as pessoas que trabalham com
a Saúde.  O conselheiro Cesar José Campagnoli fala que gostaria de dar os parabéns a todos que estão aqui no Conselho e
sucesso para todos e que o Jefferson tenha neste ano que vai conduzir o Conselho que seja em prol da comunidade, as palavras
dele aqui deu para fazer uma reflexão para todos nós, nós somos as pessoas que devemos conduzir realmente o CMS e me coloco
a disposição quero participar das comissões e nós vamos fazer uma campanha e vocês titulares vão cobrar dos suplentes que eles

participem se eles não participarem aqui que participem das Comissões nós somos muito pobres em Comissões as Comissões
nossas são paupérrimas, acho que nós como suplentes devemos participar das Comissões, desafios os suplentes temos que nos
inserir em algumas Comissões. O presidente Jefferson Leandro Palhão diz que a participação do conselheiro Cesar Campagnoli
no Conselho pela experiência trabalhar na saúde e já fazer parte do Conselho vai ser fundamental para os novos conselheiros
para a nova mesa Diretora a sua presença vai ser fundamental para todos. O conselheiro Célio Leandro Rodrigues fala que ano
passado passou um tempo fora e com referencia de saúde em outro país e da para fazer melhor depende do engajamento da
sociedade um poder amento da população; e a eleição deu bem para perceber que o povo trabalhador uma boa parte já esta
consciente que tem que participar defender seus interesses, porque a saúde é uma questão de interesse eu sou do segmento
do campo dos trabalhadores rural dos camponês de onde quase não chega a saúde, onde nós muitas vezes temos que apelar
para ervas benzedeiras e é assim que se dá, muita questão da saúde tradicional então me faz contente hoje porque sempre a
grande luta que tivemos quanto ao usuário no Conselho, a importância da associação de Médicos, assistentes sociais, enfermeiros
o pessoal de odontologia o conhecimento cientifico mais se a população não estiver presente porque nós somos a maioria e pra
esse Brasil mudar essa sociedade e o nosso Município mudar  sem a participação da população não vai ser possível, sintetizou
isso na eleição hoje que são praticamente três companheiros que vem de segmento de trabalhador então agora está na nossa
mão, vamos fazer bem feito o mandato do Sergio foi um pouco isso também porque veio do bairro também e esta conosco a
questão e se nós saber pautar as reuniões e nós não fazer essa briga muitas vezes com o gestor que as vezes o gestor também
esta de mão atada mais nós deixamos de construir o SUS que nós queremos porque esta é a tarefa de nós conselheiros  e tocar
pra frente e parabéns para vocês. A conselheira Eliane de Freitas fala que gostaria de parabeniza – lá a Mesa e hoje quando
esta vindo pra cá passei terminal e estava reparando todos aqueles rostos de pessoas conhecida e daí fiquei pensando a
grandeza que era isso aqui a grandeza deste momento a grandeza de nós estarmos aqui e até onde aqueles rostos poderiam
nos dar o aval de estar aqui até onde a gente poderia fazer alguma coisa pra que daqui a doze meses saber se fez um trabalho
bem feito e de olhar novamente pra estes rostos e dizer eu fiz a minha parte eu construi alguma coisa   então  é isso que a gente
tem que pensar tem que esquecer se fazemos parte deste ou daquele segmento porque a gente representa uma população
independente de movimento ou posição partidária posição política mais que a gente representa trezentos e mil rostos que estão
esperando alguma coisa da gente. O presidente fala que vai marcar o quanto antes a primeira  reunião com a nova Mesa Diretora
para podermos elaborar a proposta de calendário de trabalho para este ano (2012) e apresentar para a plenária para aprovação
e ver como vamos chamar as reuniões das Comissões conselheiro Campagnoli é muito importante mesmo o trabalho das Comissões
eu tive o prazer de participar por exemplo de uma reunião das Comissões dos hospitais com a 3ª Regional de Saúde e aí da pra
ver que estamos realmente muito a quem saber trabalha quanto Comissão, trabalho fantástico de ter que chamar atenção
quando ter que chamar orientar, assumir as falhas do próprio Estado e a Comissão junto com os hospitais tentando corrigir coisas
que vão acontecendo num percurso então isso que é trabalho de Comissão, só que a Comissão vai até onde está o problema
identifica o problema e esta Comissão com todos os laudos e apoio do governo tenta buscar em conjunto uma solução isto é muito
importante então que 2012 seja marcado por um ano de unidade e continuidade do que foi feito um ano de trabalho com as
Comissões um ano de muita democracia e desde de quando estive aqui no Conselho e uma outra coisa que eu já discutia com
o Sergio Doszanet que nós estávamos em uma Conferencia Nacional de Saúde vamos ver se a gente consegue já que o plano
está amarrado algumas coisas fugiram por causa do processo eleitoral e depois não vai dar pra ficar batendo que não vai dar
pra fazer por causa da legislação, vamos ver se conseguimos marcar  2012 como um ano da capacitação dos conselheiros, construir
um projeto de capacitação e chegarmos em 2012 e se dedarmos para 2013 realmente capacitados discutir políticas de saúde
pública vai ser talvez a maior marcar desta atual gestão dentro do Conselho. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão
encerra a reunião às 19h15min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 3ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois

mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120,
sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a terceira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Jefferson
Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos o s presentes, conselheiros e
participantes. Partindo para primeiro Item. 1. Leitura da Ata. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que fala que
tivemos uma falha e não colocarão a ata para aprovação então ficam as duas atas e a ata de hoje para a próxima reunião. 2.
Leitura dos Ofícios. Recebidos e Enviados. 3. Apresentação das Comissões. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão
fala que o relato das Comissões e a única Comissão que teve atividade nestes dias foram a Comissão de Acompanhamento das
Entidades Cadastradas junto ao Conselho Municipal de Saúde, e o porquê do oficio para a 3ª Regional de Saúde é porque
ocorreu que a gente descobriu que os hospitais nossos aqui não tinham e não estavam cadastrados junto ao CMS, existe cadastro
no Conselho Estadual no Conselho Nacional mais não tinha no Conselho Municipal de Saúde e como o hospital Evangélico
conseguiu uma verba Municipal para que eles pudessem receber necessitaria do cadastro dentro do Conselho, aí foi convocado
a Comissão o Sergio Ferreira Doszanet e o Charles Renan Pinto Aurélio, o presidente pede para o Sergio ler o relato da Comissão;
A Comissão de Acompanhamento das Entidades Cadastradas junto ao CMS reuniu-se na sede do CMS, dia 23 de fevereiro do
ano de dois mil e doze, ás 18h00minhs, para avaliar o requerimento de inscrição da Entidade – Sociedade Evangélica Beneficente
de Ponta Grossa. Depois de avaliados o documento anexo ao requerimento constatou-se que esta Entidade cumpriu os requisitos
da Resolução nº 013/2011, portanto está apta a receber o Atestado de Inscrição no Conselho Municipal de Saúde de Ponta
Grossa (PR). Declaramos como verdade e assinamos a seguir. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que conversou
com o pessoal do hospital Evangélico e explicou que isso não depende da Mesa Diretora não depende do presidente, depende
de passar pela Comissão e posteriormente passar pela avaliação da Mesa Diretora que é isso que temos feito, então neste caso
especifico, depois do relato da Comissão que conferiu a documentação, acabamos expedindo para eles o Atestado de Inscrição
no Conselho porque não queríamos que eles perdessem verba que eles conseguiram; por isso que estamos pedindo para a 3ª
Regional de Saúde estar fazendo contato com os hospitais para que venham fazer o Cadastro no Conselho Municipal de Saúde.
4. Apresentação do Relatório de Gestão de 2011. A gerente de projetos Srª Alexandra Luise Lopes fala que o Relatório de
Gestão é obrigatório pela Secretaria Municipal de Saúde a apresentação para o Conselho Municipal de Saúde para depois passar
pela ABIPARTITE, este ano tivemos uma diminuição de prazo porque precisávamos apresentar até maio e este ano recebemos
um oficio que teremos até dia 31 de março, aí vamos precisar que seja aprovado às conversas necessárias até 31 de março o
que é o Relatório de Gestão – RAG é um instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação da gestão do SUS, o que
é esta avaliação é referente ao Plano Municipal de Saúde ele é feito para os quatro anos de 2010 a 2013, todos os anos é feita
uma programação e esse relatório estamos mostrando o que foi feito o que não foi feito para apresentar para os conselheiros
tem a estrutura apresentada pelas portarias Ministeriais   GM/MS n] 3.332 de 28/12/206 e o fluxo dele no caso os prazos  pela
portaria GM/MS nº 3.176/08, o que tem que conter no relatório no relatório de gestão, com os objetivos as diretrizes as metas o
recuso orçamentário a analise da execução dessas metas e mutuários de ajuste muitas vezes se planeja uma meta pode acontecer
de não ter a possibilidade dela de maneira satisfatória e o prazo para a aprovação do CMS é março de 2012 é no primeiro ano
desta gestão que estamos conseguindo entregar  um relatório de gestão dentro do prazo é a primeira vez que conseguimos isso
então já estamos apresentando em fevereiro talvez hoje se a Comissão quiser avaliar de maneira mais satisfatória que ele seja
aprovado no maximo até a próxima reunião do CMS. O relatório este ano foi feito totalmente dentro dos parâmetros do Ministério
da Saúde com todas as normas registradas tudo que era necessário para o relatório foi feito dentro do padrão do Ministério da
Saúde, ações e metas do Plano explica as metas que foram realizadas, as realizadas parcialmente e as metas que não foram
atingidas com justificativas.   O presidente Jefferson Leandro Palhão abre para questionamento dos conselheiros. O conselheiro
Sergio Ferreira Doszanet fala que a ouvidoria que é um ponto crítico passou o ano e não apresentou ao CMS trimestralmente
as ações, o que recebeu de reclamações o que foi feito como foi feito a resposta; e a zoonoses que colocaram alguns itens como
a clinica e a própria comissão vai poder analisar e a parte principal que é a chipagem dos animais e o recolhimento destes animais
da rua de uns anos pra cá aumentou o volume muito grande eles dizem que fazem oito mil e poucos palestras e você não vê a
zoonoses fazendo isso no relatório papel aceita tudo eu quero saber na pratica, não está fazendo aquilo que tem que ser feito;
gostaria que a própria comissão que vai ser formada analisasse este ponto. O presidente Jefferson Leandro Palhão fala que a
próxima reunião vai acontecer no dia treze de março entende a urgência de chegar o quanto antes, porém existe o regimento,
a comissão tem a partir de hoje sete dias para fazer a primeira reunião no prazo de até quarenta e cinco dias e chegar a conclusão
deste relatório, pede para os integrantes desta comissão que agilize o quanto antes para chegar  no dia treze de março com um
parecer dessa comissão, pelo que eu vi do relatório de gestão ele não está complexo de se analisar está identificado o que foi
feito e o que não foi feito então esta claro que a comissão consiga trabalhar com relação as comissões ainda por enquanto fica
mantida as comissões do ano passado porque pra criar as comissões novas  tem que fazer resolução e essa resolução tem que
vir para a plenária então fica as comissões que estão publicadas no diário oficial  as pessoas que queriam integrar nestas comissões
passem o nome para as secretaria executivas do CMS e quanto mais gente estiverem participando deste debate é importante
para se chegar inclusive a própria secretaria que a comissão já questiona a secretaria e de imediato e não precisa ficar enviando
oficio. Diz que muita coisa do relatório de gestão lhe chamou atenção primaria foi parcialmente atingida estamos problemas sérios
aqui em Ponta Grossa enquanto tivermos pecando a atenção primaria vamos sobrecarregar média e alta complexidade vai
congestionar tudo, olhar com carinho o pessoal da comissão tentar entender porque a atenção primaria não está conseguindo
as metas se não arrumar a atenção primaria não conseguimos arrumar o resto do problema pelo contrario a gente agrava lá
adiante. O conselheiro Cesar José Campagnoli fala que gostaria que a Mesa Diretora levasse muito em consideração estipulasse
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  ORDEM DO DIA: 18/04/2012                                                     SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR VALFREDO LACO DZAZIO
PROJETO DE LEI Nº 51/12 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CAETANO DOS SANTOS

MAROCHI.

DO VEREADOR JULIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 52/12 – Denomina de PRAÇA CIRLENE ROTH o logradouro público situado na confluência das Ruas

Capitão Benedito Lopes de Bragança e Carlito Tozzeto, Bairro da Ronda, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
PROJETO DE LEI Nº 46/12-Denomina de MARCELO AUGUSTO BARBUR a Rua “d”, no trecho compreendido entre a Rua

“e” e a Rua “k”, do Jardim Veneza II, nesta cidade.

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade
COSPAPICT  - Favorável

DO VEREADOR ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
PROJETO DE LEI Nº 59/12 – Condiciona a aprovação do Projeto de Construção de Condomínios Horizontais e Verticais

à inexistência de outro com a mesma denominação.

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade
COSPAPICT  - Favorável

DO VEREADOR VALFREDO LACO DZAZIO
PROJETO DE LEI Nº 68/12 – Acrescenta alínea “c.f.” ao § 1º do art. 10, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre

o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa.

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
CFOF   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
COSPAPICT  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
PROJETO DE LEI Nº 73/12 – Denomina de JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA a Rua “b”, no trecho compreendido entre a Avenida

Siqueira Campos e a Rua “h”, no Loteamento Jardim Veneza II, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade
COSPAPICT  - Favorável

DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO   LEGISLATIVO,  em   17    de   abril   de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
      Presidente                                                        1º Secretário

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2011

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: Costa & Lara Ltda Me

- O presente termo tem por finalidade alterar o teor do seguinte item do Convênio

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica alterado para a servidora Marlene Stelle, portadora do RG: 3.952.574-7 SSP/PR e CPF:
568.054.599-68, residente e domiciliada à Rua: José Carlos Rodrigues, 528, Vila Mariana,  Assistente Social da Fundação
Proamor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 16 de março de 2012, o prazo de vigência do
contrato n º 02/2011, celebrado entre as partes acima citada.

FORA: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Edilson Luis Carneiro Baggio
Presidente

1º TERMO ADITIVO

Ao contrato nº 02/11 celebrado entre a Fundação Proamor de Assistência Social e a Centroseg Segurança Eletrônica Ltda.

- Fica alterado o fiscal do contrato para a servidora Marlene Stelle – Assistente Social.
- O presente termo tem por finalidade prorrogar em 12 (doze) meses, a partir do dia 16 de março de 2012.

E por estarem juntos e acordados, firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo relacionada.

Ponta Grossa, 16 de março de 2012

CONTRATADA CONTRATANTE
Costa & Lara Ltda Me PROAMOR

EDUARDO LAVALLE MARLENE AP. ROCHA DE BRITO
Diretor Administrativo Financeiro Divisão Administrativa

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2009

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: M. J. Pinheiro & Cia Ltda

- O presente termo tem por finalidade alterar o teor do seguinte item do Convênio

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica alterado para a servidora Marlene Stelle, portadora do RG: 3.952.574-7 SSP/PR e CPF:
568.054.599-68, residente e domiciliada à Rua: José Carlos Rodrigues, 528, Vila Mariana,  Assistente Social da Fundação
Proamor.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 16 de abril de 2012, o prazo de vigência do contrato
n º 06/2009, celebrado entre as partes acima citada.

VALOR CONTRATUAL: Acrescer 7% (sete por cento) do valor R$ 11.729,40 (Onze mil setecentos e vinte e nove reais e
quarenta centavos) mensais, totalizando R$ 12.550,45 (Doze mil quinhentos e cinqüenta reais e quarenta e cinco centavos) por
12 (doze) meses.

FORA: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Edilson Luis Carneiro Baggio
Presidente

dias fixos para as reuniões das Comissões e horário adequado. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala que é bom estes
questionamento agente tenha dados para levantar e já tenha o questionamento respondido; fala referente a capacitação se
a verba veio só este ano. A Srª Alexandra Luise Lopes fala que a verba chegou em dezembro de2011 e não se tem dentro da
prefeitura como fazer uma solicitação de um café  por exemplo ( para capacitação) porque leva mais ou menos setenta a noventa
dias então não tinha como realizar esta capacitação. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala por que chegou somente em
dois mil e doze porque o CMS pede capacitação desde 2008. O conselheiro Edson Chaves fala que gostaria de deixar registrada
esta responsabilidade que o secretario Dr. Edson Alves fez de reunir todos os gerentes e diretores, principalmente pelas metas
não cumpridas ou cumpridas parcialmente e ele (se refere do Dr. Edson Alves) passou a cada um dos gerentes e diretores a
responsabilidade, o interesse por parte da SMS na cooperação é que a gente venha cumprir o prazo estabelecido, e com a certeza
de que cada gerente e diretor no não cumprimento ou cumprimento parcial vão ter que justificar com o secretario Dr. Edson Alves.
A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala que referente a isso nós temos sim interesse, desde que vieram em governos
anteriores relatórios nós mostramos interesse e podemos sim aprovar até com ressalvas justificativas e encaminhar para o Ministério
da Saúde.  O conselheiro Edson Chaves fala que isso ocorreu no passado e declara um compromisso dos gerentes com o CSM.
A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala que referente a um protocolo de enfermagem que se lembra que saiu em uma
Conferencia de Saúde em 2009 qual foi o motivo você falou que o COREN demora. A Srª Adriana Crivoi existe um tramite legal
para que este protocolo de enfermagem seja não feitos porque a maior dificuldade que tem com alguns profissionais médicos que
não aceitam, o atendimento do enfermeiro seja na solicitação de exames de alguns exames científicos tipo mamografia exames
de pré natal que se tem um grande interesse para melhora a questão do pré natal no Município então este se tornou um tramite
legal que o COREN precisa aprovar além do COREN aprovar precisa de uma lei Municipal que os enfermeiros possam dar
continuidade porque independente de gestor o que queremos é um bom atendimento a população e que a se consiga chegar
aos indicadores de saúde que foram pactuados então por isso precisa ser uma lei existe todo um tramite legal inclusive na câmara
de vereadores; esta correção foi bem demorada precisa de um ajuste é de acordo com a recomendação do protocolo do Ministério
da Saúde. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel pergunta se teve problema só na construção da UPA. Srª Alexandra Luise
Lopes fala que  foi na troca da empreiteira na demora da finalização.  A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala que a questão
do canil não tinha um terreno do lado da UTFE que agora vai ser o parque tecnológico e teve que ser retirado pra onde foi e
como vai ser ( responde que não tem a Srª Alexandra)e porque não é inviável a construção, quando vocês mudaram já tinha que
ter alguma coisa de sobre aviso e não tem pra onde vai. A Srª Priscila fala que as palestras educativas que estão questionando
o numero gostaria de trazer, mas acho que até por uma questão de gestão ambiental e sociabilidade tirarem cópia de todas as
declarações que nós temos acho que é inviável e trazer aqui pra comprovar porque todas as escolas elas nos fornecem as
declarações das palestras que o nosso pessoal faz e as coisas técnicas que o Dr. hinário e eu como bióloga fazemos, temos todos
estes documentos lá; está sendo feito as castrações ficou um tempo parada já fizemos um acordo com algumas ONGs e diminuiu
o numero de animais que passam no canil porque esta inviável mesmo esta é uma questão desde de 2007 e 2009 e recebemos
informação que o parque tecnológico passaria por lá e já entramos com pedido de outra locação de terreno e isto está em tramite
tivemos agora uma proposta de ir para outro lugar temporário e nós vamos ver se há condições de abrigar os animais lá mais
continuamos fazendo as castrações de que maneira os animais de rua a ONGs reunindo estes animais por localidade de bairro
existe pessoas que ficam responsáveis por estes animais e fazemos as castrações eles recebem o micro chip alguns animais ainda
vão para o canil mais não estamos podendo colocar estes animais lá nosso procedimento esta sendo feito a cerca de cinqüenta
castrações por mês . O conselheiro Marcelo Maravieski fala que o Relatório de Gestão de 2012 e da importância do Sistema do
SARGSUS, diz que vários municípios já têm o sistema implantado e que as informações serão online e fala da capacitação dos
conselheiros e a importância para o controle social. O conselheiro Juliano Del Gobo fala que gostaria de chamar a atenção dos
conselheiros no sentido diante de uma meta que as vezes dentro dessa meta as vezes há mais de uma rapidamente olhei a meta
da saúde mental e por exemplo a contratação de profissionais daí pedia mais de um profissional psiquiatra e psicólogo no final
estava como realizada e sendo que tinha se contratado psicólogo e psiquiatra não, assim como a implementação do CAPS I e
de repente que se tenha a atenção de diminuir a credibilidade do relatório no sentido de colocar alguns adendos no meu ponto
de vista isto poderia estar colocado parcialmente, e outra  ponto que acho importante quando fala em implementação de serviço
tem que pensar que dentro de uma implementação de serviço que ter uma normativa, uma resolução que diga como deva
funcionar este serviço não basta somente implementar mais  tem que implementar diante das características  do espaço físico
adequado e isso muitas vezes passa batido. O presidente diz que agora fica a cargo da comissão responsável no prazo Maximo
de sete dias a partir da data de hoje não havendo a primeira reunião em sete dias gera para a próxima pauta a aprovação ou
reprovação do relatório de gestão de 2011. 5. Apresentação Eliane de Freitas do Segmento dos Trabalhadores, representando
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. (20 min. para apresentação e 15 min. para questionamentos). A
conselheira Eliane de Freitas fala que não é bem uma apresentação são dois assuntos que vou apresentar, queria sugerir dentro
de uma proposta que já foi falada em realizar um Fórum Municipal de Saúde onde convidaríamos o CMS o Ministério Público os
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário as entidades sócias de saúde e montar uns planos embasados nas diretrizes da
Conferencia do Plano Municipal de Saúde e Plano de Ações e Metas para os próximos candidatos a prefeitos que a gente
entregasse este plano e eles assinassem um comprometimento e de conhecimento, e cada a candidato a prefeito assumisse
compromisse de respeitar o Plano de Saúde, a Conferencia de Saúde desde o primeiro dia do governo; a outra proposta vai
envolver a 3ª Regional de Saúde e gostaria de fazer um convite a 3ª Regional de Saúde  do SESA que é responsável pela central
de leitos os superiores a mesma coisa a Secretaria Municipal de Saúde que os chefes e responsáveis pelo agendamento de
especialidades e dentro de tudo isso aí implantar a humanização na Saúde; diz que a demanda da oncologia tem pacientes
esperando desde julho de 2011 e pela 3ª Regional de Saúde não tem demanda porque a Regional de Saúde recebe uma lista
de pacientes e não tem a demanda que está lá nas unidades de saúde e são   pacientes de oncologia, soube que tem três médicos
de oncologia cirúrgicas e três de oncologia clinica é agendada dezenove consultas mês para clinica e vinte pacientes para cirurgia
ao mês para Ponta Grossa; diz que é preciso uma reunião para tentar solucionar o problema. A conselheira Jaqueline do Rocio
Flizicoski fala que hoje é a Clarice que esta respondendo pela centra de leitos e ela esta fazendo um levantamento, esta indo
Município por Município para ver o que esta acontecendo nas secretarias municipais de saúde que todo mundo questiona que
não existe consultas para os pacientes de TFD (tratamento fora do domicilio) para os esclarecimentos dos senhores os TFD não
esta mais nos Municípios esta centralizado na Regional de Saúde, hoje nós estamos recebendo alguns TFD que são inviáveis
TFD mal preenchido pacientes que não deveriam estar indo pra fora são por estes motivos que acabaram centralizando nas
Regionais; a oncologia nós temos ainda uma folga de consultas é um trabalho que a Clarice esta desenvolvendo nos Municípios
de levantar e estar agendando esta pegando as consultas que estão paradas e fazendo os agendamentos. A Srª Paola da (SMS)
fala que a questão que a Eliane Freitas apontou é uma luta constante nossa, a unidade faz a parte dela de colocar no sistema
ou aguardando lá se não tiver o sistema que encaminhe para a central e não culpe somente a unidade que não colocou porque
existe esta fila de espera de oncologia, fora esta questão do sistema da falta do funcionário tem a questão que a gente encaminha
constantemente para a centra, pra mim como pra todos, oncologia tem uma prioridade acho que não tem que ter uma fila de
espera, passamos diariamente para a Central do Estado pedindo estas vagas porque as vezes tem estas sobras. O presidente
fala que tem que ver a onde esta a falha o que é do Município, o que é do Estado à falha da atenção básica, porque em alguns
casos é tão rápido, pacientes que cheguem ao fim pelo menos com humanização é isso que nós debatemos o CMS não tem o
cronograma desses problemas, diz que tem que chamar a responsabilidade para o CMS de acompanhar as falhas pode fazer
o mapeamento destes problemas. O secretario de saúde Dr. Edson Alves fala que acha que estamos no caminho certo pela
primeira vez vê que o CMS esta pautando conceitos fundamentados procurando entender o sistema querendo ajudar, vê uma
Regional de Saúde hoje comprometida, vê um Estado pensando em um todo de uma formatação de uma rede de atenção primaria
em saúde e o Ministério da Saúde com bons olhos também trazendo o corte feito pela presidente muito drástico dentro da saúde
isso me preocupa e hoje na apresentação da prestação de contas dos Municípios 28% para a educação e 20.7 para a saúde
no ano passado me preocupa também mais vejo que estamos no caminho; diz que esteve com o Secretario de Estado Michele
Caputo conversando sobre a questão de Humanização. 6. Informe dos Conselheiros. A conselheira Dirceia Valentim fala que
conhece o povo da Caetana Pierri e quando você chega já se sente mal porque a unidade é suja é toda quebrada é todo
enferrujado, começar pelo médico ele tem as unhas cheia de terra, masca chiclete direto fica preto já, já mandei e-mail para o
secretario, para a ouvidoria e nunca a ouvidoria me respondeu é uma de atenção com as pessoas as agentes comunitárias parece
que elas estão de mal com a vida é uma má vontade com as pessoas, já cheguei lá no posto e fiquei observando como é o
atendimento, eles se esquecem das pessoas lá dentro esse dia foi lá e não tinha ninguém dentro do posto de saúde, foi procurar
e achou uma enfermeira pergunto se estava de férias a enfermeira respondeu que estava todo mundo de licença médica inclusive
o médico; fala que falta treinamento para todos naquele posto as agentes comunitárias elas passam em bando pela rua; diz que
as agentes comunitárias precisam de treinamentos. A conselheira Sonia Ruiz Santana Gonçalves fala que talvez isso esteja
acontecendo lá na unidade, mais eu acredito e vejo isso na pratica que muitas já receberam capacitação a grande maioria delas
as ultimas que foram contratadas não e a gente observa que realmente vão precisar e a Secretaria disse que vai providenciar
isso e fale que na unidade que ela trabalha as agentes comunitárias são boas funcionarias e tem algumas que realmente
precisariam ser mais bem capacitadas, problemas existem mais não assim dessa forma porque na maioria das unidades as agentes
comunitárias são boas trabalhadoras. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que os conselheiros iram receber por
email as propostas do calendário e a minuta proposta para a resolução que vai criar as Comissões a principio foi pensado ficar
as comissões que já tinha só tirar a Comissão provisória e a sugestão da Comissão de ética desvinculada da Comissão do
trabalhador comissão especifica de Ética e a proposta de uma Comissão especifica para Urgência e Emergência atrelada junto
com SAMU/SIATE, por conta dos vários problemas que passamos durante todo o ano que se passou relacionado ao SAMU/SIATE
isto é proposta que vamos discutir na próxima reunião. O presidente encerra a reunião as vinte horas e vinte e dois minutos.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°731 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 201208

3º TERMO ADITIVO

Ao contrato nº 06/09 celebrado entre a Fundação Proamor de Assistência Social e a M. J. Pinheiro & Cia Ltda.

- Fica alterado o fiscal do contrato para a servidora Marlene Stelle – Assistente Social.
- O presente termo tem por finalidade prorrogar em 12 (doze) meses, a partir do dia 16 de abril de 2012.
- Valor contratual de R$ 11.729,40 (Onze mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) mensais, totalizando

R$ 12.550,45 (Doze mil quinhentos e cinqüenta reais e quarenta e cinco centavos) mês.

E por estarem juntos e acordados, firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo relacionada.

Ponta Grossa, 16 de abril de 2012

CONTRATADA CONTRATANTE
M. J. Pinheiro & Cia Ltda PROAMOR

EDUARDO LAVALLE MARLENE AP. ROCHA DE BRITO
Diretor Administrativo Financeiro Divisão Administrativa

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: LUIZ RENATO LOPES & CIA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do contrato, conforme cláusula quinta do instrumento

originário, em 08 meses, com início em 14/04/2012.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

 AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
CNPJ: 03.406.339/0001-80

Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, anexo a PMPG
 Fone/Fax: 42- 3222-1811

CEP 84051-900 – Ponta Grossa – PR
www.afepon.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data: 26 (vinte e seis) de abril de 2012, às 17:00 horas, quinta-feira.
Local: Sede Social da Empresa, situada na Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, anexo a Prefeitura Municipal de Ponta

Grossa,  Ponta Grossa – Paraná.
Nos termos dos artigos 16 e 18 do Estatuto Social da Empresa, c/c os artigos 124 e 289 da Lei 6.404/76, o Presidente do

Conselho de Administração da AFEPON, CONVOCA todos os acionistas da companhia para a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
e Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na data, horário e local acima referidos, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

I – Em Assembleia Geral Ordinária:
1 – Prestação de contas do exercício de 2011, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria externa

independente;
2– Apreciação do relatório de atividades do exercício de 2011;
3 – Apreciação e Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de

dezembro de 2011;
4 – Análise e destinação dos Resultados.
II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
1 – Análise e deliberação sobre as alterações e decisões necessárias em razão da Lei Municipal nº 10.829, de 19/12/2011

que dispõe sobre a transformação da natureza jurídica da entidade de sociedade de economia mista para autarquia.

Ponta Grossa, 10 de abril de 2012.

JOÃO LUIZ KOVALESKI
Presidente do Conselho de Administração da AFEPON
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