
DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 1.350 / ANO VI / 12 PÁGINAS 

Jornalista responsável: EDGAR HAMPF
Identifi cação profi ssional nº 6681

Lei Nº 9926/2009

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2014

D E C R E TO S

D E C R E T O   N.º  9. 1 6 2,  de  01/09/2014
Revoga Decreto n. 675/2000.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado nº 2900178/2013,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica revogado o Decreto n. 675, de 10/10/2000.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 1º de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 1. 8 5 2, de 22/08/2014
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, de 
acordo com a Lei Federal n. 9.504/1997 e,  tendo em vista o contido ns protocolados 
2160155/14, 0920561/14, 0920566/14 e 1990232/14

R E S O L V E
CONCEDER, no período de 05 de julho de 2014 a 05 de outubro de 2014, 

licença para promover sua campanha eleitoral, ao servidor  JOSÉ ELIZEU CHOCIAI, 
Auditor Fiscal, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com fundamento 
na Lei Complementar nº 64/1990, com direito a percepção dos seus vencimentos inte-
grais

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS 
JURÍDICOS, em 22 de agosto de 2014

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração

e Assuntos Jurídicos

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA – PR

RESOLUÇÃO 023/2014
Dispõem sobre o Registro da Associação 
Ministério Melhor Viver

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e Lei Municipal 9.517/2008, em Reunião Ordinária no dia 03/09/2014, 
por maioria absoluta de seus membros:

R E S O L V E

1. Aprovar o REGISTRO da Entidade:
ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER

2. Que a entidade apresente Plano de Ação e Relatório Anual, anualmente, para a 
manutenção do registro, conforme Resolução 015/2012 deste Conselho.

3. A presente RESOLUÇÃO entra em vigor a partir da sua publicação;
Sala de Reuniões, 03 de setembro de 2014.

 Publique-se 
Francisco Kapfenberger Filho.

Presidente do CMDCA
_____________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA – PR

RESOLUÇÃO 024/2014
Dispõem sobre o cadastro provisório da 
Associação Batista de Ação Social de 
Ponta Grossa

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente e Lei Municipal 9.517/2008, em Reunião Ordinária no dia 03/09/2014, 
por maioria absoluta de seus membros:

R E S O L V E

1. Aprovar o Cadastro Provisório da Entidade:
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE AÇÃO SOCIAL DE PONTA GROSSA

2. O cadastro provisório é por 180 (cento e oitenta dias), a contar da presente data.
3. Que a entidade quando do termino do prazo do cadastro provisório, solicite ao CM-

DCA a reanalise dos seus documentos com vista ao registro da referida Associação.
4. A presente RESOLUÇÃO entra em vigor a partir da sua publicação;

Sala de Reuniões, 03 de setembro de 2014.
Publique-se 

Francisco Kapfenberger Filho.
Presidente do CMDCA

_____________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA – PR

RESOLUÇÃO 025/2014
Dispõem sobre a devolução de verba para 
Fundo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente.

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DE ADOLESCEN-
TE DE PONTA GROSSA, embasado na Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 9.517/2008, em 
reunião ordinária realizada 03 de setembro de 2014, após deliberação dos Conselheiros 
presentes, 

R E S O L V E
1 - Aprovar a devolução no valor de R$29.379,05 (vinte e nove mil, trezentos e seten-

ta e nove reais e cinco centavos), referente ao convênio 177/2013 pela Entidade 
Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional – Casa do Pia do Projeto 
“Dança e Emancipação”.

2 - Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente tome as devidas providências e encaminhe ao órgão competente para 
publicação.

3 - Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em diário ofi cial do município.
4 - Que entre em vigor a partir da sua publicação.

Sala de Reuniões, 03 de setembro de 2014.
PUBLIQUE-SE 

Francisco Kapfenberger Filho.
Presidente do CMDCA

_____________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA – PR

RESOLUÇÃO 026/2014
Dispõem sobre a devolução de verba para 
Fundo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente.

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DE ADOLESCEN-
TE DE PONTA GROSSA, embasado na Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 9.517/2008, em 
reunião ordinária realizada 03 de setembro de 2014, após deliberação dos Conselheiros 
presentes, 

R E S O L V E
1 - Aprovar a devolução no valor de R$954,56 (novecentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos), do convênio 164/2013 pela Associação Antonio e Mar-
cos Cavanis/Casa do Menor Irmãos Cavanis, para Fundo Municipal dos Diretos 
da Criança e Adolescente, valor este referente a rendimentos bancários.

2 - Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente tome as devidas providências e encaminhe ao órgão competente para 
publicação.

3 -  Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em diário ofi cial do município.
4 - Que entre em vigor a partir da sua publicação.

Sala de Reuniões, 03 de setembro de 2014.
PUBLIQUE-SE 

Francisco Kapfenberger Filho.
Presidente do CMDCA

_____________________________________________________________________
ATA 250

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reali-
zou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, 
em sua sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de sua Presidente, Beatriz de 
Souza. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: 
Beatriz de Souza, Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, e Josemar Severino (Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social); Ana Cristina Duda (Fundação Municipal Proamor); Daniele 
de Antoni Calixto Strack (Secretaria Municipal de Saúde); Cláudia Daniele Coneglian 
(Secretaria Municipal de Educação); Antonio Ademir Rosa (Secretaria Municipal de 
Gestão Financeira); Clóvis Airton de Quadros (Secretaria Municipal de Administração e 
Assuntos Jurídicos); Patrícia Ecave (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qua-
lifi cação Profi ssional). Os conselheiros titulares não governamentais: Claudimar 
Barbosa da Silva (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); Mar-
celo Safraid (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade); Adrianis 
Galdino da Silva Junior e Lúcia Pereira Wolf (Profi ssionais da Área de Assistência So-
cial); Anderson Quintino Martins e Cleber Paula Santos (Entidades de Proteção Social 
Básica); Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro (Usuários da Assistência Social). Os Conse-
lheiros governamentais suplentes: Eliane Scolimoski (Secretaria Municipal de Assis-
tência Social). Os Conselheiros não governamentais suplentes: José Geraldo Ber-
ger (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); Ana Carolina da 
Silva Reis (Profi ssionais da Área de Assistência Social); Lilian Klimiont (Entidades de 
Proteção Social Básica). Os Conselheiros não governamentais suplentes no exer-
cício da titularidade: Mauro Cesar Shardt Dancosky e Jackson Fernandes de Oliveira 
(Usuários da Assistência Social) e a secretária executiva do CMAS A. S. Carla Bührer 
Salles Rosa. Foram justifi cadas as seguintes ausências: conselheiro Patrick Fernando 
Osga e conselheiro Alexandro Sirajá José de Paula.  Registramos as presenças: Cleu-
sa Szreider, Patrícia Mitui assistente administrativo do CMAS, representante do Asilo 
São Vicente de Paulo, Sr. Leocádio; Sr. Jair G. Filho,  representando a Vila Vicentina; Sr. 
Maurílio de Paula jr., representando a AAPAC; Sra. Raquel S. Cruz, representando a 
LBV; Sra.Vera Regina Taborda e Sr. Luiz Soares representando o Grupo Reviver; Sra. 
Érica Clarindo representando a Cáritas Diocesana, Sra. Marcia Fidelis, representando a 
APROAUT e a APAE; Sr. Generoso Fonseca representando a APADEVI; Sr. Osni Cirino 
da Cunha representando a Casa do Idoso Paulo de Tarso, Sr. Armando Madalosso 
Vieira representando o Conselho Municipal do Idoso; Sra. Rose Mari Catapan e Sra.
Reni Justus representando a Pastoral da Pessoa Idosa. A presidente Beatriz iniciou a 
reunião colocando em aprovação a pauta, sendo:1- Apreciação e Aprovação da Pau-
ta;  2- Aprovação da Ata 247 e 248; 3-Informes Gerais; 4-Apreciação do parecer da 
Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre os seguintes assuntos: 4.1 Projetos de 
aceite para expansão/reordenamento dos seguintes serviços: Acessuas-trabalho; servi-
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ço de acolhimento para adultos e suas famílias e Serviço de Proteção Social aos Ado-
lescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade 
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade; 4.2- Plano de aplicação dos recursos 
de reprogramação dos pisos do SUAS da Proteção Social Básica, Especial e IGD-Bolsa 
e IGD-SUAS; 4.3- Proposta de alteração do cronograma de desembolso para os convê-
nios do SUAS 2014 com as entidades de média complexidade para 6 (seis) meses; 5- 
Apreciação do parecer da Comissão de Ética. Após a leitura da pauta a presidente 
Beatriz colocou em aprovação os itens da pauta. O conselheiro Adrianis propôs o enca-
minhamento que o item número cinco da pauta fosse o primeiro hoje, haja vista que al-
guns conselheiros estarão ausentes depois de alguns debates e este é um assunto 
pertinente que foi trazido para essa reunião e gostaria que ele fosse trazido para primei-
ro assunto da pauta, inversão de pauta. A presidente Beatriz colocou que temos que 
levar para votação se  mantemos a pauta como está ou  invertemos, vamos a votação. 
O conselheiro Tierri colocou que acha que deve ser mantido da forma que está, até 
porque um conselheiro ainda não está presente e que tem algumas considerações a 
serem feitas a respeito desse item, além dele, tem outro também, assim a pauta deve 
ser mantida, não sabíamos desse contratempo. A conselheira Ana Duda, não aprovou. 
A conselheira Mercedes não aprovou. O conselheiro Adrianis aprovou. O conselheiro 
Anderson aprovou a alteração da pauta e quer justifi car o voto: “ tendo em vista a com-
plexidade dos assuntos 4.1 e 4.2 que serão discutidos, aprovou a alteração”. O conse-
lheiro Marcelo falou que aprova por uma questão de ordem, o item cinco deveria vir em 
primeiro lugar. O conselheiro Claudimar aprovou. A conselheira Claudia não aprovou 
porque todos os assuntos são complexos então, tanto faz.  A conselheira Patrícia não 
aprovou em função que está faltando um conselheiro. A conselheira Ana Carolina apro-
vou. A conselheira Lúcia colocou que aprova e quer fazer considerações: os outros as-
suntos vão demandar tempo, não são complexos mais são longos, eles não são rápi-
dos. A conselheira Daniele e o conselheiro Josemar votaram por manter a pauta. O 
conselheiro Antonio colocou que são assuntos complexos e teve pouco tempo para 
analisar e o conselheiro não esta aqui. A secretária Carla informou que foram nove votos 
para manter a pauta e sete votos para a alteração da pauta. O conselheiro Marcelo fez 
algumas considerações: “o motivo da não alteração era a ausência do conselheiro Cló-
vis, mas agora ele está aí.” O conselheiro Tierri colocou que já votou e mantém o seu 
voto. A presidente Beatriz colocou o item dois: aprovação da Ata 247. A Secretária Carla 
colocou que esta é a ata que não teve gravação, foi reenviada para que todos pudessem 
fazer suas considerações e não houve manifestação nesse sentido, assim está nova-
mente para discussão. A presidente Beatriz perguntou se todos leram e se tem alguma 
alteração a ser feita, todos concordaram com a Ata 247. O conselheiro Tierri colocou 
que devido a falta de gravação, foram incluídos os pareceres de todas as comissões, os 
quais foram copiados com conteúdo integral, algumas coisas que foram lembradas fo-
ram colocadas, como não tem gravação fi cou aberta para que os outros colocassem as 
alterações, mas não veio nenhuma contribuição até então, assim  acha que Ata está 
aprovada. A presidente Beatriz indagou se está aprovada Ata 247. Aprovada por una-
nimidade. A presidente Beatriz colocou a Ata 248 para apreciação, indagou se tem al-
guma alteração, aprovado por unanimidade. Item três informes gerais. A secretária 
Carla colocou a justifi cativa de ausência do conselheiro Alexandro devido a consulta 
médica agendada em Curitiba na data de hoje. Apresentado ofício recebido da ABASE: 
“Vimos por meio desde comunicar que excepcionalmente a Casa do Piá fará uma pausa 
das suas atividades do dia quatro ao dia onze de julho, por cerca de uma semana, tal 
parada é necessária para que façamos o processo de dedetização de todo o prédio 
onde efetuamos o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e para que 
não haja risco algum de contaminação ou de envenenamento dos usuários e colabora-
dores. Fomos orientados pela equipe responsável pelo serviço de que o prédio precisa-
rá fi car por este período sem utilização, ocorre que o Centro Social Casa do Piá fi ca ao 
lado de um córrego e temos encontrados freqüentemente dentro do nosso prédio escor-
piões, aranhas e outros animais peçonhentos que colocam em riscos as crianças e 
adolescentes que freqüentam a entidade, ademais também estamos enfrentando uma 
infestação de cupins que estão começando a prejudicar a estrutura da cobertura, mó-
veis e demais objetos de madeira presentes no prédio, sendo assim efetuaremos a de-
detização no período supracitado sendo que este serviço custeado cem por cento de 
recursos próprios, visando o bem estar e o atendimento seguro de todos os nossos 
usuários, atenciosamente, Rogério Luiz da Silva, diretor fi nanceiro”. Apresentação do 
processo da Vila Vicentina de alteração do objeto do convênio e retirada do termo: en-
fermos, tratamento não hospitalar, enfermos encaminhados pela rede de saúde com 
mulheres, crianças, pessoas especiais ou com necessidades especiais e usuários de 
substâncias psicoativas, o processo retornou com o parecer da controladoria informan-
do que o objeto do convênio uma vez celebrado não pode ser alterado, se o objeto es-
tiver incorreto tem que reincidir o convênio e fazer outro, a secretária Carla sugeriu que 
o processo retorne para a comissão para nova avaliação. Recebido na data de ontem 
ofício do CEAS Paraná referente a denúncia em relação à convocação das eleições da 
sociedade civil organizada do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 
Ponta Grossa, com a seguinte resposta: “Senhora Presidente, o Conselho Estadual de 
Assistência Social-CEAS/PR,reunido ordinariamente em cinco de junho de dois mil e 
quatorze e, em atenção à analise das documentações encaminhadas pelo CMAS de 
Ponta Grossa, por conta da denúncia formulada pelos conselheiros da sociedade civil 
sobre a convocação das eleições da sociedade civil organizada pelo chefe do poder 
executivo municipal, vem orientar quanto à legitimidade das referidas eleições. Primei-
ramente é preciso atentar para perda de objeto, visto que o prazo de prorrogação dos 
mandatos já estaria a esse tempo integralmente esgotado, incidindo em situação de 
impossibilidade jurídica. Ou seja, acaso fosse considerado ilegítima as eleições convo-
cadas pelo prefeito municipal, e tendo em vista que o mandato do conselho anterior, 
mesmo com o reconhecimento da prorrogação, já teria se fi ndado, então simplesmente 
ter-se-ia de reconhecer, ilogicamente, o CMAS de Ponta Grossa como atualmente extin-
to. Ao par disso, tem-se ainda alguns outros aspectos jurídicos que impedem o reconhe-
cimento da tese do denunciante a saber: 1) O CMAS jamais poderia ter aprovado pror-
rogação de mandato por meio de simples deliberação, haja vista que tal instrumento, 
por si só, não tem o condão de produzir efeitos externos; 2) Não se admite interpretação 
de que a inexistência de previsão legal quanto a prorrogação de mandato conduza a 
autorização implicitamente consentida. Justamente ao contrário: o silêncio da lei, no 
âmbito do regime jurídico de direito administrativo incidentes sobres os Conselhos da 
Assistência Social, determina a proibição; 3) Não é concebível que o CMAS aprove 
prorrogação de mandato as véspera do vencimento do prazo, sem ainda a elaboração 
de ata e publicação tempestiva do ato. 4) A ausência de ata e publicação tempestiva 
torna sem efeito eventual deliberação. Ou seja, não há duvidas de que após 01/03/2014, 
data do término normal da gestão do CMAS de Ponta Grossa 2012/2014, não havia 
qualquer ato com validade no sentido de prorrogação dos mandatos. Por conta disso, 
há de se ponderar a irregularidade da conduta do Senhor Prefeito municipal ao convo-
car ele próprio o processo de escolha dos representantes da sociedade civil. É que 
conforme legislação o funcionamento do Conselho Municipal da Assistência Social é 
imprescindível a celebração de convênios, acordos, aprovação de projetos, gastos e 
orçamentos relativos a matérias pertinentes a Assistência Social. Desse modo, tendo 
em vista ainda que é competência e responsabilidade de cada município a instituição e 
manutenção dos CMAS, bem como considerando que a gestão 2012/2014 fi ndou-se 
sem que o conselho exercesse sua competência  de convocação das eleições, é de se 
reconhecer, no caso concreto, como excepcionalmente legitimo a atuação do chefe do 
executivo, não havendo neste aspecto pontual motivos para procedência da denúncia. 
Caso CMAS de Ponta Grossa ainda tenha interesse que o CEAS /PR analise a possível 
irregularidade da composição do Conselho Municipal, solicita-se o encaminhamento 
das informações sobre a composição do CMAS indicando as entidades (Prestadores de 
Serviço, Trabalhadores do Setor e Usuários) eleitas e seus representantes com as suas 
respectivas Entidades. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os pro-
testos de estima e consideração, Atenciosamente, Inês Roseli Soares Tonello, presiden-
te do CEAS/PR”. O conselheiro Adrianis indagou se este ofício está em resposta ao que 
foi solicitado ao Executivo, pediu à Secretaria Executiva que solicite ao Gabinete do 
Prefeito a resposta que ele enviou ao CEAS, a qual deveria ser lida conjuntamente a 
esta normativa do CEAS, a cartilha que diz sobre a eleição, caderno de orientações do 
CNAS sobre o processo eleitoral, é clara e diz que o processo eleitoral inicia-se com 
aprovação em plenária da resolução que dispõe sobre a eleição da representação da 
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sociedade civil, ao que lhe consta o Executivo não é sociedade civil do conselho da 
assistência social, em relação a sociedade civil, o processo de eleição esta pautado no 
artigo onze da resolução do CNAS duzentos e trinta e sete de dois mil e seis, que dispõe 
que os representantes da sociedade civil sejam eleitos em assembleia instalada. Foi 
convencionado ano passado que a eleição não aconteceria na conferência mas em 
outro momento, que é sabido pela maioria que está aqui presente, o processo de elei-
ção da sociedade civil deve acontecer necessariamente em fórum próprio, no que diz 
respeito a composição na representação de representantes governamentais. O conse-
lheiro Adrianis colocou que  não lhe assusta a resposta do CEAS em nenhum momento, 
haja vista que a Luciane, não tem nenhuma preocupação em citar nomes,  já tinha se 
instruído a fazer a defesa do Executivo junto a reunião do CEAS, é somente uma pena, 
porque o Prefeito só recrudesceu de ele próprio conduzir o pleito, quando ele foi pres-
sionado pelas entidades numa reunião no gabinete, isso mostra mais uma vez aquilo 
que vem se propugnando  neste conselho, o  desrespeito total e absoluto pela socieda-
de civil que não é nem de longe uma novidade, gostaria de uma cópia deste documento. 
A secretária Carla falou que vai digitalizar e passar a todos. A Presidente Beatriz infor-
mou que do dia primeiro ao dia quinze de julho estará ausente, por conta de férias, 
quem estará à frente será o vice-presidente Tierri. A conselheira Lucia indagou se está 
certa a titularidade e suplência com a saída da conselheira Isabela, a secretária Carla 
respondeu que já foi solicitada a publicação  juntamente com a conselheira Daniele. O 
conselheiro Marcelo lembrou que o conselheiro Patrick, representante dos usuários, 
pediu para informar que fez uma cirurgia e quer que seja justifi cada a falta. Item 4: 
apreciação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre os seguintes 
assuntos: 4.1 Projetos de aceite para expansão/reordenamento dos seguintes serviços: 
Acessuas-trabalho; serviço de acolhimento para adultos e suas famílias e Serviço de 
Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.  A relatora 
da Comissão, conselheira Ana Carolina colocou que quanto ao Programa Acessuas-tra-
balho a mobilização foi questionada, ocorre através do CRAS, quanto ao Pronatec em 
2013/2014 foram realizadas 207 matrículas e esse aceite é para mais um ano de funcio-
namento, a comissão colocou uma ressalva: incluir no projeto como público prioritário 
adolescentes institucionalizados que estão para completar dezoito anos ou advindos de 
medidas socioeducativas. O conselheiro Anderson colocou que o foco primordial do 
projeto são os defi cientes, caso as vagas não fossem preenchidas pelos defi cientes que 
se seguisse uma ordem, primeiro para os adolescentes institucionalizados, depois os 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, e no terceiro momento os 
contraturnos sociais, tendo em vista que principalmente em relação aos adolescentes 
abrigados a necessidade de capacitação profi ssional é fundamental, porque depois, têm 
condições de  buscar um emprego e administrar sua própria vida. O conselheiro Adrianis 
colocou que foi acrescentado nesta discussão que quando da construção do PMAS, o 
departamento do defi ciente não apresentou nenhuma propositiva, este projeto veio de 
encontro a eles, porém, não foram apresentados nenhuma propositiva e que, de fato, 
isso exigiria um cuidado, porque foram trabalhadas todas as questões referentes ao 
departamento, foi questionado justamente isso, um ponto que foi levantado foi a apre-
sentação de nenhuma proposta, nem aquilo que deveria ser próprio deste departamen-
to para a construção do PMAS, e aí vamos aprovar, demos o aceite, está é uma questão 
importante que deve ser levada em consideração, o importante desta questão foi de fato 
que nós discutimos, sai do cumprimento de medida e é inserido no mercado de trabalho, 
é o pulo do gato, mas essa questão do defi ciente fi cou pendente, inclusive no PMAS, só 
para ressaltar. A conselheira Ana Carolina informou que o parecer da comissão foi favo-
rável.  Presidente Beatriz levou à votação: O conselheiro Adrianis colocou que aprovado 
no aspecto da validade dele mesmo como processo que otimiza a política mesmo que 
faz aquilo que nós chamamos de ciclo, é acompanhado dentro da entidade e fora da 
entidade depois ele tem um aporte, colocou que gostaria muito de uma proposta, senho-
ra presidente: “ que nós pudéssemos justifi car os nossos votos, dizer eu aprovo, eu não 
aprovo é vazio, porque parece que a gente não tem conhecimento da matéria, é uma 
proposta,  não é sim fi ca uma coisa vazia.” O conselheiro Anderson aprovou tendo em 
vista todas as questões já levantadas, os mesmos apontamentos. O conselheiro Antonio 
colocou que concorda com o conselheiro Adrianis quando ele fala do conhecimento, é 
importante haver o conhecimento, mas aprova. O conselheiro Adrianis colocou que te-
mos aprovado coisas muito sérias nesta mesa ou por mérito ou por sim ou não e aí se 
perde o valor. O conselheiro Antonio colocou que temos poucas informações sobre os 
pareceres. A conselheira Lúcia aconselhou que quando a gente não conhece é mais 
indicado abster-se do voto. Aprovado por unanimidade. A conselheira Ana Carolina in-
formou que os projetos que aqui estão foram avaliados pela comissão, caso alguém 
queira mais informações. A conselheira Lucia achou importante ressaltar também que 
esse projeto veio bem completo, bem elaborado, com todas as explicações, com todos 
os esclarecimentos que a comissão precisava para poder aprovar. O conselheiro Adria-
nis colocou que é uma menção honrosa à Gerência de Proteção Social Básica. Próximo 
projeto é o aceite para expansão do serviço de acolhimento para adulto e suas famílias 
e casa de passagem, o MDS enviou para o conselho dia 17 com prazo de resposta até 
o dia 30, então um curto prazo, são cinquenta vagas para o acolhimento, cinquenta para 
a casa de passagem. Conselheiro Tierri explicou que é cinqüenta para um ou é para 
outro. A relatora continuou, são dez mil reais pelo serviço, a comissão não emitiu pare-
cer visto que não foi apresentado nenhum projeto escrito para esse aceite, fi cou decidi-
do que se o projeto fosse entregue durante a plenária este assunto seria discutido. 
Conselheiro Anderson explicou que não houve apresentação de projeto na reunião de 
comissão, então, não havia condições de fazer a análise dessas questões, então, foi 
solicitado para a Gerência de Proteção Social Especial que  o projeto fosse entregue até 
o período da reunião, tendo em vista que o prazo de aceite está curto. O conselheiro 
Anderson fez a leitura do projeto apresentado pela Gerência de Proteção Social Espe-
cial. Conselheira Ana Carolina indagou se as cinquenta metas deverão ser destinadas 
para uma instituição só ou poderá ser dividido entre mais de uma instituição. Conselhei-
ro Tierri respondeu que não sabe, entrou em contato com o Escritório Regional, até para 
questionar a possibilidade de oferecer esse serviço para uma entidade que já execute o 
trabalho e foi respondido  que sim porque se trata de reordenamento então, por exem-
plo, seria possível oferecer para uma entidade que não é cofi nanciada com recurso fe-
deral para que  execute este serviço com mais esse aporte fi nanceiro, dez mil reais. 
Conselheiro Tierri explicou, por exemplo, hoje temos a Vila Vicentina/Casa da Acolhida 
que já trabalha com 50 vagas para casa de Passagem, se passássemos para essa en-
tidade, por exemplo, aí sim ela teria que atender mais 50 totalizando 100 metas, uma 
outra entidade que não atenda, pode receber com o público que já existe sem necessa-
riamente precisar aumentar as vagas, isso é possível segundo o Escritório Regional. 
Hoje temos o Ministério Melhor Viver que trabalha com este serviço de abrigo para 
adultos e suas famílias e existe a possibilidade, depois, a Gerência Especial poderá 
entrar em contato com as entidades, oferecer, propor, mas a priori ofi cialmente não, isso 
tem que ser oferecido posteriormente. Conselheiro Marcelo perguntou se aquele aceite 
de dois mil e doze, também para cinquenta vagas, dez mil reais, não foi executado? 
Conselheiro Tierri respondeu que a principio o próprio secretário e ele, como diretor da 
Gerência Técnica, conversaram com a Vila Vicentina para propor o aumento das metas 
e na primeira conversa fi cou que talvez a entidade aceitaria, iriam se organizar para 
tentar aumentar o serviço e fi cou por isso mesmo,  então o aceite de dois mil e doze foi 
feito, o valor está em saldo porque na época não tinha nenhuma entidade, foi oferecido 
mais cinquenta metas para a Vila Vicentina, como eles nem começaram a atender os 
cem, o recurso foi bloqueado. Conselheiro Adrianis colocou que este aceite abre uma 
outra discussão, uma discussão pertinente e importante, a Tipifi cação e a gestão plena 
do SUAS prevê que alguns serviços sejam  executados pelo município, exclusivamente, 
é a discussão com a Gerência Especial quando declinamos de não fazer o parecer na 
reunião da comissão, foi justamente por entendermos que enquanto fi zermos aceites 
para entidades não estaremos dando passos para construção de equipamento público, 
que é necessário, por que temos subvenção, temos cofi nanciamento, precisamos fazer 
isso, dez mil reais não salvam a lavoura, eu vi agora o plano de aplicação da Gerência 
Especial, roupas de cama e banho R$ 2.500,00, gêneros alimentícios R$ 5.000,00, 
materiais de higiene e limpeza R$ 2.500,00  esses usuários custam muito mais do que 
isso, a saber, roupa de cama hoje tem que comprar em lote e é extremamente caro, 
gêneros alimentícios, a não ser que eles passem com arroz, feijão e batata, acho que o 
caminho que temos que fazer como conselho é pensarmos num equipamento público. 
Secretária Carla colocou que concorda, mas entende que isso é uma segunda parte, 
fazemos o aceite, depois será discutido se o serviço será executado pelo município ou 
se será terceirizado, ai é outra discussão que deverá ocorrer. Conselheiro Adrianis colo-
cou que esta discussão ocorre desde dois mil e doze como sendo aceite. A secretária 
Carla propôs a retomada dessa discussão. Conselheiro Adrianis colocou que em dois 
mil e doze foi feito o aceite, dois mil e catorze um segundo aceite e para dois mil e 
quinze um terceiro aceite, e aí o município não conseguiu construir, o PMAS prevê a 
construção disso, que o CMAS aprovou este ano, então está chamando essa refl exão 
justamente para pensarmos aquilo que é próprio, o município tem gestão plena, tem 
uma coisa na assistência social chamada gestão plena, que alguns serviços tem que ser 
feito pelo município. Conselheira Ana Carolina colocou que outra coisa que lhe preocu-
pa também é esse aceite, uma vez que o monitoramento da comissão do SUAS tem 
feito naquele saldo, o município está até tentando gastar esse saldo, por que veio e fi cou 
bloqueado e se já tem um bloqueado vamos usar o anteriormente, tentar resolver esse 
que já tá mais atrasado, vai ser um acúmulo para o município prestar contas desse di-
nheiro todo que tá vindo e não está sendo usado. Conselheiro Adrianis colocou que, por 
exemplo, no RH será uma equipe mínima pra este atendimento a NOB RH prevê uma 
equipe mínima, um coordenador, um assistente social, um psicólogo, profi ssionais de 
limpeza, alimentação e lavanderia para cinquenta pessoas. Conselheiro Anderson colo-
cou que inclusive a questão é que a equipe mínima tem a quantidade de usuários que 
devem ser atendidos por essa equipe. Conselheira Ana Carolina colocou que esse é um 
dos motivos que ate hoje aquele aceite continua bloqueado, por que ela mesma trabalha 
em instituição com abrigamento, pela exigência do quadro de funcionários, dez mil não 
paga as despesas, para a instituição estava sendo inviável. Conselheiro Anderson colo-
cou que, na verdade, em relação ao quadro que se pede da NOB é o profi ssional refe-
renciado para até vinte usuários, então é preciso ter um coordenador, assistente social, 
psicólogo pra cada vinte usuários e tem cinquenta. Conselheiro Tierri  colocou: “essa 
NOB RH pra falar a verdade,” mas vê uma coisa também, que geralmente os aceites, 
nesse caso principalmente, é um co-fi nanciamento, é um aporte a mais para que o 
serviço seja feito da melhor maneira possível, por exemplo, hoje, a Fundação Proamor 

também tem convênios com as entidade até com o Ministério Melhor Viver para execu-
ção desse mesmo serviço e esses dez mil vem para complementar, também é uma 
questão que não é somente os dez mil para manter o serviço, que é realmente impossí-
vel, que tem a parte do gestor que vai co-fi nanciar através de recursos próprios o mes-
mo serviço da entidade. Conselheiro Adrianis colocou que a Gerência Especial não co-
locou a contra partida e nem indicou. Presidente Beatriz respondeu que a contrapartida 
é recurso da entidade. Conselheiro Adrianis exemplifi cou: “a presidente Beatriz disse te 
dou dez, mas você tem que me dar um capital de giro de cinco, é a contrapartida, por 
esse motivo eu acho que nós não teríamos que aprovar se não houver essa ideia da 
contrapartida. Foi colocado que não chegaria a tanto não aprovar de imediato, mas ao 
menos que fosse instruído adequadamente e voltasse com as adequações, qual institui-
ção que pode. Secretária Carla colocou que não há tempo. Conselheiro Tierri colocou 
que o grande problema desse aceites o prazo é curto que e o  MDS liberou esse aceite 
no dia dezessete que foi terça feira passada e a data fi nal dele é dia trinta, segunda 
feira agora, duas semanas para o órgão gestor fazer um projeto, procurar entidade, 
nesse caso o tempo é curto realmente. Conselheira Lúcia colocou que o prazo é curto, 
mas se repete a quase uma década, então acha que não é curto é que se repete as 
aprovações sem os devidos cuidados, está com o conselheiro Claudimar quando ele 
diz, por isso é tão importante a gente conversar, isso precisa ser melhorado, a gente não 
pode continuar dizendo que é assim: “a NOB SUAS é uma porcaria”, gente existe plano 
e existe lei sim, se está errado vamos arrumar esquece lá para trás, vamos arrumar 
hoje, essa proposta dessa comissão é que cada vez mais a gente tenha um plano en-
xuto, por que em algumas coisas tem a equipe do município, assistentes sociais capa-
citados para fazer planos, então dá para fazer, não é porque esse foi na última hora já 
teve  em anos anteriores a mesma situação, então acha que não se deve ter essa atitu-
de derrotista e pessimista de que não adianta fazer nada porque o município vai perder 
o dinheiro ou vai ganhar o dinheiro, todos nós nos cansamos, mas a gente tem que fazer 
a coisa certa, com plano para que essas entidades e essas pessoas não fi quem a 
mercê a cada ano de mudança política e de governo que as coisas mudem, se o CMAS 
funcionar e as leis funcionarem direito não tem como mudar, pede cuidado com esse 
pessimismo, acha que esse debate foi muito bom, a vinda deste projeto agora como 
facilitador e vamos continuar assim. Conselheiro Adrianis colocou que temos uma per-
gunta importante, tem demanda? Todos respondem que tem. Quantas pessoas aten-
dem lá? se for calcular mensalmente em torno de trinta a trinta e cinco pessoas. Conse-
lheiro Tierri colocou que segundo o projeto a ideia é para abrigo e não para Casa de 
Passagem. Conselheira Ana Duda colocou que hoje inclusive a proposta veio para ou-
tras instituições para colocação dessas vagas justamente porque hoje a Casa da Aco-
lhida não contempla toda a demanda do município, muitas pessoas fi cam sem ser aten-
didas, inclusive são enviadas para o Ministério Melhor Viver que supre uma necessidade 
no município que não é obrigação deles, mas a entidade supre devido ao fato de que 
não tem outros serviços sendo oferecidos, então, existe uma demanda bem maior do 
que atendida no município. Conselheira Lucia colocou que não duvida que existe de-
manda, mas se não acontece é porque o serviço não existe de maneira continua há 
anos, então assim, não duvida da demanda, vive e conhece as famílias e sabe que tem 
demanda, agora como não tem um plano efetivo que esta população possa contar, a 
demanda não aparece porque não tem o serviço. Conselheiro Adrianis colocou que a 
antiga capela da catedral é onde o CREAS tem deixado as pessoas literalmente, depo-
sitado, foi lá, acha que fazer um aceite quando se fala em outras entidades, precisamos 
de números, a assistência social trabalha em cima de números quantitativos, essa é 
uma questão, foi lá e tinha vinte, vinte e cinco homens de diferentes situações, diferen-
tes problemáticas, alguns casos até mesmo de saúde, outros de drogadição, estava 
tudo no mesmo balaio. Conselheira Ana Duda colocou que pessoas em situação de rua, 
vivenciam problemas em conjunto, não tem como separar em situação de rua um que 
não seja usuário de drogas, outro que não tenha nenhum problema, não se consegue 
fazer esse atendimento diferenciado para pessoas em situação de rua. Conselheiro 
Adrianis colocou que temos um CREAS POP que faz a abordagem, faz a triagem, se-
gundo a resolução. Conselheira Ana Duda falou: “Adrianis me desculpe, mas acho que 
você não vivencia a realidade do município, você não consegue visualizar, talvez você 
não consiga ainda porque você não tenha acompanhado uma instituição que trabalha 
com pessoas em situação de rua, a demanda que nós temos no município hoje gira em 
torno de mil pessoas que vivenciam a situação de rua e nós temos números que a enti-
dade Ministério Melhor Viver e a Cada da Acolhida podem apresentar.” Conselheiro 
Adrianis colocou que ele esbarra com essas pessoas todas as vezes que vai a padaria 
e todas as vezes que vai na farmácia e voltando-se à conselheira Ana Duda: ”e ainda 
você questiona a necessidade de atendimento delas? Eu não estou questionando o 
atendimento estou questionando a forma de atendimento, não adianta querermos ex-
pandir um serviço simplesmente, sem criarmos um equipamento próprio para isso, é 
esse o meu questionamento.” Conselheira Ana Duda colocou que o gestor atual não tem 
uma vara de condão que possa de um momento para o outro realizar ou suprir as ne-
cessidades que até agora não foram atingidas, ele está fazendo o impossível dentro das 
suas possibilidades de sanar as difi culdades da assistência social, nenhuma gestão 
esteve tão atenta a assistência quanto essa, mesmo com a difi culdade que enfrenta 
neste conselho. Conselheira Claudia colocou que o conselho, como a Lucia falou, está 
proposto a aceitar e acha, que por outro lado, verba não se devolve, então, acha que 
deve sim fazer o aceite e a própria comissão, o próprio conselho fi scalizar isso, cobrar, 
se não foi feito isso até agora, acha que nesta gestão do conselho deve ser feito. Con-
selheira Ana Carolina colocou que essa gestão do conselho tem que monitorar, fi scalizar 
esse dinheiro e aí justamente é o que a comissão está tentando propor, esse dinheiro 
que já foi dado aceite em dois mil e doze que está parado até hoje e não foi usado, então 
existe o acúmulo desta verba sem uso, é só isso que a comissão está propondo. Con-
selheiro Tierri disse que não é para vagas novas e sim para fi nanciar vagas existentes, 
queria que isso fi casse bem claro, o projeto não fala isso, gostaria que o responsável 
pela gerência de proteção social especial expusesse claramente isso se é para novas 
vagas ou se é para fi nanciar vagas já existentes. A conselheira Eliane (gerente de pro-
teção social básica) respondeu que é vaga pré-existente. Conselheiro Marcelo colocou 
que já esteve conversando com o presidente da instituição e em 2012 a Associação 
Ministério Melhor Viver não aceitou a proposta que foi feita pela secretaria justamente 
porque se exigia mais cinquenta vagas, são dez mil para mais cinquenta vagas, que dá 
um percapita de duzentos e dez, ai fi ca inviável, abrigo é o mês inteiro, pessoas lá mo-
rando, comendo, funciona vinte e quatro horas, então duzentos reais para isso é insufi -
ciente. Conselheiro Tierri colocou que justamente isso que ele quis esclarecer quando 
entrou em contato com a Luciane, chefe do Escritório Regional, justamente para deixar 
claro isso, como se trata de reordenamento e não apenas de uma expansão, por exem-
plo, o aceite ACESSUAS é uma expansão, ou seja, recebe-se mais recurso para fazer 
aquilo que já está fazendo e nesse caso não, seria mais um aporte fi nanceiro, se fosse, 
no caso, a Casa da Acolhida porque elesjá tem um aporte federal que agora claro está 
bloqueado, mas daí como eles já possuem esse aporte e se aceitassem teriam que 
expandir para mais cinqüenta. Perguntam: No caso do Ministério Melhor Viver não? 
Conselheiro Tierri respondeu, não, porque ele não é co-fi nanciado federalmente, ele é 
fi nanciado apenas pela Fundação Proamor. Conselheira Ana Carolina indagou se o an-
terior não era reordenamento. Conselheiro Tierri respondeu que até acha que era, talvez 
houvesse uma confusão, foi até por isso que ele entrou em contato com o Escritório 
para ter certeza. Conselheiro Claudimar falou para o conselheiro Tierri: “eu falo da ques-
tão de ser claro nas propostas, não é de a gente não ter uma visão da realidade, a 
gente tem uma visão normal da realidade, agora enquanto conselheiros nós temos que 
ter uma visão objetiva da realidade, saber dimensionar, por mais que eu vá na padaria 
como diz o Adrianis, veja que tem um morador de rua que esta ali no sinaleiro e em tudo 
que é lugar mas eu não sei se ele esta morando em algum lugar já ou não, quando a 
gente fala em dimensionamento, precisamos de maneira objetiva um levantamento, 
uma estimativa, a gente vê muitas estimativas a respeito, por exemplo, mil moradores 
de rua, estão acolhidos onde esses moradores de rua, então tem cinqüenta lá no Melhor 
Viver, tem cinqüenta na Vila Vicentina, e assim vai e a gente tem uma visão clara até 
para nós podemos deliberar de fato nós ainda temos para acolher tantos morador de rua 
e ai aceitamos e tudo mais, mas fi carmos deliberando em cima de suposições de acre-
ditar, eu não duvido de modo algum da existência, não duvido da palavra de nenhum de 
vocês que nos trazem informações, só que precisa de fato ter esses dados bem concre-
tos, inclusive neste caso a questão de saber quanto que é o valor correspondente  a 
contrapartida da instituição, tem que fi car claro também, é do município, é da instituição, 
quem vai dar a contrapartida? São questões que fi cam pendentes de clareza, estou 
convencido a partir do que falou o Marcelo que havendo possibilidade do Ministério 
Melhor Viver executar este projeto eu voto favoravelmente mas mais uma vez um voto 
de confi ança eu gostaria de  não ter que votar em confi ança quero votar com dados 
concretos.” Conselheiro Tierri colocou que a respeito destes dados, foi discutido recen-
temente, outro projeto do Ministério Melhor Viver e o presidente da entidade,  Pastor 
Montes nos apresentou um dado que é até muito alto que diz que na entidade eles 
atendem quase duas mil pessoas, até porque o Ministério Melhor Viver tem outro servi-
ço que não é o abrigo que é de abordagem e justamente identifi ca estes casos, procura, 
vai a campo e até o próprio dado que o presidente da entidade trouxe era de quase duas 
mil pessoas em situação de rua e não apenas morador de rua, então demanda acredita 
que existe para o serviço. Conselheiro Marcelo colocou que são dois mil cadastros e 
perguntou em relação ao desbloqueio destas verbas federais, porque fazer este aceite, 
se já há verba da alta complexidade bloqueada. Conselheiro Tierri respondeu que é 
justamente essa a questão da Casa da Acolhida e até na própria resolução do conselho 
nacional. foi oferecido para a Casa da Acolhida, então no caso, por exemplo, o municí-
pio para abrigo para adultos, tem co-fi nanciado 150 vagas, 50 que já está na Casa da 
Acolhida, 50 que foi sugerido a expansão para Casa da Acolhida e esse 50 que nós 
estamos avaliando agora. Conselheiro Adrianis colocou que o ponto sete acha que pre-
cisa ser elucidado que a questão de recursos humanos consta que a equipe de referên-
cia segundo a NOB RH, a NOB RH neste sentido na página 23 elucida o quanto deve 
ser e como deve ser, segundo, a contrapartida que não consta e colocou: “ Ana, respon-
dendo a sua louvação acerca de nunca termos visto um gestor com tantas benesses 
pela assistência, ele prometeu isso no dia que ele tomou posse, então ele não está fa-
zendo nenhuma ação fora de suas responsabilidades. Presidente Beatriz solicitou a 
votação. Conselheiro Cleber se absteve. Conselheiro Adrianis aprovou com a ressalva 
de que a proposta seja refeita a partir do RH e da contrapartida que deve constar. Con-
selheiro Anderson aprovou com três ressalvas, a questão de aparecer o quadro de RH, 
a questão da contrapartida e também como a própria secretária Carla colocou que exis-

te a possibilidade do município prestar esse serviço, então na questão da metodologia 
parece uma entidade dos recursos físicos, uma instituição, que possa ser equipamento 
publico ou privado que tenha essa observação no recurso físico. Conselheiro Mauro 
aprovou com as ressalvas. Conselheiro Josemar  aprovou sem ressalvas. Conselheira 
Claudia aprovou sem ressalvas. Conselheira Ana Carolina aprovou. Conselheira Lucia 
aprovou satisfeita com a abertura de discussão para a plenária. Conselheira Daniele 
aprovou.  Aprovado. Relatora Ana Carolina colocou que o aceite para reordenamento 
do serviço PENSE onde o plano de aplicação apresentado de oito mil e oitocentos 
mensais sendo dois mil e duzentos reais para cada vinte vagas, número atual 470 aten-
dimentos, a comissão observou para expor a contrapartida e adequação de quadro de 
funcionários de acordo com a NOB SUAS por parte do gestor. Conselheiro Anderson fez 
a leitura do projeto. A conselheira Eliane Gerente de Proteção Social Especial colocou 
que o acompanhamento é feito através da entrevista social, com acompanhamento psi-
cológico e dos educadores, então do momento até fazer o desligamento daquele ado-
lescente, fazendo trabalho de grupo, encaminhando para os serviços dentro da comuni-
dade, até ser encaminhado o processo para desligamento de cada um dos adolescentes, 
todos os dados são tomados, desde estudo do caso, desde o plano individual com o 
adolescente até o desligamento. Conselheiro Anderson concluiu a leitura e disse que o 
projeto está muito bom, atenderam todas as orientações da comissão, parabéns, fi cou 
muito bem feito, é só em relação à questão do público prioritário que está aqui que não 
se aplica ao CREAS PENSE, pois todo adolescente que comete ato infracional são jul-
gados e encaminhados pela vara da infância e juventude, só fazer essa alteração e fi car 
claro. Conselheiro Tierri esclareceu que este aceite foi enviado por e-mail para a comis-
são, o valor percapita é R$ 2.200,00 para cada grupo de vinte, então no caso esta 
sendo feito o aceite para quatro grupos, R$ 8.800,00 e será feito apenas no CREAS 
PENSE e era o máximo permitido, quatro grupos por unidade. Conselheiro Clóvis apro-
vou. Conselheira Ana Duda aprovou. Conselheiro Cleber aprovou. Conselheiro Adrianis 
congratulou porque as discussões são profícuas neste aspecto, quando votam com 
clareza dos objetivos norteadores que dão condições a este conselho deliberar de forma 
clara, aprovou. Conselheiro Anderson aprovou. Conselheiro Marcelo aprovou, acompa-
nhando o pronunciamento do Conselheiro Adrianis, é isso que o conselho quer, é hones-
tidade, quando não se tem isso ai fi ca difícil para o próprio município, fi ca difícil para 
todo mundo, não acompanhei a comissão mais também parabenizo a gerência especial, 
a comissão também por ter tido essa atitude de orientar de buscar uma solução que é 
bom para todo mundo. Conselheira Claudia aprovou. Conselheiro Cleber aprovou.  Con-
selheira Lucia aprovou. Conselheira Lucia colocou para que todos saibam pode ser que 
não aconteça mas é necessário que aconteça o estado também precisa acompanhar e 
a gente estava conversando aqui que até hoje não houve em nenhum momento, as 
pessoas precisam recepcionar  pessoas do estado que eles vem fazer visitas técnicas, 
o estado precisa ter uma participação. Conselheiro Tierri colocou que o estado é respon-
sável pelo bloqueio dos recursos. Conselheiro Anderson solicitou que a aprovação do 
aceite seja encaminhada ao CMDCA porque ele faz a fi scalização direta deste serviço. 
Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº25/2014. Presidente Beatriz passou ao 
item 4.2- Plano de aplicação dos recursos de reprogramação dos pisos do SUAS da 
Proteção Social Básica, Especial e IGD-Bolsa e IGD-SUAS; relatora Ana Carolina colo-
cou que na última reunião de comissão do SUAS foi proposto o acompanhamento dos 
saldos que estão bloqueados ou saldos que estão parados já após algum tempo sem 
uso, a secretária Carla apresentou da Gerencia Básica os valores que vão ser reprogra-
mados, a conselheira Ana Carolina fez a leitura da proposta. Conselheira Lucia colocou 
que fi que claro que os CRAS estão sucateados e o que esta previsto aqui não dá nem 
para fazer cócegas. Secretária Carla colocou que os valores deverão ser divididos por 
dez, (são 10 CRAS) é cento e dezessete dividido por dez, em material de construção, 
telha, tinta e pintura. Conselheiro Adrianis indagou se ainda temos CRAS sem internet. 
Secretária Carla respondeu que o CRAS Paraíso e o Santa Luzia. Conselheiro Adrianis 
perguntou se não é possível resolver com este  dinheiro. Carla (Gerência de Proteção 
Social Básica) colocou que o problema está na Oi, a fi bra ótica que a Oi não tem como 
nos atender. Foi questionado se não dá para fazer por satélite ou via rádio? Conselheiro 
Tierri colocou que a prefeitura não libera, pois todo conteúdo acessado fi caria aberto 
para entrar em sites que a prefeitura bloqueia. Conselheiro Adrianis colocou que há 
previsão de R$ 48.500,00 para uma padaria, sendo que a SMAS está tendo problemas 
com o CadÚnico para atualização, propõe a criação de uma central do CadÚnico. A 
secretária Carla respondeu que esta central já existe. Conselheiro Tierri colocou que 
tem o recurso mensal do IGD Bolsa que é também utilizado para isso. A secretária 
Carla colocou que nas ultimas três semanas melhorou o atendimento do CadÚnico, a 
equipe está atendendo 130 pessoas por dia. Conselheiro Adrianis colocou que se fosse 
possível investir mais nisso porque, por exemplo, se o CadÚnico não está atualizado, o 
usuário não pode fazer o programa do leite, não pode fazer nada, “nós atendemos uma 
pessoa essa semana que foi lá no CAD Único e recebeu uma informação errada, voltou 
lá e teve que voltar de novo, talvez se nós pensássemos em aumentar essa rede nós 
utilizaríamos.” A secretária Carla colocou que está sendo utilizado o recurso mensal 
para fazer isso. Presidente Beatriz passou para aprovação. Aprovado. Conselheira Ana 
Carolina apresentou a reprogramação da Gerência de Proteção Social Especial, piso 
fi xo de média complexidade, após a leitura do material, a conselheira Ana Carolina co-
locou que foi realizada a discussão em torno desse assunto porque é uma situação que 
já se arrasta e precisa ser resolvida, foi discutido e debatido que este serviço já está 
sendo realocado, mais precisa um empenho em relação aos imóveis do município para 
que evite desperdício dessa verba, desse dinheiro em aluguel, até a gente colocou uma 
ressalva aqui para busca de imóveis na região central, departamento de patrimônio para 
alocar esses serviços para evitar que se estenda realmente por um ano, ver se é possí-
vel resolver isso antes, encurtar. O outro é material de expediente, realizada a leitura. A 
conselheira Ana Carolina colocou que foi discutida a questão do imóvel, foi um debate, 
mas a comissão não teve nenhum encaminhamento sobre isso. Conselheiro Adrianis 
colocou que não foi um debate curto, foi um debate longo, porque o aluguel é de doze 
parcelas, do CREAS POP que funciona atualmente junto com o CREAS Central na 
mesma casa. A conselheira Eliane informou que vai mudar na sexta-feira que vem para 
o prédio onde hoje funciona o CAPS. Presidente Beatriz colocou que já não vamos pa-
gar aluguel. Adrianis colocou que vai recorrer novamente à tipifi cação dos serviços só-
cios assistenciais e dizer que o Centro de Referência para atendimento de pessoas em 
situação de rua deve ser estatal, a unidade física deve ser estatal, questionou isso e o 
encaminhamento foi que a SMAS pagaria o aluguel, mas a gerência especial teria que 
correr atrás de uma solução para esse problema, não podemos pagar mais doze meses 
de aluguel, gastando um dinheiro público que não é nosso, ou melhor, que é de todos e 
de cada um, precisamos resolver essa questão e depois ainda investir nessas casas, 
como pintura, manutenção e esse dinheiro daria cinqüenta mil, quer dizer ou fazemos 
nesse prédio aqui, houve a idéia de trazer para esse prédio o serviço POP, não sei por 
que o susto, o SOS se propôs em trazer o contra turno pra cá, lembrou  que foi feita  a 
ressalva para que em tempo hábil seja possível mudar, “a Beatriz tinha dado conta que 
nós temos a proposta de uma construção já em andamento, o que nós não podemos é 
em junho do ano que estarmos pagando aluguel de novo, aí é jogar dinheiro no ralo di-
nheiro do contribuinte, mas eu aprovo com essa ressalva.” Presidente Beatriz falou en-
tão vamos à votação. Adrianis colocou que tem notado que as ressalvas não estão 
constando nas atas e elas são importantes. Conselheira Claudia concordou que seja 
num lugar próprio, que já foi desperdiçado muito dinheiro com aluguel muito tempo em 
outras fases muitos anos e décadas, um exemplo foi o capitólio que era um absurdo que 
foi por oito anos de aluguel, então acho que é dinheiro público que foi jogado fora. 
Conselheira Lúcia, então com a ressalva, eu concordo é de décadas não é por isso que 
a gente vai continuar. Presidente Beatriz passa ao item 4.3- Proposta de alteração do 
cronograma de desembolso para os convênios do SUAS 2014 com as entidades de 
média complexidade para 6 (seis) meses. Secretária Carla colocou que é uma proposta 
que os convênios do SUAS que já deveriam ser iniciado em janeiro ainda não foram 
nem assinados e está se colocando a proposta para apreciação do conselho que não 
fosse em doze parcelas e sim em seis parcelas, assim até o fi nal do ano estariam en-
cerrados esses convênios, estão presentes aqui a maioria das entidades que podem 
manifestar o interesse do convênio em seis parcelas. Conselheiro Anderson colocou 
que em relação ao que foi discutido na comissão, foi relatado que as entidades com 
muita razão cobram um posicionamento do conselho em relação a essa questão e acre-
dita que esse repasse de seis meses venha solucionar o problema em partes, porque 
aprovando esses repasse de seis meses a gente faz com que não aconteça no afogadi-
lho e depois sobre essa verba fi cando em uma parcela só, como foi proposto as entida-
des no ano passado e é inconcebível que as entidades gastem esse valor em uma 
parcela só, mas, porém, pensa que da mesma forma temos que emitir ofícios cobrando 
a rapidez e o andamento correto disso por parte da secretaria de fi nanças e seus depar-
tamentos por que a secretaria de fi nanças hoje, não sei quem é o representante aqui no 
conselho. Érica Clarindo colocou que nem chegou em fi nanças ainda, dia vinte de junho 
o secretário deu o parecer desse projeto. Conselheiro Anderson colocou que às vezes 
para nas secretarias e quando chega na secretaria de fi nanças não se tem o devido 
respeito e quando chegar lá vai ser pior ainda, “perdoem minha sinceridade mas vai ser, 
eu creio que deveria por parte desse conselho aprovasse o repasse em sei meses mais 
fazer uma série de ofícios pra todos os respectivos órgãos da administração responsá-
vel pelo repasse dessa verba pedindo serenidade tendo em vista que são serviços que 
as entidades já estão fazendo, já executaram e é recurso Federal que não pode ser 
gasto com mais nada que não seja esse repasse.” Érica Clarindo colocou que aprovan-
do isso tem que abrir o plano de aplicação para poder readequar, pois o plano foi feito 
para doze meses. Conselheiro Adrianis colocou qual a possibilidade de fazermos uma 
moção e encaminharmos ao MDS? Porque o tratamento está sendo assim, está demo-
rando tanto, por que está demorando? Quantas entidades estão esperando esse recur-
so? Secretária Carla respondeu: sete APACD, APAE, APROAUT, APADEVI, CEPRAF, 
ADFPG. Adrianis: quais foram aprovadas já? Carla: todos. Adrianis: quais foram libera-
dos? Carla: nenhum.  Adrianis nenhuma foi liberada além dessas, então eu acho que 
essas entidades... Claudimar indagou, o que acontece? Erica Clarindo falou que o pro-
jeto do SOS foi aprovado em um mês, dois meses atrás e já saiu o convênio e os proje-
tos das entidades foram aprovados dia vinte e sete de fevereiro, hoje é vinte e sete de 
junho e o convenio não saiu. Conselheiro Adrianis o projeto do SOS foi celebrado agora 
dia dezoito de junho e celebrado por essa casa dia trinta de abril. Claudimar indagou 
aonde que esta o nó da história, é má vontade de alguém? É um defeito de alguém, é 
uma difi culdade? Presidente Beatriz falou que é o trâmite, cada segmento é dias. Con-
selheiro Adrianis colocou que o trâmite de alguns é tão rápido e o trâmite para outros é 
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tão demorado, o trâmite da nossa prefeitura tem dois pesos e duas medidas. Presidente 
Beatriz colocou que ano passado todos os secretários responsáveis pelas pastas aonde 
todos os tramites acontecem foram convocados e foi passado essa preocupação. Con-
selheiro Claudimar colocou que uma coisa que descobriu quando foi secretário, é que 
secretário não resolve, “o secretário não tem tempo de ver essas coisas, a gente tem 
que trabalhar com quem faz o processo realmente, não adianta falar para o secretário 
de assistência social pra ele agilizar alguma coisa, ele não vai fazer, pegar pessoalmen-
te e digitar no computador, nós temos que fazer uma coisa prática que é ver qual é o 
fl uxo real e não o fl uxo ideal, o ideal seria falar para o secretário para o secretário falar 
para outro secretário, mas não funciona assim, tem que sair daqui e quem vai fazer de 
fato os despachos do secretário A é o Tierri então é o Tierri que vai pegar lá, se eu 
chegar lá na educação e falar com a professora Esméria ela vai chamar a Claudia para 
ver. Conselheira Claudia colocou que em uma reunião já se propôs a ajudar, conhece 
algumas pessoas de fi nanças e em outros lugares ali que pode ajudar, é só passar o 
número do processo e vai atrás. Érica falou: “mas o processo nem chegou à prefeitura 
para nós pedir a tua ajuda, se eu não me engano ele fi cou aqui do dia do parecer técni-
co, depende do parecer contábil e daí depende do parecer do secretário, o parecer 
contábil foi dado dia dezoito de junho e do secretário dia vinte de junho e da minha ins-
tituição eu estou acompanhando.” Conselheiro Antonio colocou que antes de mais nada, 
gostaria de se colocar a disposição de todas as entidades, o que ocorre é o seguinte: 
“na tramitação dos papéis, por exemplo, as certidões tem prazo de validade, as entida-
des não tem entregue, às vezes no período, quando entrega uma a outra já está venci-
da, então a difi culdade do encaminhamento do processo, às vezes ocorre de não ter 
dotação orçamentária no momento que chega a documentação para nós lá, mas as 
entidades tem obtido isenção normalmente e a medida que chega lá a gente tem procu-
rado atender um por um, agora por falta de documentação, projetos também, tem que 
ter um projeto, tem entidade que não entregou o projeto que venha corresponder aquilo 
que estão solicitando, por isso muitas vezes fi ca retido lá o processo. Conselheiro An-
derson colocou que a questão é a seguinte: quando as entidades fazem os projetos a 
grande maioria delas tem uma responsabilidade muito grande em relação a documen-
tação, eu conheço a seriedade dos profi ssionais que fazem parte e eles mandam todas 
essas documentações no tempo certo e no período certo, assim como nenhuma entida-
de pede um recurso sem haver um projeto, todos as entidades tem clareza profunda 
disso, o Laertes é representante das entidades, está aqui e pode nos comprovar isso, o 
que acontece justamente quando chega uma ou outra certidão vencida lá é justamente  
por causa da demora deste processo, você anexa uma certidão que tem validade por 
trinta dias, as entidades saem e protocolam no período que ela foi retirada só que a 
morosidade deste processo faz com que as certidões vençam, isso não é culpa da enti-
dade mas do próprio processo que está lento. Conselheiro Marcelo colocou que o que 
causa a lentidão um dos motivos é justamente esse, imagine se um processo fosse 
passar por todos nós, chega em mim, venceu uma certidão, eu paro o processo para 
esperar a certidão e quando vem essa certidão eu vejo e passo para o próximo ai já 
venceu a outra e assim fi ca parando, isso é fácil de resolver, no meu entender a prefei-
tura não pode segurar um processo por causa de certidão a não ser no momento da 
entrada  e na hora de assinar o convênio. Conselheiro Antonio colocou que no sistema 
não passa. Conselheiro Adrianis colocou que nós precisamos criar um fl uxo, um fl uxo de 
trabalho mais fácil, mas partindo de que a base que é gestão de convênios o técnico tem 
que ser alguém que saiba o que ele vai fazer e o que ele tem que fazer, por que a cada 
cinco minutos ele acionar outro técnico porque ele não sabe qual papel ele vai assinar, 
daí fi ca difícil, segundo: as entidades dependem do convênio a tempo e terceiro: então 
vamos criar um instrumental para isso, nós agora em julho vamos começar a analisar os 
projetos referentes ao exercício de dois mil e quinze, gostaríamos com a graça de Deus 
que todos os convênios já tivessem assinados agora em dezembro, o problema que daí 
A ou B passam a frente criam mal estar “desgraçado” e aí as entidades se revoltam com 
toda certeza. Conselheiro Antonio colocou que não pode concordar, o trâmite ocorre 
pela ordem de entrada de processo, é testemunha disso porque passa pela sua mão. 
Conselheiro Adrianis perguntou: “foi o senhor que avaliou este projeto? Conselheiro 
Antonio respondeu:”não esse projeto não fui eu que avaliei. Conselheira Claudia: “se ele 
está falando que os projetos passam pela mão e que ele vê, eu acho não tem porque 
ele falar alguma coisa errada. ”Conselheiro Adrianis: Não estou questionando a idonei-
dade dele. Conselheira Claudia: mas parece. Conselheiro Antonio: Qualquer um de vo-
cês eu fi co a disposição para conversar se precisar. Conselheira Claudia: tem o seu 
Ademir (Conselheiro Antonio Ademir) que está lá na secretaria de fi nanças, eu acho que 
cada um deveria olhar o seu processo onde está e cobrar dele, é só entrar no site e 
acompanhar. Conselheiro Anderson: Ademir você se dispõe a passar seus contatos 
pessoais para que as entidades possam cobrar esses processos. Conselheiro Antonio 
Ademir: sim. Conselheiro Cleber colocou que nós temos tantos assuntos para se tratar 
que essa questão de como que os profi ssionais que trabalham na prefeitura adminis-
tram isso infelizmente não é aqui. Presidente Beatriz indaga aprovamos ou não? Con-
selheiro Anderson: eu aprovo com a ressalva de que se delegue um responsável técnico 
da secretaria de assistência social para fazer o acompanhamento desses projetos e 
também o conselheiro Ademir já se dispôs. Conselheira Claudia: eu também tenho uma 
ressalva, que as entidades também, que não é só o conselho, o técnico para acompa-
nhar, eu acho que cada entidade pode digitar o numero do protocolo e ver onde que 
está, cada um que acompanhe o seu processo, se está parado lá, dez, quinze dias, aí 
sim pressiona, agora uma pessoa só para procurar ali, gente. Conselheiro Tierri: infeliz-
mente eu acho também que quando o processo para acho que é um trâmite interno, tem 
que ir lá no prédio, tem que ligar. Conselheiro Marcelo: o que está já em andamento já 
foi, mas eu acho que alguém do conselho, talvez a presidente, assim se os projetos fo-
rem enviados em bloco para que eles passem juntos em todos os setores e alguém do 
conselho acompanhar, aí um ou outro parar por causa de certidão tudo bem, mas o 
bloco continua andando. Conselheiro Claudimar: eu acho que a certidão é necessária 
na hora de liberar o recurso, ainda que se vença a certidão durante o trâmite não vai 
prejudicar nada porque não vai sair o recurso se não tiver certidão, então pode comple-
tar todo o trâmite e aí na hora de assinar o convênio e liberar o recurso, trás a certidão 
com a validade daquele dia, é mais rápido. Carla: a certidão é no momento de pagar, os 
convênios não foram feitos  ainda, então o trâmite  muito anterior é que está segurando. 
Conselheiro Claudimar: só para eu compreender bem assim, esses projetos foram apro-
vados aqui no conselho quando? conselheiro Tierri: em vinte e sete de fevereiro. Con-
selheiro Claudimar: e eles fi caram aonde de lá até aqui? Conselheiro Tierri: daí tem que 
fazer uma consulta. Conselheiro Adrianis: quem é o responsável pela gerência de con-
vênios? Carla: é a gerência técnica. conselheiro Adrianis: quem era responsável na 
época? Quem respondia? Conselheira Beatriz: o conselheiro Tierri. conselheiro Adria-
nis: então se era você a responsabilidade é sua, você devia saber onde estão esses 
projetos. Conselheiro Claudimar: a gente tem que compreender que os projetos das 
entidades elas não são dádivas, não são bênçãos, elas são uma prestação de serviço 
que a entidade faz em nome do poder público, se não fi zer quem tem que fazer é o po-
der público, então a gente nota isso é muito frequente na imprensa, falam a entidade A 
ou B ganhou isso, está recebendo isso, na verdade não está, ela está prestando serviço 
está sendo remunerada por isso, respeito, nunca critiquei essa parte, mas a gente não 
pode pensar que tudo é de graça, graciosamente atribuído como se fosse, eu ganhei um 
convênio, está tendo um nó, se entre fevereiro e junho o processo não andou, segundo 
a Érica saiu dia vinte agora da mesa do secretário, em algum lugar ele estava nesses 
meses todos que não são poucos.  Conselheiro Adrianis colocou que encaminhou um 
e-mail solicitando a secretaria executiva que solicitasse a comissão o levantamento 
geral da situação dos convênios do SUAS, eu reitero isso, acho importante que a gente 
faça isso, e faça o levantamento histórico da data da aprovação, qual foi o caminho feito, 
houve uma mudança de equipe técnica no caminho, a Rosane deixou, assumiu agora a 
Maira, eu sugiro então, quem é da comissão? Peço que se debruce sobre isso, verifi -
cando os caminhos por que acho importante. Conselheiro Adrianis colocou que seja 
verifi cado o número dos processos, andamento, pareceres, quem são os fi scais porque 
aí nós temos condição de fato de saber onde está, agora se chegou numa gaveta e 
parou, aí a gente tem que repensar que daí não adianta votar e resolver questões. 
Conselheiro Ademir colocou: ”eu trago o relatório real da coisa.” Conselheiro Claudimar 
foram aprovados aqui no dia vinte e sete e dia onze do três ele foi para assinatura do 
presidente e dia vinte e três do cinco, dois meses e meio depois veio o parecer técnico 
da assistente social, dia dezoito do seis, o parecer contábil, foram três meses e meio 
inteiros. Conselheiro Tierri falou que tem que visitar as entidades, também então tem 
várias coisas. Presidente Beatriz passou ao item cinco da pauta - Apreciação do parecer 
da Comissão de Ética. Conselheira Lúcia pediu licença para se retirar por já saber o 
resultado da votação e esse desgaste emocional para ela é muito desfavorável, prova-
velmente vai ser nove a sete, então não vai fi car aqui, licença. A secretária Carla apre-
sentou a procuração da Dona Mercedes para o seu advogado Dr. Alexandre Postiglione 
Bührer. O Dr. Alexandre colocou que não sabe qual é o procedimento adotado aqui 
neste particular, normalmente o voto é lido e depois é passada a palavra para nós advo-
gados, eu vou fazer isso sucintamente, rapidamente, para não haver mais desgastes, 
eu gostaria que me esclarecessem se é esse o procedimento. Conselheiro Claudimar 
colocou que temos o relatório que foi encaminhado a todos os conselheiros, “Relatório: 
O presente procedimento ético foi instaurado a partir de representação formulada pelo 
Presidente do Instituto Educacional Duque de Caxias (IEDC), Alcides José Madalozzo. 
Através de expediente remetido à Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social, o Presidente do IEDC assinala a ocorrência de supostas irregularidades no pro-
cesso de inscrição da Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, eleita representante 
dos usuários nesse E. Colegiado. A representação assinala os seguintes pontos princi-
pais, verbis: 1º São inverídicas as informações prestadas em sua Ficha de Instrução, 
pois a Sra. Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro não é usuária dos serviços socioassisten-
ciais oferecidos por nossa unidade departamental Recanto Espírita Maria Dolores. 2º A 
declaração juntada ao processo de inscrição, com assinatura do diretor da unidade de-
partamento, é nula, pois somente o Presidente deste Instituto cabe à representação da 
entidade, judicial e extrajudicialmente, conforme prevê o Estatuto em seu Art. 9º, Inciso 
1º. Ao fi nalizar seu expediente, o Presidente do IEDC ressalta que “a Sra. Mercedes não 
representa os usuários desta instituição”, solicitando, em seguida, a apuração dos fatos 
e a adoção das providências cabíveis. O expediente referido foi remetido a esta Comis-
são de Ética a qual, nos termos de seu regimento, instaurou o presente procedimento; 
em consonância com as disposições regimentais pertinentes, avoquei a relatoria da 
matéria. 2. Em instrução, foram ouvidos o preposto da entidade que formulou a repre-
sentação, o diretor da unidade departamental Recanto Espírita Maria Dolores e a repre-

sentada, Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, cujos depoimentos foram grava-
dos e permanecem à disposição desta Comissão de Ética e de todos os membros do 
Conselho Municipal de Assistência Social. Em seu depoimento, o preposto do IEDC, 
Armando Madalosso Vieira, reiterou os termos da representação formulada no expe-
diente que deu causa à instauração deste procedimento em face da Conselheira repre-
sentada; salientou, ainda, o preposto, que a representada não é usuária, quer direta 
quer indiretamente, dos serviços socioassistenciais prestados pelo Recanto Espírita 
Maria Dolores, que é uma unidade departamental do Instituto Educacional Duque de 
Caxias.Ao mesmo tempo, Armando Madalosso Vieira disse não saber a razão pela qual 
o diretor da unidade departamental emitiu a declaração, salientando que o mesmo foi 
punido nos termos estatutários em razão da prática de ato marcado pela nulidade. Isto, 
porque somente o Presidente do IEDC poderia subscrever tal declaração, desde que a 
mesma expressasse a verdade, o que não ocorre no caso em foco. Por sua vez, o Dire-
tor da unidade departamental Recando Espírita Maria Dolores, Carlos Roberto Svia-
towski ressaltou que não sabia para que seria usada a declaração emitida em nome da 
instituição, imaginando que fosse para a percepção de algum benefício; destacou, ain-
da, que a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro não é usuária dos serviços so-
cioassistenciais do Recando Espírita Maria Dolores, razão pela qual fez constar da de-
claração emitida com o nome da mesma que esta “é usuária dos serviços de assistência 
social no município de Ponta Grossa”, sem especifi car a sua vinculação à entidade que 
dirige. Disse, ainda, o diretor que não conhece a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto 
Ribeiro e que somente emitiu a declaração porque a mesma lhe foi solicitada por seu 
amigo Jefferson Luiz Villalba, que trabalha na Fundação Municipal Proamor, o qual indi-
cou até mesmo o conteúdo da declaração, conforme acima mencionado. Salientou, fi -
nalmente, que depois que a declaração foi emitida, Jefferson Luiz Villalba pediu ao refe-
rido diretor que a entregasse à uma pessoa chamada Ana Duda, o que foi feito no dia 
28 de março de 2014, na porta de entrada do prédio em que funciona a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social. Em seu depoimento, Carlos Roberto Sviatowski afi rmou 
que não conhecia Ana Duda, sabendo apenas que seria alguém que trabalharia com 
Jefferson Luiz Villalba, por que este lhe fez expressa menção neste sentido. Por sua 
vez, a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, ao ser ouvida por esta Comissão, 
confi rmou que não é usuária dos serviços socioassistenciais da entidade por ela deno-
minada, reiteradas vezes, como “Mãe Dolores”; disse que o seu relacionamento com a 
entidade “Mãe Dolores” limitava-se ao seu comparecimento para “tomar passe”; men-
cionou, também, que seu neto, qualifi cado pela mesma como sendo autista, seria usuá-
rio dos serviços de uma outra entidade, a APROAUT, destacando, contudo, que o mes-
mo é representado pela fi lha da Conselheira, que é pessoa sadia e no pleno uso de suas 
faculdades mentais e no exercício pleno do poder familiar sobre seu fi lho. Indagada 
sobre como teria obtido a declaração assinada pelo diretor do Recanto Espírita Maria 
Dolores afi rmou que fora sua fi lha que a obtivera para ela; em um primeiro momento, a 
representada afi rmou que fora ela mesma que preenchera a Ficha de Inscrição para 
candidato a Conselheiro Municipal de Assistência Social/Segmento Usuários; depois, 
corrigiu-se, afi rmando que a fi cha fora preenchida por sua fi lha e apenas assinada por 
ela. A representada, em seu depoimento, afi rmou que estudou apenas até o primeiro 
ano do antigo primário, não sabendo informar porque de sua fi cha de inscrição constou 
que teria formação em nível de segundo grau completo. Diante da referência aos nomes 
dos representantes da Fundação Municipal Proamor junto ao esse Conselho, Conse-
lheiros Ana Cristina Duda (Titular) e Jefferson Luiz Villalba (Suplente), ambos foram 
notifi cados a comparecer perante esta Comissão de Ética; contudo, ambos deixaram de 
comparecer, alegando compromissos anteriormente assumidos. Em face da ausência 
de ambos os convocados, esta Comissão de Ética, por deliberação unânime de seus 
membros, declarou encerrada a instrução”. Após a leitura do parecer da Comissão de 
Ética, o advogado Dr. Alexandre pronunciou-se: “ Meu nome é Alexandre eu fui consti-
tuído pela Mercedes para atuar neste processo administrativo, peço o respeito e a aten-
ção de todos porque tenho algumas considerações a fazer, primeiramente eu gostaria 
de deixar bem claro que conheço o conselheiro relator de longa data e tenho por ele o 
maior respeito e consideração e sempre tivemos uma afi nidade muito bonita e isso não 
nos impede de estarmos em pontos diversos como muitas vezes já estivemos do mes-
mo lado, foi sempre uma grande satisfação trabalhar ao seu lado, eu entendo juridica-
mente que esse relatório ao menos pode ser conhecido por vossa excelência, porque 
ele padece de vício absoluto, isso fi ca muito bem claro  na introdução do corpo do rela-
tório, “O presente procedimento ético foi instaurado a partir de representação” ou seja, 
defi ne-se o que, conduta positiva ética, o parecer é no sentido de inexigibilidade da en-
tão candidata, a partir do momento que as entidades possuem comissão eleitoral obvia-
mente que a fi nalidade desse procedimento está equivocado, por que deveria ter sido 
ingressado pela comissão própria destinada para esse fi m, a partir do momento que 
existe a comissão ética eleitoral houve um mal uso, por que não seguiu o procedimento 
ético a ser adotado ou se perseguiu erroneamente porque deveria ter se começado pela 
comissão eleitoral e assim o alvo do procedimento de conduta ética, não, qualidades de 
inexigibilidades, sim, se eu inicio por um procedimento errado por mais que o procedi-
mento tenha adotado atos legais ele é viciado, é o fruto da árvore podre, se a árvore 
produz frutos podres aqueles que são decorrentes dela também são podres, o princípio 
do direito tanto processual civil como processual penal, obviamente em meios adminis-
trativos, não pode ser conhecido por cautela eu me atrevo a entrar no mérito da questão, 
ou seja, vamos analisar o mérito da questão, é situação de exclusão, podemos nós, 
senhores conselheiros, usurpar a nossa qualidade de conselheiros e atingir o bem maior 
jurídico no estado democrático de direito que é a eleição pelo voto para isso se fazer 
temos que no mínimo adotar um procedimento inicial correto, ou seja, instaurado pela 
comissão eleitoral, sob pena de nós mandarmos as favas, fazer tábula rasa de todos os 
procedimentos aqui adotados, se eu inicio um procedimento que eu objetivo, a investi-
gação da qualidade daquela que se apresenta para ser votada eu tenho que no mínimo 
iniciar pela comissão eleitoral e não analisar questões éticas, nota-se que a tipifi cação 
em relação aos outros dois conselheiros, o senhor relator tipifi ca o artigo dezenove inci-
so quarto: proceder de modo incompatível com a dignidade  das funções, nós não esta-
mos aqui analisando função e sim qualidade dela como apta ou não para o cargo que 
ela se apresentou e para isso nós temos que ler o artigo quinto, citado pelo doutor, para 
representantes usuários da política de assistência social a candidatura se dará median-
te a fi cha de inscrição comprovando vinculo de serviço, programas, projetos e benefí-
cios da política de assistência social, ou seja, ser benefi ciaria direta ou indiretamente, se 
exige aqui ser diretamente? Eu lhe pergunto senhores, está escrito no texto? Então, o 
senhor leia porque eu estou lendo o texto errado. Conselheiro Marcelo respondeu que 
“benefi cio” é o termo técnico da assistência social. O Advogado falou que está lendo a 
lei, acredito eu que na lei o legislador não coloca palavras inúteis e não permite que se 
tenha extensão, se o senhor entender diferente eu lhe respeito embora que qualquer 
procedimento e qualquer decisão adotada fora dos termos dos comandos positivos que 
se expresse aqui obviamente será intervida como prediciária se o legislador tivesse in-
tenção de dizer que para ser candidata ela deveria ser ela a assistida, aí estaria escrito 
o termo “assistida diretamente” a partir que não está torna-se um comando aberto, con-
versei com vossa excelência alí fora e foi esse o meu entendimento mais pleno e hones-
to possível, diretamente deveria se constar no termo da lei, segundo ponto, a partir do 
momento que se permite assistência direta ou indireta o relatório apresenta um vício, 
porque diz assim: “Deste modo, somente uma entidade que promova serviços, progra-
mas ou projetos ou gerencie benefícios no âmbito da Política de Assistência Social po-
deria afi rmar que um usuário destes serviços, programas ou projetos ou gerencie bene-
fícios encontrava-se nesta condição”, eu descordo, houve uma declaração aonde se diz 
nessa declaração que ela é assistida mas não pelo Recanto Maria Dolores, a declara-
ção diz o seguinte: “declaramos para os devidos fi ns que a quem quer interessar possa 
que a Senhora Mercedes é usuária do serviço de assistência social do município de 
Ponta Grossa”, então a partir do momento que não se complementa, sendo o benefi cia-
do pelo Recanto Maria Dolores, está se aumentando o que a declaração diz, inclusive 
esta declaração aqui pelo voto é criminosa, tipifi cada pelo artigo 299, sou um criminalis-
ta a mais de 20 anos e alguma experiência a gente adquire ao longo dessa vida fazendo 
reiteradamente as mesmas coisas todos os dias, não existe nada criminoso aqui, inclu-
sive este advogado aqui que vos fala e defende a Mercedes, apóia como já lhe disse, o 
envio deste procedimento ao Ministério Publico, porque a quem cabe, inclusive dizer se 
é crime ou não, é o juiz de direito, mas quem defl agra a ação penal é o Ministério Públi-
co e eu ouso já antecipar o resultado pela prática que tenho que isso aqui não é crime 
e não vai gerar oferecimento de indícios criminal, para gerar oferecimento de indícios 
existe duas formas: indícios de autoria e prova da materialidade, a materialidade está 
aqui a declaração, indícios de autoria, pra começar conduta objetivo do verbo não foi 
praticado pela Mercedes, se é falsa, a hipótese remota falsa foi praticada por quem 
declarou, ou seja, o Senhor Carlos e se a declaração for verdadeira, se realmente a 
Mercedes tiver um neto que é assistido por ordem social é falso eu desafi o os senhores 
a dizerem que é falso, o procedimento administrativo adotado não fez prova, não foi 
ouvido sequer a entidade social ao qual o seu neto é atrelado, a representante da 
APROAUT não foi ouvida aqui, seria um divisor de águas ouvi-lo e dizer o seguinte, olhe 
meu fi lho, meu senhor, essa criança aqui é assistida? E a declaração tornava-se verda-
deira, não é, a declaração tornava-se falsa, com autoridade de advogado da Mercedes 
que ele é assistido pela entidade, inclusive parece que é fato e notório da parte dos 
senhores, então querer fazer tábula rasa para todos os procedimentos administrativos é 
votar pela exclusão, vamos mandar as favas o voto democrático e vamos tomar um 
autoritarismo fora do comum, esquecer de todas as regras procedimentais e vamos ser 
acusadores, julgadores, e vamos já, é isso que nós estamos fazendo, pegar uma pes-
soa simples, de pouca cultura, e dizemos a senhora é criminosa porque fez uma decla-
ração falsa, então aqui como não se é para fazer discurso e sim defesa  eu encerro ro-
gando pelo não conhecimento desse parecer em face que havia por ele eleito 
completamente idôneo devia ser conduzida pela presidência da comissão eleitoral, 
existiu uma usurpação do procedimento e segundo que no mérito ela cumpria sim os 
requisitos exigidos para se candidatar ao cargo, que a senhora foi eleita pelo voto popu-
lar que é a expressão mais correta da democracia no Brasil, receba meus cumprimen-
tos, muito obrigado a todos. A senhora Vera Taborba colocou que ela foi a chefe da co-
missão eleitoral, no dia da eleição, dois dias antes foram recebidas as inscrições, foi 
nessa sala aqui que foi recebida a inscrição da Mercedes, não fui ela que recebeu, 
quem recebeu foi o Pastor João, “chegou aqui a dona Mercedes com esse papel que o 
senhor viu aí e entregou pra nós, eu também na hora nós não tínhamos a mínima con-
dição de saber se aquilo era verdadeiro, o que nós pedimos aqui foi o preenchimento de 
fi cha de inscrição, nós tínhamos uma fi cha de inscrição do CMAS, comprovando o vín-

culo de serviços através da declaração, me chega uma certidão da Entidade Maria Do-
lores e a dona Mercedes nós aceitamos, eu não tinha autoridade pra dizer você tá erra-
da e isso aqui é falso, não sabia que isso estava acontecendo, nós da comissão eleitoral 
queremos nós eximir dessa responsabilidade porque ela teve oportunidade, foi eleita, a 
forma que tudo aconteceu chegou a tona após eleição, não chegou no dia da eleição, 
chegou pós eleição quando tudo já tinha acontecido, quando estava consumado, se o 
pleito foi legal ou ilegal o Ministério Público estava presente, esteve lá, foi convocado, 
então não vem ao mérito.” Dr. Alexandre colocou: ” talvez tenha me expressado mal ou 
a senhora não tenha entendido de acordo com a minha fi nalidade, de maneira alguma 
eu quis transferir qualquer responsabilidade para comissão eleitoral, mesmo por que a 
senhora não tinha bola de cristal pra saber se era ou não verdade, o que eu deixei bem 
claro é que o procedimento visando a investigação das condições para exigibilidade 
teria que partir da comissão eleitoral, ou seja, recebeu-se a documentação, o candidato 
foi aprovado, mesmo depois de homologado se instauraria assim por  conta de uma 
denúncia ou enfi m por conta de uma suspeita que o levasse a um procedimento admi-
nistrativo esse procedimento administrativo por conta de quem? da comissão eleitoral, 
que é um órgão competente para investigar questões eleitorais, então eu jamais quis 
debitar uma responsabilidade para comissão eleitoral e sim que a função da comissão 
eleitoral a prerrogativa administrativa legal era da comissão e não via um processo 
movido pela comissão de ética, obviamente ninguém tem bola de cristal para saber se 
é ou não legítimo aquele documento, mas a partir do momento que se suspeita inicia-se 
pelo órgão competente, que seria a comissão eleitoral.” A Sra. Vera colocou: ”nós da 
comissão eleitoral, é que o senhor não sabe de todo fato ocorrido, o nosso papel encer-
rou com o término da homologação, nós não tínhamos, ninguém ali era funcionário pú-
blico. Conselheiro Adrianis falou: “mas não tinha, por que quem convocou foi o Senhor 
Prefeito e se terminou a comissão eleitoral, com o término da eleição, o senhor deveria 
ter lido o decreto.” Senhor Alexandre colocou que leu e: “o senhor não manda fazer nada 
que o senhor não tem autoridade para isso, estou lhe respeitando e quero que o senhor 
me respeite igual, então o senhor não manda eu fazer nada que o senhor não tem essa 
responsabilidade, desde que se aja com respeito aqui nessa mesa, esse advogado aqui 
não vai tolerar insinuações suas, eu estava presente aqui quando vi uma insinuação 
desrespeitosa nessa mesa que eu presenciei com a senhora (Cláudia) eu não vou tole-
rar isso, tenho o maior respeito e trato todo mundo com muita educação todos aqueles 
que estão comigo, não permito que falte com respeito comigo.” Conselheiro Claudimar 
colocou que só pra esclarecer que se trata de uma seção diferente das demais, nós não 
estamos aprovando ou reprovando alguma coisa, estamos julgando a procedência de 
uma denúncia, por isso a exaltação de ânimos ela não vai ajudar muito, nós temos que 
analisar claramente e objetivamente aquilo que a representada pela entidade denun-
ciante: “vamos a meu voto como relator: De imediato, verifi ca-se que a representação 
formulada pelo Instituto Educacional Duque de Caxias tem em vista a inexistência de 
condições de elegibilidade da representada, Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribei-
ro, como representante dos usuários, uma vez que não se trata de usuária dos serviços 
socioassistenciais do Recanto Espírita Maria Dolores. Então aqui fi ca um parêntese não 
é um procedimento antiético praticado durante o mandato, mas uma prestação tendo 
em vista assinalar que a conselheira não reuniria, não estava habilitada a ser candidata. 
Em instrução processual foram confi rmados os termos da representação, inclusive a 
partir do depoimento prestado pela representada, a qual confi rmou que não é usuária 
dos referidos serviços socioassistenciais, tendo com a entidade mencionada eventual 
relacionamento de ordem religiosa, uma vez que compareceria à mesma apenas para 
“tomar passe”. Como é consabido, “o passe é uma prática amplamente difundida entre 
os espíritas, que consiste, grosso modo, na imposição das mãos feita por um indivíduo, 
que recebe o nome de passista, sobre outro, que se acha geralmente sentado à sua 
frente”, consoante conceito obtido no site Wikipedia (www.pt.wikipedia.org, no verbete 
“Passe espírita”, acessado em 17/06/2014); logo, se trata de atividade de cunho essen-
cialmente religioso, não podendo ser qualifi cado como serviço socioassistencial. Isto, 
inclusive, foi confi rmado pelo preposto da entidade que formulou a representação ora 
em análise. Aliás, não custa ressaltar que a declaração fi rmada pelo diretor do Recanto 
Espírita Maria Dolores sequer menciona o fato de que Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro 
seria usuária dos serviços socioassistenciais daquela unidade departamental, limitando-
-se a afi rmar que esta seria usuária de tais serviços no âmbito do Município de Ponta 
Grossa; ao seu ouvido por esta Comissão, o mesmo diretor afi rmou que o conteúdo da 
declaração foi formulado pelo Conselheiro Suplente Jefferson Luiz Villalba. Saliente-se 
que nem ao menos o fato de a representada Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro ter um 
neto que informa ser autista e usuário dos serviços socioassistenciais da APROAUT a 
qualifi caria como usuária de tais serviços, posto que não é representante legal do mes-
mo pois, como afi rmou em seu depoimento, o menino vive em companhia de sua mãe, 
que é fi lha da Conselheira representada. E ainda que a Conselheira Mercedes Etelvina 
Pinto Ribeiro fosse a representante do neto, ou se fosse usuária de qualquer outro ser-
viço socioassistencial no âmbito do Município de Ponta Grossa, isso não interferiria no 
fato de que a Ficha de Inscrição foi apresentada com informações inverídicas, conforme 
denunciado. Ou seja, não vem ao caso se a Conselheira é ou não é usuária ou repre-
sentante de usuário de qualquer outro serviço socioassistencial do município, pois não 
foi isso que a mesma afi rmou em sua Ficha de Inscrição. O que se tem, portanto, é que 
a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro apresentou documento inadequado para 
obter a sua inscrição como candidata ao cargo de Conselheira deste Conselho Munici-
pal de Assistência Social, apresentou documentação que não satisfazia à exigência 
constante do regulamento daquele pleito, especifi camente no art. 5º, inciso III, verbis: 
Art. 5º – As candidaturas deverão ocorrer da seguinte maneira: (…) III – para represen-
tantes dos usuários da Política de Assistência Social, a candidatura se dará mediante 
preenchimento de fi cha de inscrição, comprovando o vínculo em serviços, programas, 
projetos e benefícios da Política de Assistência Social. De imediato, observa-se que a 
declaração juntada para a comprovação do vínculo em serviços, programas, projetos e 
benefícios da Política de Assistência Social pela então candidata Mercedes Etelvina 
Pinto Ribeiro estava longe de atender às exigências regulamentares, uma vez que, de 
forma genérica, o que a mesma afi rma é que a representada “é usuária dos serviços de 
assistência social no município de Ponta Grossa”. Ora, não é isto que o regulamento 
para eleição dos representantes da sociedade civil no CMAS – Gestão 2014/2016 pre-
conizava; consoante o dispositivo supra transcrito, o candidato deveria comprovar o 
“vínculo em serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência So-
cial”. Deste modo, somente uma entidade que promova serviços, programas ou projetos 
ou gerencie benefícios no âmbito da Política de Assistência Social poderia afi rmar que 
um usuário destes serviços, programas ou projetos ou gerencie benefícios encontrava-
-se nesta condição. Doutro lado, nenhuma entidade que não tenha uma pessoa como 
usuária de seus próprios serviços, programas ou projetos ou gerencie benefícios pode-
ria afi rmar que esta “é usuária dos serviços de assistência social no município de Ponta 
Grossa”. Assim, resta evidente que a candidatura de Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro foi 
indevidamente deferida, posto que esta não demonstrou que mantinha “vínculo em ser-
viços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social”, especialmen-
te porque o documento apresentado para tanto, além de não conter a especifi cidade 
exigida, foi impugnado pela própria entidade que o emitiu. Aliás, esta impugnação foi 
feita, segundo se infere do depoimento do preposto da entidade representante, no dia 
da eleição; contudo, segundo o mesmo, a Comissão Eleitoral não quis se posicionar a 
respeito. Diante do até aqui exposto, tem-se que a representada, ao preencher a fi cha 
de inscrição para candidatar-se a uma das vagas no CMAS como representante dos 
usuários, praticou ato que tipifi ca o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, 
do Código Penal e assim descrito: Código Penal: Falsidade Ideológica Art. 299 - Omitir, 
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fi m de pre-
judicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclu-
são de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. Com efeito, são duas 
as declarações falsas inseridas na fi cha de inscrição para candidato a conselheiro do 
Conselho Municipal de Assistência Social, no segmento Usuários, pela Conselheira 
Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro: a) a de que a mesma seria usuária dos serviços so-
cioassistenciais do Recanto Espírita Maria Dolores, unidade departamental do Instituto 
Educacional Duque de Caxias, o que foi negado pelo mesmo e confi rmado pela repre-
sentada; b) a de que teria formação em nível de segundo grau completo, o que foi ne-
gado pela mesma em seu depoimento, onde afi rmou que estudou apenas o primeiro 
ano do antigo primário. A partir do depoimento do diretor do Recanto Espírita Maria 
Dolores, verifi ca-se, ainda, que outros dois Conselheiros, ambos representante da Fun-
dação Municipal Proamor no Conselho Municipal de Assistência Social, teriam corrobo-
rado para a prática do referido ilícito penal: a Conselheira Ana Cristina Duda (Titular) e 
o Conselheiro Jefferson Luiz Villalba (Suplente); em razão disso, ambos estão igual-
mente incursos na mesma conduta, ensejando instauração de procedimento ético em 
relação aos mesmos. Ainda que o referido ilícito penal, praticado pelos Conselheiros 
Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro (representante dos usuários), Ana Cristina Duda e Jef-
ferson Luiz Villalba (ambos representantes da Fundação Municipal Proamor) tenham 
sido praticado antes de os mesmos serem empossados como membros do CMAS, é 
inolvidável que tal ato criminoso contamina a sua atuação neste Conselho. Com efeito, 
o Código de Ética do Conselho Nacional de Assistência Social, adotado por Resolução 
do CMAS para nortear a atuação de seus próprios Conselheiros, inclui entre os deveres 
dos Conselheiros “agir com respeito e dignidade, observadas as normas de conduta 
social e da Administração Pública” (art. 8º, inciso XV); além disso, entre as condutas 
vedadas aos membros do Conselho, encontram-se as de “alterar ou deturpar o teor de 
documentos que deva encaminhar para providências” e “falsear deliberadamente a ver-
dade ou basear-se na má-fé” (art. 9º, incisos XI e XIII). Relativamente à Conselheira 
Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro tem-se, mais, a sua condição alcança maior grau de 
gravidade, pois a mesma, à época em que se candidatou, não reunia condições extrín-
secas de elegibilidade, uma vez que não demonstrou que mantinha “vínculo em servi-
ços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social”, conforme exi-
gência do Regulamento da Eleição, sendo, assim, inelegível para o cargo buscado. No 
âmbito do Direito Eleitoral, “a inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleito-
ral passiva, ou seja, da condição de ser candidato e, conseqüentemente, poder ser vo-
tado, constituindo-se, portanto, em condição obstativa ao exercício passivo da cidada-
nia”, consoante assinala Wilson Roberto Barbosa Garcia. O mesmo articulista ressalta 
que “a ausência, pura e simples, de um dos requisitos da elegibilidade é que, neste 
caso, impede o seu surgimento e, por via oblíqua, de candidatura”. No caso presente, o 
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que se tem confi gurado é exatamente isto. Ao inscrever-se como candidata a uma das 
vagas no Conselho Municipal de Assistência Social como representante dos usuários, a 
atual Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro não demonstrou que era elegível, 
posto que deixou de fazer prova da mantença de “vínculo em serviços, programas, 
projetos e benefícios da Política de Assistência Social”, como exigia o Regulamento 
daquela Eleição. Ainda que a Comissão Eleitoral não tenha se manifestado sobre esta 
irregularidade naquela oportunidade, isto não teve o condão de transformar quem era 
inelegível em elegível. A ausência de elegibilidade, ao invés disso, acompanha a referi-
da Conselheira desde o momento em que registrou a sua candidatura e, subseqüente-
mente, foi eleita para compor este Conselho Municipal de Assistência Social, uma vez 
que, não sendo usuária de “serviços, programas, projetos e benefícios da Política de 
Assistência Social” não pode ser designada para, nesta condição, representar os usuá-
rios do Sistema Único de Assistência Social. Diante dessa situação, o que se tem é que 
a presença da referida Conselheira que, não sendo usuária, pretende representar os 
usuários do SUAS no CMAS, compromete a própria atuação do colegiado, além de 
malferir os preceitos legais e regimentais que asseguram a presença de representantes 
legítimos deste segmento na tomada de decisões relativas à Política de Assistência 
Social. Neste caso, é dispensável qualquer manifestação do Plenário do CMAS posto 
que esta, qualquer que seja, não poderá tornar elegível quem não o era na data do re-
gistro da candidatura. Assim, a Presidente do CMAS deve declarar que, diante da irre-
gularidade apontada, a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, por não ser usuá-
ria de “serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social”, não 
reúne condições objetivas para compor o Conselho Municipal de Assistência Social 
como representante dos usuários. Alternativamente, o Parecer da Comissão de Ética 
deve ser submetido à apreciação da Plenária, tão somente para declarar a perda de 
mandato da Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, pelas mesmas razões apon-
tadas. No tocante aos Conselheiros Ana Cristina Duda, Titular, e Jefferson Luiz Villalba, 
Suplente (ambos representantes da Fundação Municipal Proamor), há que se informar 
o cometimento de ilícito ao titular da entidade que ambos representam (Fundação Mu-
nicipal Proamor), sem prejuízo da instauração de procedimento ético por esta Comissão 
de Ética; a substituição dos referidos Conselheiros deve se fazer na forma do que pre-
coniza o art. 19, inciso IV, da Lei Municipal nº 9302, de 27/12/2007, verbis: Art. 19 - Será 
substituído, necessariamente, o Conselheiro que: (...) IV proceder de modo incompatí-
vel com a dignidade das funções; (…). Com efeito, conforme foi relatado a esta Comis-
são de Ética, ambos os Conselheiros, prevalecendo-se dos respectivos cargos públicos, 
infl uíram diretamente para que o diretor do Recanto Espírita Maria Dolores, sem funda-
mento algum, emitisse documento que veio a permitir a indevida candidatura e posterior 
eleição da Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro como representante dos usuá-
rios, posto que, de fato, de usuária não se trata. Finalmente, diante da verifi cação do 
cometimento por todos mencionados Conselheiros de atos de natureza criminal, esta 
Comissão de Ética, na forma do disposto no art. 10, Parágrafo Único, do Código de 
Ética, deverá remeter cópia integral destes autos ao Ministério Público para a compe-
tente instauração de ação penal.” Relator conselheiro Claudimar colocou que este é seu 
voto apreciado pela comissão. Conselheiro Clóvis colocou que, nesse momento vai fa-
zer a leitura do voto em separado e do parecer ou justifi cativa de voto dos nove conse-
lheiros governamentais que em comum acordo chegaram aos termos deste documento 
que vai ler agora e que representa o voto de todos os representantes do poder executi-
vo no Conselho. Conselheiro Adrianis colocou que gostaria que esses nove se declarem 
favoráveis a adição do nome, levantem a mão e que conste em ata os nove. Conselhei-
ro Clóvis falou que pode fazer a chamada nominal e esse documento que vai ler agora 
representa a opinião, o voto e o resultado da análise promovida pelos nove conselheiros 
governamentais, sobre tanto processo de ética que foi movido em face da dona Etelvina 
quanto em relação ao parecer do conselheiro Claudimar, primeiramente, nós desejamos 
que seja assentado determinados dados ou falas que fi caram faltando neste relatório 
produzido pelo conselheiro Claudimar, então deve ser registrado em ata que o represen-
tante do IEDC disse que fi cou sabendo que a conselheira Mercedes Etelvina tinha apre-
sentado uma declaração emitida por sua unidade departamental Recanto Espírita Maria 
Dolores no ato de inscrição nas eleições do CMAS, entretanto, optou por não levantar o 
fato perante a comissão eleitoral porque a eleição do CMAS tinha sido um processo 
complexo e ele não queria tumultuar mais ainda, deve ser registrado em ata que o 
conselheiro Claudimar Barbosa da Silva afi rma em seu voto que, aliás, esta impugnação 
foi feita segundo se infere o depoimento do preposto da entidade representante no dia 
da eleição, contudo, segundo a mesma comissão eleitoral não quis se posicionar a 
respeito, entretanto, não foram ouvidos na comissão de ética os representantes da co-
missão eleitoral para se ferir se eles realmente receberam a representação em face da 
senhora Etelvina e se efetivamente tivessem recebido o fato de não terem determinado 
sua exclusão do processo eleitoral, o fato que somente reforça o entendimento que aqui 
será exposto no sentido de que a condição de usuário dos serviços socioassistenciais 
de forma pessoal não é uma condição para ser candidato ao CMAS, deve ser registrado 
em ata que não foi ouvida a representante da APROAUT onde o neto da senhora Mer-
cedes Etelvina é usuário, deve ser registrado em ata que a senhora Mercedes Etelvina 
afi rmou que não procurou a APROAUT para obter a declaração de que seu neto é 
usuário dos serviços socioassistenciais por motivo de divergências pessoais com a pre-
sidente da instituição, deve ser registrado em ata que a senhora Mercedes Etelvina 
afi rmou que não teve a intenção de prejudicar a quem quer que seja com sua inscrição 
que acreditou que a declaração de usuária dos serviços socioassistenciais poderia ser 
feita por qualquer entidade do município, deve ser registrado em ata ainda, que de 
acordo com a legislação do SUAS e demais legislações referentes a política nacional de 
assistência social, qualquer pessoas que participe da política nacional de assistência 
social é considerado usuário dos serviços, com essas ressalvas, defi nida essas ressal-
vas que queremos que acrescentem na ata, passamos a fundamentação do voto dos 
conselheiros, dos nove conselheiros governamentais,  o regulamento da eleição se deu 
pelo decreto n° 8.540 de 2014 ao qual no artigo quinto inciso três diz: “as candidaturas 
deverão ocorrer da seguinte maneira: para representantes dos usuários da política de 
assistência social a candidatura se dará mediante preenchimento de fi cha de inscrição 
comprovando o vinculo em serviços, programas, projetos e benefícios da política de 
assistência social”, o que para nós é muito amplo, ainda o artigo sexto do mesmo decre-
to diz: “Ficam impedidos de candidatar-se como representantes da sociedade civil os 
detentores de cargos em comissão ou direção do Poder Executivo Municipal e servido-
res públicos municipais”, da leitura desses dispositivos se depreendem que: a) o candi-
dato representante dos usuários não precisa ser usuário pessoalmente dos serviços 
socioassistenciais podendo ser um usuário indireto dos serviços, assim entendido um 
parente ou responsável por um usuário, que esse fato já se verifi cou  nas eleições ante-
riores deste mesmo conselho;  b) reforço o entendimento acima  o fato de que o artigo 
sexto não impediu a candidatura dos usuários indiretos dos serviços socioassistenciais, 
sendo assim, o momento oportuno para vereação de irregularidades nas inscrições é no 
ato da inscrição, até porque o artigo dezesseis do decreto mencionado afi rma que: “A 
divulgação do resultado será efetuada na mesma data e local pela Comissão Eleitoral 
sendo na seqüência publicada no Diário Ofi cial do Município de Ponta Grossa”, cole-se 
do voto do relator Claudimar Barbosa da Silva o seguinte trecho: “Saliente-se que nem 
ao menos o fato de a representada Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro ter um neto que 
informa ser autista e usuário dos serviços socioassistenciais da APROAUT a qualifi caria 
como usuária de tais serviços, posto que não é representante legal do mesmo pois, 
como afi rmou em seu depoimento, o menino vive em companhia de sua mãe, que é fi lha 
da Conselheira representada. E ainda que a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribei-
ro fosse a representante do neto, ou se fosse usuária de qualquer outro serviço socioas-
sistencial no âmbito do Município de Ponta Grossa, isso não interferiria no fato de que a 
Ficha de Inscrição foi apresentada com informações inverídicas, conforme denunciado”. 
Ai grifamos: “Ou seja, não vem ao caso se a Conselheira é ou não é usuária ou repre-
sentante de usuário de qualquer outro serviço socioassistencial do município, pois não 
foi isso que a mesma afi rmou em sua Ficha de Inscrição”. Conforme exposto acima, os 
conselheiros que subscrevem este voto, entendem que esta afi rmação está em contra-
dição onde exposto no regulamento da eleição o qual não exige condição de usuário 
pessoal dos serviços socioassistenciais, na sequência, o relator registrou que: “Diante 
do até aqui exposto, tem-se que a representada, ao preencher a fi cha de inscrição para 
candidatar-se a uma das vagas no CMAS como representante dos usuários, praticou 
ato que tipifi ca o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, do Código Penal e 
assim descrito: Código Penal: Falsidade Ideológica Art. 299 - Omitir, em documento 
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fi m de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, 
de 1 (um) a 5 (cinco) anos”. Prossegue no relatório do conselheiro Claudimar: “Com 
efeito, são duas as declarações falsas inseridas na fi cha de inscrição para candidato a 
conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social, no segmento Usuários, pela 
Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro: a) a de que a mesma seria usuária dos 
serviços socioassistenciais do Recanto Espírita Maria Dolores, unidade departamental 
do Instituto Educacional Duque de Caxias, o que foi negado pelo mesmo e confi rmado 
pela representada; b) a de que teria formação em nível de segundo grau completo, o 
que foi negado pela mesma em seu depoimento, onde afi rmou que estudou apenas o 
primeiro ano do antigo primário”, essa afi rmação a de cometimento de crime com puní-
vel com reclusão de um a cinco anos é gravíssima e merece um exemplo especifi co; a) 
o crime do artigo 299 do código penal se classifi ca como crime comum, formal de forma 
livre, instantâneo, de efeitos permanentes, omissivo, próprio, unissubjetivo e plurissub-
sistente a elementar subjetiva do tipo penal é o dolo, não existe falsidade ideológica na 
modalidade culposa, observe-se o exato texto da descrição típica subjetiva do delito 
como fi m de prejudicar direito, criar obrigação, ou alterar a verdade sobre fatos juridica-
mente relevante, para os conselheiros que subscrevem este voto fi ca claro que a senho-
ra Mercedes Etelvina  Pinto Ribeiro não teve a intenção de prejudicar direito, criar ou 
alterar a verdade pelos seguintes motivos: a conselheira é usuária indireta dos serviços 
socioassistenciais do município já que é responsável de fato pela criação e educação de 
seu neto em colaboração coma fi lha formando uma unidade familiar onde está presente 
a mútua cooperação e assistência recíproca; o regulamento da eleição não exige que a 
declaração de usuários dos serviços socioassistenciais seja fi rmado pela entidade pres-
tadoras dos serviços, ao contrário que o regulamento diz, comprovando o vínculo em 
serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, sem espe-
cifi car se esse vínculo é pessoal, da mesma forma o regulamento não exige o vinculo 
em serviços socioassistenciais seja demonstrado diretamente pela entidade prestadora, 

na verdade o dispositivo é bem genérico, ele afi rma que deverá se provar vinculo com a 
política assistencial social o que é extremamente amplo; a senhora Mercedes Etelvina 
não cometeu o crime de falsidade ideológica, porque não teve a vontade de prejudicar 
a quem quer que seja, como bem se expressa em seu depoimento perante a comissão 
de ética, pelo contrário, ela esboçou a vontade de ajudar, de participar como cidadã da 
administração dos serviços socioassistenciais, ela agiu, enfi m, pautada pela boa fé, de 
modo que não se confi gura o elemento subjetivo do tipo penal que é a chave para con-
fi guração do delito; além disso, ela não mentiu ao registrar que era usuária dos serviços 
socioassistenciais, pois de fato é, só que da APROAUT; quanto ao fato dela ter assinado 
um x no campo a que se refere a sua escolaridade a nível de segundo grau, isso é ab-
solutamente irrelevante e jamais confi gurará crime de falsidade ideológica: quer porque 
escolaridade de segundo grau não é requisito para ser representante dos usuários, esse 
x marcado na fi cha de inscrição pode ser entendido como simples erro da inscrição, o 
que é bem diferente de falsidade, como já se demonstrou, para os conselheiros que  o 
presente voto a inscrição da conselheira de Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro como re-
presentante dos usuários dos serviços da assistência social não afronta ética, nem 
muito menos representa uma infração penal, o que aconteceu foi uma série de erros 
cometidos pela conselheira e que são justifi cáveis pelos seguintes fatores: a) a conse-
lheira agiu de boa fé ao considerar que o regulamento da eleição para o CMAS não 
exige a vinculação com uma determinada instituição, mas com a política da assistência 
social do município; b) a conselheira não buscou a declaração da APROAUT porque 
tem divergência pessoal com a presidente da instituição e fi cou com medo que a mesma 
não fornecesse a declaração a tempo de fazer a inscrição; c) a conselheira buscou ter 
uma declaração de usuária dos serviços da assistência social do município através de 
uma entidade a qual frequenta que é o Recanto Espírita Maria Dolores, porque não teve 
o alcance de entender que o fato de tomar passes na entidade não há faz uma usuária 
de serviços socioassistenciais, confusão que se justifi ca até pela formação cultural da 
conselheira, que a conselheira não prestou declaração falsa, porque não existe falsida-
de culposa, na verdade, a conselheira errou, este sim, ato culposo ao registrar na fi cha 
de inscrição a condição de usuária dos serviços socioassistenciais do Recanto Espírita 
Maria Dolores e o Recanto Espírita Maria Dolores afi rmou que a senhora Mercedes 
Etelvina era usuária dos serviços socioassistenciais do município, o que não é mentira, 
pois a mesma utiliza-se dos serviços através do neto  que é usuário da APROAUT; que 
ambos os erros da fi cha de inscrição, isto é, tanto a condição de usuária dos serviços 
assistenciais do Recanto Espírita quanto as escolaridade poderiam ter sido facilmente 
sanados no ato da inscrição, se a comissão eleitoral tivesse diligenciado junto a 
APROAUT e corrigido a fi cha para a escolaridade correta que é o primeiro grau; Final-
mente, para estes conselheiros, os dois erros cometidos pela senhora Mercedes são 
justifi cáveis e sanáveis, não consiste em erro de qualquer natureza, nem infração ética, 
tratam efetivamente do que são, erros, desse modo os conselheiro requerem que a 
presidente do conselho ofi cie a APROAUT e verifi que se o neto da senhora Mercedes é 
assistido pela entidade, se positivo, esses conselheiros entendem que está convalidada 
a inscrição da senhora Mercedes e regular a sua eleição, porque acima dos aspectos 
formais deve prevalecer o fato material que é a condição de usuária ainda que indireta 
dos serviços socioassistenciais do município o que a legítima como conselheira eleita 
para este órgão, ainda o parecer do conselheiro Claudimar Barbosa da Silva afi rma que: 
“A partir do depoimento do diretor do Recanto Espírita Maria Dolores, verifi ca-se, ainda, 
que outros dois Conselheiros, ambos representante da Fundação Municipal Proamor no 
Conselho Municipal de Assistência Social, teriam corroborado para a prática do referido 
ilícito penal: a Conselheira Ana Cristina Duda (Titular) e o Conselheiro Jefferson Luiz 
Villalba (Suplente); em razão disso, ambos estão igualmente incursos na mesma condu-
ta, ensejando instauração de procedimento ético em relação aos mesmos. Ainda que o 
referido ilícito penal, praticado pelos Conselheiros Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro (re-
presentante dos usuários), Ana Cristina Duda e Jefferson Luiz Villalba (ambos represen-
tantes da Fundação Municipal Proamor) tenham sido praticado antes de os mesmos 
serem empossados como membros do CMAS, é inolvidável que tal ato criminoso con-
tamina a sua atuação neste Conselho”. Mais adiante o Claudimar registrou: “No tocante 
aos Conselheiros Ana Cristina Duda, Titular, e Jefferson Luiz Villalba, Suplente (ambos 
representantes da Fundação Municipal Proamor), há que se informar o cometimento de 
ilícito ao titular da entidade que ambos representam (Fundação Municipal Proamor), 
sem prejuízo da instauração de procedimento ético por esta Comissão de Ética; a subs-
tituição dos referidos Conselheiros deve se fazer na forma do que preconiza o art. 19, 
inciso IV, da Lei Municipal nº 9302, de 27/12/2007, verbis: Art. 19 - Será substituído, 
necessariamente, o Conselheiro que: (...) IV proceder de modo incompatível com a 
dignidade das funções; (…). Com efeito, conforme foi relatado a esta Comissão de Éti-
ca, ambos os Conselheiros, prevalecendo-se dos respectivos cargos públicos, infl uíram 
diretamente para que o diretor do Recanto Espírita Maria Dolores, sem fundamento al-
gum, emitisse documento que veio a permitir a indevida candidatura e posterior eleição 
da Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro como representante dos usuários, pos-
to que, de fato, de usuária não se trata”. As afi rmações aqui reproduzidas são contun-
dentes, pois atribuem aos conselheiros Ana Duda e Jefferson Villalba a co-autoria do 
crime de falsidade ideológica que teria sido cometido pela senhora Mercedes, além do 
concurso do crime de prevaricação acumulado com desleixo ético e de tanto, conforme 
fi cou demonstrado neste voto, não se tratou de cometimento de crime de falsidade 
ideológica, mas erro plenamente escusável, o que descaracteriza o crime, se crime não 
houve, não há que se falar em concurso da parte dos conselheiros Ana Duda e Jefferson 
Villalba de modo que assiste aos injustamente acusados de forma pública pelo conse-
lheiro Claudimar o direito de buscar a reparação de dano moral conforme lhes aprouver, 
para o conselheiro Claudimar Barbosa da Silva são as seguintes: as capitulações das 
infrações éticas  dos conselheiros Mercedes, Ana Duda e Jefferson Villalba: “Com efeito, 
o Código de Ética do Conselho Nacional de Assistência Social, adotado por Resolução 
do CMAS para nortear a atuação de seus próprios Conselheiros, inclui entre os deveres 
dos Conselheiros “agir com respeito e dignidade, observadas as normas de conduta 
social e da Administração Pública” (art. 8º, inciso XV); além disso, entre as condutas 
vedadas aos membros do Conselho, encontram-se as de “alterar ou deturpar o teor de 
documentos que deva encaminhar para providências” e “falsear deliberadamente a ver-
dade ou basear-se na má-fé” (art. 9º, incisos XI e XIII)”.  Por todas as razões aqui expos-
tas os conselheiros que fi rmam o presente voto repudiam e desqualifi cam essa notifi ca-
ção, entenderam que os conselheiros acusados não cometeram infrações éticas que 
lhes foram imputadas, da mesma forma, como não cometeram os crimes de que foram 
acusados  pelo relator, para nós a imputação dos crimes, infrações éticas se deu porque 
o relator partiu da premissa de que a senhora Mercedes e os conselheiros Ana Duda e 
Jefferson Villalba agiram de má fé, pautados pela vontade de lesionar o bem publico 
tutelado que é a avidez da eleição dos representantes da sociedade civil do CMAS, 
entretanto, quando o fato é analisado sob uma perspectiva isenta despida de preconcei-
tos do qual está repleto, o parecer do relator que afi rma o cometimento de crime por 
parte de uma cidadã do povo a qual fl agrantemente não teve o alcance de ver os dois 
erros formais que estava cometendo no ato de sua inscrição e que não foi assistida pela 
comissão eleitoral para que os mesmos fossem corrigidos naquele momento, o pior dos 
mundos: denegrir a moral dos acusados imputando injustamente o preenchimento de 
crimes gravíssimos, imputação que não subsistem  ao exame imparcial dos fatos o re-
lator acusou, julgou e puniu unilateralmente os conselheiros em seu  parecer da seguin-
te forma  nesse caso é dispensável qualquer manifestação do plenário do CMAS posto 
que esta, qualquer que seja, não poderá tornar elegível quem não era na data do regis-
tro da candidatura, assim a presidente do CMAS deve declarar diante da irregularidade 
apontada a conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro por não ser usuária dos servi-
ços, programas, projetos e serviço da política de assistência social não reúne condições 
objetivas para   compor o conselho municipal de assistência social como representantes 
dos usuários, alternativamente o parecer de comissão de ética deve ser submetido a 
apreciação do plenário então somente declarar a perda de mandato  da conselheira 
Mercedes pelas mesmas razões apontadas, evidentemente essa postura afronta os 
mais básicos preceitos do Estado Democrático de direito no qual, felizmente, todos nós 
estamos inseridos, o conselheiro que subtrai arbitrariamente o direito do plenário de 
decidir se o parecer está de acordo com os fatos e regras de direitos, bem como decidir 
sobre a legitimidade ou não da eleição da conselheira, bem assim da eventual co-auto-
ria dos conselheiros já nominados, o relator esqueceu de que preceitua o artigo oitavo 
inciso quinze da lei nove mil trezentos e dois de dois mil e sete a lei que criou o CMAS 
artigo oitavo compete ao CMAS regulamentar as indicações para o cargo de conselhei-
ro posse e vacância, além disso, um preceito fundamental, uma decisão que afeta dire-
tamente o conselho como um todo que a imputação de crime e imposição da penalidade 
de exclusão de conselheiros jamais pode acontecer unilateralmente por um conselheiro 
isoladamente ou uma comissão, mas apenas e então somente pelo plenário, além dis-
so, o relator determinou o envio de copia dos altos ao ministério publico para instaura-
ção de processo crime, sendo assim, pelas razões aqui expostas os presentes conse-
lheiros votam no seguinte sentido: a) o parecer da comissão de ética seja submetido ao 
exame do plenário; b) que a decisão sobre exclusão dos conselheiros seja tomada pelo 
plenário, sendo assim, os presentes conselheiros votam no sentido de que são insubsis-
tentes as acusações formuladas contra a Conselheira Mercedes e por conseqüência 
aquelas formuladas contra os conselheiros Jeferson e Ana Duda, os conselheiros votam 
ainda pela convalidação da inscrição da conselheira Mercedes mediante a confi rmação 
a ser efetuada pela presidente de que o neto da conselheira é usuário dos serviços da 
APROAUT, sendo assim, em síntese a conselheira Mercedes Ana Duda e Jeferson são 
confi rmados como conselheiros do conselho afastando deles qualquer acusação de in-
fração penal ou ética do âmbito do CMAS, fi nalmente voto no sentido de que os altos do 
processo da comissão de ética mais este voto e a ata do julgamento resultar, sejam 
encaminhados ao Ministério Público para as providências que estes entender cabíveis, 
então esse é o nosso voto. Conselheiro Claudimar colocou: “na verdade presidente, 
com todo o respeito que merece o conselheiro Clovis, mas como eu destaquei no início, 
primeiro, a que se considerar o fato que estamos diante de uma decisão a respeito de 
uma denúncia formulada ao conselho, uma denúncia a qual seguiu um processo de 
discussão de que foram ouvidas as pessoas que vieram aqui, os conselheiros Duda e 
Villalba não puderam comparecer e a comissão aqui reunida, inclusive a presidente, o 
vice presidente e o conselheiro Clovis tinham que encerrar a inscrição naquele instante 
os três conselheiros aqui presentes e junto com os outros três, inclusive eu relator, 
poderiam ter apresentado a proposta de ouvir alguém, inclusive eu indaguei isto, vamos 
ouvir alguém mais? Ninguém falou, indaguei se alguém queria ouvir outras entidades, 
ninguém se manifestou, nem a conselheira presidente, nem o vice presidente, nem o 

conselheiro Clovis, portanto falece a alegação no processo, não quero que ninguém 
conheça o processo civil e penal a não ser o doutor e o conselheiro Clovis, no processo  
que, emite um voto de relator não está acusando, está colhendo provas, as provas 
foram trazidas no processo, não sou eu que estou dizendo que crime foram cometidos, 
ouve uma comunicação por parte do Instituto Duque de Caxias de que a irregularidade 
tinha acontecido, a minha obrigação enquanto conselheiro e também como advogado 
foi fundamentar tecnicamente o voto, não agi como promotor do processo, não sou eu 
o acusador, por outro lado as seções desse conselho são públicas, salvo se alguém 
pedisse para ser secreta, no início sequer a presidente mencionou esse fato, portanto o 
voto somente foi lido em público, por que a seção é  pública, portanto não pode 
conselheiro Clovis haver a insurgência que eu difamei  pessoas  em público, não 
difamei, no processo estaria eu me furtando da obrigação de conselheiro se eu me 
calasse simplesmente e ignorasse essas questões, como conselheiro relator como citei 
aqui no fi nal do meu relato que esse voto é submetido a análise da comissão de ética, 
é um voto, é o meu parecer, o parecer não contem acusação contra quem quer que seja, 
analisa os fatos, quando o Juiz reconhece em juízo, ou melhor, quando no tribunal de 
justiça o relator do processo civil ou criminal discorre sobre a ocorrência de fatos e atos 
afastando ou mudando atuações ele não faz para acusar, mas sim para esclarecer o 
fato, de modo algum eu tirei do conselho qualquer competência porque não me cabe 
tirar do conselho competência, como que um conselheiro vai suprimir competência do 
conselho, se não, não faz sentido, tanto que a redação que eu fi z eu passei esse 
parecer para todos os conselheiros membros da comissão de ética antes de mandar 
para o conselho, pelo e-mail pessoal de cada um, conselheiros Beatriz, Tierri, Clovis, 
Lilian, Marcelo, Adrianis, todos receberam  cópias antes de fechar o parecer, ninguém 
se manifestou dizendo, mostrando seu voto, a sua irritação em relação ao colocado, 
num julgamento em um órgão colegiado é assim que se procede, ou seja, a comissão 
de ética não sou eu Claudimar, a comissão de ética é composta por seis conselheiros, 
eu só fui o relator porque na comissão fui designado para ser relator, além de ser o 
coordenador da comissão, logo cabia a mim essa incumbência de relatar os fatos, se eu 
não fi zesse quem ia relatar? A compreensão, bem disse o Dr. Alexandre defensor, a 
compreensão de que ocorre ou não ocorre um crime parte de alguns pressupostos, de 
convicção cientifi ca jurídica, nada tenho em relação a qualquer um dos conselheiros 
aqui presentes, nada tenho, nem contra e nem a favor, muito pelo contrário, na condição 
de relator, discorri sobre os fatos, apontei eventuais caminhos a ser seguidos, mas a 
decisão é trazida para este conselho, não para que eu me torne julgado, meu voto pode 
ser vencido, pode ser que o conselho decida que o meu voto não é adequado e condu-
za um voto em separado, como se diz no tribunal, uma divergência acompanhada pela 
maioria, o que é natural, agora o relator vencido não vira criminoso, o relator com voto 
vencido não pode dizer: ai esse cara agora ele tem que pagar porque ele ousou dar um 
voto errado, ora o voto não é errado é vencido, nós da área jurídica sabemos que muitas 
vezes aquilo que em uma determinada situação foi vencida na outra foi vencedor e as-
sim se sucedem sucessivamente, no meu relato senhora presidente e senhores conse-
lheiros, ative-me essencialmente aquilo que foi dito aqui na comissão de ética pelas 
pessoas que foram ouvidas, que foram três pessoas, o representante da entidade, o 
diretor da unidade departamental da entidade e a própria representada, foram convida-
dos a serem ouvidos os conselheiros Jefferson Villalba e Ana Duda e ambos não com-
pareceram, a comissão naquele instante optou por encerrar e não ouvir ninguém mais, 
encerrada instrução, nem marcar novas audiências pra ser ouvidos os conselheiros 
Jefferson e Ana Duda, não agi sozinho em nenhum momento, estão aqui as atas da 
comissão e está gravado na sonora da comissão, então senhora presidente, não repu-
dio, a posição minha não é de repudiar nenhum entendimento, eu posso não concordar 
com o que alguém pensa, mas não preciso repudiar, não preciso ofender, só manifesto 
a minha estranheza enquanto conselheiro pelo fato de estarmos reunidos nessa mesa 
nos dias que estão assinalados nas atas da comissão, nas atas que foram feitas, quan-
do os senhores conselheiros estavam aqui presentes, inclusive os conselheiros assina-
ram as atas da presença, acompanharam os depoimentos, naquela ocasião eu indaguei 
a cada um, encerramos ou prosseguimos a instrução? Poderia entre aspas pedir o tes-
temunho da conselheira Beatriz, do conselheiro Tierri e do conselheiro Clóvis, se em 
algum momento eu cerceei qualquer manifestação neste sentido, se era para ouvir a 
APROAUT que viesse a APROAUT, se era para ouvir quem quer que fosse, que fosse 
ouvido, agora lembremos que o que está em julgamento apenas e tão somente o que foi 
apresentado na representação formulada pelo presidente do Instituto Educacional Du-
que de Caxias que diz que é inverídica a declaração prestada pela conselheira Merce-
des na sua inscrição e declaração juntada ao processo é nula, são dois pontos que fo-
ram analisados nesse aspecto, tem consequências jurídicas? Claro que tem 
consequências jurídicas, quem assina uma declaração para obter um direito, se não 
houvesse a declaração favorável a Dona Mercedes formulada pelo departamento do 
Recanto Espírita Maria Dolores ela não estaria inscrita e não seria conselheira e aí eu 
destaco Dr. Alexandre, respeito a sua posição, respeito à posição dos nove conselheiros 
governamentais, como digo sempre, não espero outra coisa dos conselheiros governa-
mentais, mas ressalto que as interposições referentes a identifi cação da qualidade de 
usuário elas não decorrem apenas e tão somente do regulamento que está aqui posto 
no período das eleições, o próprio Conselho Nacional de Assistência Social defi nindo  o 
tema para todo o sistema estabeleceu claramente através da resolução vinte e quatro 
de dois mil e seis que fala assim: “são considerados representantes de usuários, pes-
soas vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS, organizadas 
sob diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos. Reconhecem-
-se como legítimos: associações, movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denomi-
nações, sob diferentes formas de constituição jurídica, política ou social”. Então não é 
graciosa essa exposição, não é gratuita, não é meramente ilustrativa, é para dizer que 
usuário é alguém vinculado, quando nós deliberamos aqui a respeito da liberação de 
recursos para as entidades, nós observamos o que? Normalmente percapitas, porque 
analisamos per capitas? Percebeu-se quantas pessoas, quantos usuários serão atendi-
dos através dos serviços socioassistenciais prestado, se não fosse para considerar o 
usuário não precisava ter percapitas, ai eu suponho que seja qualquer número. Conse-
lheiro Anderson colocou que inclusive esse termo usuários é uma coisa que nós deve-
mos ter como muito caro para nós enquanto profi ssionais da assistência social precisa 
ser muito caro aqui no conselho porque foi tudo uma história com relação a isso, então 
nós não temos clientes, não temos assistidos, nós não assistimos ninguém, não vende-
mos nada a ninguém, nós não temos pacientes, a assistência social ela se construiu ao 
longo da história e graças a Deus a lei orgânica da assistência social com a lei que 
constitui o SUAS permitiu que nós colocássemos o termo usuários, que muito bem o 
conselheiro já declarou, é importante que se tenha claro que usuário é aquele que usa 
o serviço, que tem direito de participar ativamente do serviço e não apenas uma pessoa 
que assiste porque nós não assistimos a ninguém o usuário é sujeito de direito isso foi 
construído graças a política pública de assistência social que é dever do estado e um 
direito do cidadão então é importante que se tenha claro essas questões. Conselheiro 
Claudimar colocou que na verdade o que me surpreende, para encerrar a minha expo-
sição, o que me surpreende de maneira favorável, inclusive eu diria com bons olhos, me 
surpreende o empenho de nove conselheiros governamentais para defender o mandato 
de uma conselheira não governamental, curioso, inédito na vida deste conselho, uma 
união tão forte dos nove conselheiros governamentais num conselho paritário e que tem 
outros nove conselheiros não governamentais, para a defesa de uma conselheira com  
supostas irregularidades no processo de inscrição, como relator em momento algum eu 
afi rmei ter havido a irregularidade, destaquei sempre que o presidente do IEDC assiná-
-la a ocorrência de supostas irregularidades no processo de inscrição, portanto eu en-
cerro o meu voto, encerro a minha manifestação, aliás o voto eu já encerrei, voto que foi 
submetido a análise  dos conselheiros, voto que pelo que percebi mereceu a votação da 
comissão um voto contrário dos três conselheiros governamentais, portanto empatou, 
eu como conselheiro relator e coordenador da comissão desempatei, então o voto prin-
cipal  é o que está em análise, mas de qualquer forma é um voto que respeita o conse-
lheiro Clóvis, respeita integralmente a opinião desse plenário, a opinião expressa num 
voto que é o parecer do relator, o voto do relator não é decisão fi nal, nunca foi em ne-
nhum lugar, no processo civil penal nós termos situações em que o relator concede 
medidas cautelares emergenciais, que não é o caso, e mesmo assim a câmara que lhe 
pertence vai reapreciar para ver se é o caso de manter ou não, no caso aqui posto o voto 
que apresentei é somente isso, é um voto, o meu voto vale menos do que nove votos 
governamentais? Vale menos porque são nove contra um, três votos da comissão, os 
três vale um terço dos nove, matematicamente, só para destacar então juridicamente 
que o que se propõe a este conselho é exatamente que delibere a respeito do voto 
apresentado, logo observa-se que há voto contrário, não é um problema é uma situação 
perfeitamente adequada a causa, a deliberação deste conselho é que vai confi rmar ou 
não o voto do relator, o relator não está ofendendo ninguém, não está acusando nin-
guém porque não é função do relator acusar alguém, o relator relata para conduzir, 
quando a conselheira Ana relatou diversos processos e sugeriu coisas, relatou dúvidas, 
não estava acusando nem questionando indevidamente, estava exercendo seu papel 
de relatora nesses processos e tantos outros relatores passaram por aqui, quantos vo-
tos já foram até dispensados a pedidos de alguns conselheiros pra que não fosse nem 
mandado para comissão que a comissão não precisava ser ouvida, então os votos são 
pareceres a respeito de situações que devem ser acatadas por este conselho, então 
com essas considerações e antes de encerrar vou passar a palavra para o conselheiro 
Clóvis e depois eu encerro. Conselheiro Cleber pede desculpas, mas faz meia hora que 
ele pediu a palavra,  entendeu que tinha um fl uxo das inscrições não aconteceu, infeliz-
mente, colocou que sua prioridade é sua família, tem essa falta de educação pela falta 
de coerência  no governar e dirigir os trabalhos, obrigado a todos. Conselheiro Clóvis 
colocou: “considero bem pertinente a ressalva que estou fazendo porque o documento 
escrito muitas vezes não esboça exatamente o que a gente quis, então tem esse trecho 
que eu destaquei do teu voto que pareceu assim forte e restringente da liberdade que o 
plenário tem de analisar você diz assim: “nesse caso é dispensável”, eu pensei até se 
eu tinha lido direito, “é dispensável qualquer manifestação do plenário do CMAS posto 
que esta qualquer que seja não poderá tornar elegível quem não era na data do registro 
da candidatura, assim a presidente do CMAS deve declarar, olha o poder, que diante da 
irregularidade apontada a conselheira Mercedes por não ser usuária de serviços, pro-
gramas e projetos...” ela deve declarar, ela não deve quem deve é o plenário.” Conse-
lheiro Claudimar que quem deve é ela. Conselheiro Clóvis colocou que alternativamente 
o parecer da comissão de ética deve ser submetido a apreciação do plenário, agora 
observe bem aqui ó: “tão somente para declarar a perda do mandado”, você em nenhum 
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momento cogitou que elas poderiam ser inocentes. Conselheiro Claudimar colocou que 
de modo algum, a conclusão da comissão, aliás a conclusão do meu voto acompanhado 
pela comissão é exatamente no sentido que o plenário deve decidir, quando eu falo a 
presidente ela poderia tomar para si mesmo a decisão ou alternativamente do plenário 
a decisão desses pontos especiais, se a conselheira Mercedes se ela reunia ou não as 
condições para ser eleita, isso destaca o presidente a decisão do plenário, encerro mi-
nha manifestação, externo o meu voto com o maior respeito que tenho a todos os con-
selheiros governamentais e não governamentais, passo as mãos da presidente para 
concluir a condução dos trabalhos. Conselheiro Adrianis colocou que tanto quanto o 
Claudimar lhe causa estranheza esta postura e a senhora presidente estava presente 
com seu vice presidente nas reuniões de comissão, uma expressão que  acha das mais 
profundas e que cabe bem a este momento: Simone de Beauvoir coloca: “o problema 
não é o opressor o problema são os oprimidos que ajudam o opressor a oprimir os 
oprimidos, eu hoje saio desse conselho com clareza de que não deveria existir mais, 
que deveríamos acabar com ele e desejaria que você tivesse vida longuíssima para que 
de fato  pudesse refl etir, quantas as outra questões, eu acho que as entidades devem 
encaminhar essa demanda para o Ministério Público se fazendo honrar, as entidades 
devem e tem o dever de fazer e sugiro que você suprima e dissolva todas as comissões, 
a presidência e a vice presidência, não precisa das comissões, o andamento que está 
ocorrendo nesse conselho, dissolva todas elas, depois o problema não é defender ou 
não defender a Mercedes, o problema não é defender a Ana Duda ou não, há provas 
cabais que ela recebeu a fi cha, nós ouvimos isso da boca do diretor, nós ouvimos isso, 
o problema está na política que se quer conduzir, é essa questão fundamental, é isso 
que está em jogo, não está em jogo nós, eu, Claudimar, isso não é um jogo, o jogo é ter 
um conselho que consinta na forma dos grilhões, daquele mesmos grilhões que os ne-
gros vieram e que não é paritário, a questão não é nós, quantos de vocês não governa-
mentais tomaram o prévio conhecimento desse voto que foi feito hoje, que dia, eu gos-
taria de receber o e-mail que foi enviado para esse conselho, como foi enviado o parecer 
de ética comprovando que este parecer chegou, nós estamos brincando de ser conse-
lho, sabe por que? Porque a revelia de nós são feitas concordatas e não é respeitada 
em nenhum momento nenhuma das entidades, mas quando de fato nós temos que 
salvar as entidades aos quais o poder público colocou em situação difícil, esse conselho 
tem validade, é isso que nós vamos continuar fazendo nesse conselho, sendo desres-
peitados, é isso? é isso que nós queremos? porque se é isso que nós queremos rasgue-
mos as constituições, rasguemos os regimentos, porque não há validade, eu de público, 
eu manifesto o meu profundo pesar pela sua condução hoje, eu não esperava a sua 
postura assim hoje, obrigado, eu gostaria que constassem integralmente no voto dos 
governamentais a assinatura no corpo da ata inclusive o voto.” Conselheiro Marcelo 
colocou que a sociedade civil e a esse conselho porque qualquer diálogo, qualquer ar-
gumento, é inútil, com todo respeito a defesa apresentada, o Dr. falou que à comissão 
eleitoral é que cabia análise do fato, porém, ele sequer citou o fundamento legal disso, 
então ele alegou mas não fundamentou esta alegação, a denúncia ela só veio após o 
esgotamento do processo eleitoral e a dissolvição da comissão eleitoral, então não ha-
via comissão eleitoral e logicamente não vai haver fundamento legal pra isso, a legitimi-
dade da comissão de ética de avaliar o fato é confi rmado pela própria existência da 
comissão de ética e pela plenária que encaminhou a denúncia para a comissão de ética, 
ainda que houvesse uma ilegitimidade da comissão de ética, a plenária encaminhou 
para a comissão de ética, o próprio relatório foi mencionado que não seria uma questão 
ética, mas uma questão regimental, porque o regimento, conforme citado no relatório,  
no caso da conselheira Mercedes são dois incisos em que ela desrespeitou, a conduta 
não compatível e além disso a falta de representatividade que é o inciso um do artigo 
mencionado, ela não representa os usuários, conforme a resolução do CNAS, ela não 
representa, ela prejudica diretamente o conselheiro Mauro aqui, por exemplo, que foi 
eleito em quarto lugar e que não é conselheiro titular porque uma representante não 
legitima está no lugar dele, ele é usuário, ela não é usuária, foi demonstrado isso, então 
há sim uma usurpação nesta cadeira de usuário, talvez não só dela, mas de outros 
conselheiros também, que informalmente a gente já sabe da história, as entidades já 
conhecem, mas que a gente ainda vai ter que apurar isso daí, com a  participação, como 
fi cou apurado aqui, dos conselheiro da Fundação Proamor que encabeçaram tudo isso 
pra defender interesses como todo mundo aqui sabe quais são, é só vendo as atas an-
teriores qual resultado da votação o número que todo mundo fala aqui, onze a sete, 
evidencia o que eu to falando aqui, eu estranhei o fato de vir um parecer assinado pelos 
governamentais antes da plenária o que evidencia então um pré julgamento da situa-
ção, os governamentais já vieram de parecer assinado. Na plenária, todos riem e o 
conselheiro Tierri colocou que não entende a graça. O Conselheiro Marcelo respondeu 
que o conselheiro Tierri não precisa entender só deixe ele terminar a sua manifestação, 
quanto a questão do benefício as resoluções, as normativas da assistência social é 
muito clara quando se refere a benefícios, não é um termo genérico, é um termo técnico, 
que se refere ao auxilio funeral e ao auxilio natalidade, ponto fi nal, e a conselheira não 
é benefi ciária desses benefícios, o Dr. falou que não há crime nesta declaração, não se 
trata da declaração se trata da fi cha de inscrição que ela preencheu com informações 
inverídicas, o conselheiro Clóvis afi rmou que ela preencheu o x erroneamente, não é o 
x que foi preenchido é uma declaração escrita, foi falta também a APROAUT não ser 
ouvida, primeiro que é desnecessário, no código de ética ele pede que se ouça o 
denunciante e a denunciada, ponto, foi até ouvido mais pessoas, então não havia essa 
necessidade, então a razão de estarmos dirigindo aos senhores é justamente por causa 
disso, a sociedade civil não tem representante legítimo na cadeira de usuários, porque 
vocês conhecem todo processo, não é só esse fato aqui que nós estamos avaliando 
hoje, mas todo processo que vem se desenrolando desde dezembro do ano passado e 
que vai continuar assim, gente eu pergunto assim para vocês legitimamente eu 
pergunto: vale a pena continuar agindo aqui? atuando no conselho? A questão do voto 
do relator que eu acompanhei, a questão é que o conselho ele pode muito bem optar 
pela cassação do mandado da conselheira por ter ocorrido tantas irregularidades, fi ca a 
critério do conselho, o conselho é deliberativo neste sentido também, conforme diz o 
regimento interno, o que acontece, por isso estou me dirigindo a vocês, é que eu leio o 
regimento interno, neste conselho, nem código de ética,  nem a lei, nem a moral, nem a 
constituição, nada, é fato, é só pegar as atas e ver isso, e tudo por causa de um 
interesse que vocês sabem muito bem qual é, obrigado. Conselheira Claudia colocou 
que escutando o que todos falaram, vai se referir ao começo desse tema quando foi 
falado que, gostaria que constasse em ata também isso, que a conselheira Lucia iria se 
retirar porque já sabia o resultado, a conselheira Lucia e alguns conselheiros não lhe 
conhecem o sufi ciente para fazer um pré julgamento a seu respeito,  tem plena capaci-
dade de ler e discernir o que acha certo e o que  acha errado e não só leu antes o rela-
tório de ética como perguntou a outras pessoas, como sua suplente, assistente social, 
foi conversar com ela, conversou com amigo advogado, para poder formar a sua opi-
nião, ter mais subsídio para formar a sua opinião, a estranheza com que o conselheiro 
Claudimar coloca, é que nós conselheiros governamentais já estão com o voto decidido, 
em outras palavras, umas palavras bem mais simples,  concordou com o exposto pelo 
conselheiro Clóvis porque era a sua opinião, uma opinião mais simples mais era a sua 
opinião, outra, concordo plenamente com o Dr. Alexandre quando ele diz que pode ser 
remetido ao Ministério Público e se o Ministério Público vir a condenar a conselheira 
Mercedes eu vou ser humilde o sufi ciente para chegar aqui e falar: “olha apesar de eu 
ter feito uma leitura diferente eu reconheço que eu errei agora que minha opinião estava 
errada agora fazer um pré julgamento da minha pessoa eu não aceito eu já levantei na 
reunião passada quando o ex conselheiro presidente Luiz falou que venceu o voto da 
FG, eu já falei que eu não preciso de FG, eu sou professora, a minha carteira de traba-
lho está lá professora, eu não preciso de FG para sobreviver e eu não me submeto a 
voto de cabresto porque eu tenho a minha opinião formada tá? Então pensem bem an-
tes de vocês generalizarem aquilo que vocês falam que não me conhecem o sufi ciente 
pra fazerem um pré julgamento da minha pessoa e baseando nisso eu acho que eu vou 
me retirar porque eu tenho coisas pra fazer na secretaria de educação e já são quinze 
para as seis, o meu voto independente do Clóvis ter falado que representava e eu ter 
deixado ele representar, é que eu voto pela permanência da conselheira Mercedes.” 
Conselheiro Adrianis colocou que se de fato o Clóvis se manifesta dizendo que ele re-
presenta e fala em nome dos nove conselheiros governamentais, não vê porque a defe-
sa da conselheira, qualquer que abra uma defesa particular ainda que no fundo de sua 
consciência moral ele vote contrariamente ele anuiu para que essa pessoa votasse a 
favor dele foi o que aconteceu, ele leu um voto de nove pessoas então a defesa dela cai 
por terra, é infundada. A sra.Vera  Taborda colocou que vai falar como cidadã, como 
voluntária dos serviços de assistência social: “vou sair daqui hoje profundamente ma-
goada, triste e envergonhada, porque quando nós fi zemos a eleição nós fomos conver-
sar com o prefeito, vocês pediram pra mim, inclusive todos os candidatos que estão aqui 
e alguns não governamentais outros que anos atrás eram usuários, no caso da Ana 
Cristina Duda que estava na reunião com o Prefeito, naquela reunião que nós fomos, 
você estava não?” A conselheira Ana Cristina Duda respondeu que não estava. A sra. 
Vera continuou: “mas a Ana Cristina Duda foi uma representante dos usuários hoje ela 
está representando o governo, inclusive foi representante no CEAS como usuária, ia lá 
brigar pelos nossos direitos como eu também fui brigar pelos direitos nossos lá, mas 
hoje estamos em posições contrárias, agora não importa se a Mercedes, ela é usuária 
ou o neto é usuário, ela teria todo o direito de ser, se fosse opinião dela se ela quisesse 
ter sido mas não como está no relatório que foi dito que foi Ana Cristina Duda e Jefferson 
Villalba que colocaram ela lá, nós enquanto comissão de eleição não sabíamos que ela 
tinha sido usada.’ Mercedes você como usuária poderia ser a melhor conselheira que 
tem, o que eu não posso admitir, que eu fi co triste é que você tenha sido usada, certo?’ 
Só isso que eu não me conformo e fi co triste realmente porque trabalhar sério não é 
fácil, a gente trabalha, você também, eu não to falando mal de você Mercedes em hipó-
tese alguma só que o motivo, ela está sendo estopim para o conselho, o conselho esta 
batalhando há muito tempo e mau, o caso dela foi o que culminou pra que tudo aconte-
cesse, porque pela submissão  do conselho, é isso que está feio, fi ca feio aqui e lá fora, 
porque parece que o conselho não existe, mas só tem representantes governamentais, 
que não adianta falar nada, é voto vencido, é isso que a gente sente lá fora e eu não vou 
mais me alongar, o Laertes que fale por mim agora.” O sr. Laertes agradeceu o espaço 
em nome da Sociedade Civil Organizada como presidente da Associação das Entidades 
Assistenciais, colocou que fez questão de fi car até o fi m por que quero dizer a cada um 
dos senhores e das senhoras que chegamos a tal ponto se não se respeitar as decisões 
do conselho, o qual foi constituído pela  constituição cidadã, os senhores sabem muito 
bem disso, como refl exo da conquista da sociedade, o caso da nossa querida Mercedes 

foi estopim, mas ela é uma pessoa inocente útil, porque não se respeita nada e nunca 
se viu tanta ingerência no poder público municipal nos conselhos e nesse especifi ca-
mente, então o grande problema é exatamente esse, o que, que hoje estão aí a debater 
os conselheiros, isso não precisa, isso aqui não é motivo de guerra, isso aqui é para 
defi nir as políticas públicas daqueles que mais necessitam, que são as pessoas a quem 
nós atendemos a quem as instituições atendem aqui fora, isso aqui não é pela Vera ou 
pelo menino Tierri ou pela Beatriz, que fazem questão de partidariamente fazer as coi-
sas, gente isso aqui é para nós chegarmos aqui e defi nir políticas públicas que não está 
acontecendo nesses últimos tempos, mais precisamente um ano e meio nesta cidade 
de Ponta Grossa, é isso que nós temos que refl etir, esse caso da menina ela é uma 
inocente útil, me desculpe mas como a  Vera eu me sinto envergonhado, porque a so-
ciedade civil foi afrontada e continua sendo e desse jeito gente, não adianta nós fi car-
mos fazendo conselho porque se não se respeita voltamos aos grilhões da ditadura que 
fazia o que o imperador quer então larguemos o fardo, muito obrigado. Conselheira Ana 
Duda falou: “só queria colocar que o fato de eu ter entregue a declaração a quem deve-
ria ser entregue não quer dizer que ela é  conduzida por mim e nem que ela está qui por 
minha causa, muito pelo contrário, justamente por eu buscar sempre os direitos do 
usuário que eu ainda continuo defendendo, inclusive vou relembrar que existiu algumas 
votações o ano passado quando o presidente ainda não era a Beatriz, que o presidente 
inclusive falou para mim: “não me interessa o teu voto”, isso esta gravado, “porque o 
nosso voto já está vencido”, ele falou para mim isso, então essa plenária hoje vem 
querer dizer que hoje somos a maioria e que vencemos sempre, se isso existe hoje 
existiu também da mesma forma com os conselheiros que já estavam na gestão ante-
rior, agora a questão é, a Mercedes não está aqui por mim, mas está aqui por ela, a 
Mercedes está aqui porque ela tem vontade de lutar também pelos direitos e eu vou 
também continuar, independente se estou no poder público ou não, defendendo o direi-
to dos usuários.” Conselheiro Marcelo colocou que quer esclarecer, como todo mundo 
sabe, que os assuntos pessoais, divergência entre os conselheiros, todo mundo sabe 
qual é, mas fora esse assunto há um debate legal, há um debate bom, produtivo aqui no 
conselho, todos aqui são muito capacitados  para debater política pública, porém quan-
do entra aquele assunto há esse racha por que? porque a gente sabe que o conselho, 
a sociedade civil é contra, então por isso nós estamos aqui representando a sociedade 
civil, e por isso que foram usadas as pessoas aqui, como fi cou evidente no voto, para 
fazer a diferença na hora de votar, como está evidente em todas as atas anteriores. 
Conselheiro Adrianis colocou que o conselheiro Alex foi lembrado quarta feira na reu-
nião das entidades, a público, quem estava lá não me deixa mentir, o Alex foi lembrado 
a público da alta traição que cometeu que ele não representa os usuários. O Dr. Alexan-
dre colocou que só participa como advogado da Mercedes e  entende que a partir de um 
determinado momento as conversas se excederam e perdeu seu rumo, gostaria de pe-
dir para a senhora presidente colocar em votação, encerra-se a pauta e aí podem nos 
liberar. Presidente Beatriz colocou que  temos mais uma pessoa inscrita. A conselheira 
Mercedes colocou que só queria perguntar uma coisa: “eu não tive estudo mais eu 
sempre convidei vocês a me conhecerem, para ver meu trabalho, eu não fi co sentada, 
eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu ajudo pessoas, eu queria saber do Adrianis se 
tem alguma coisa pessoal contra mim?” Conselheiro Adrianis respondeu:” não, dona 
Mercedes eu nem a conheço.” Conselheira Claudia colocou que atire a primeira pedra 
quem nunca errou.  Conselheiro Tierri colocou que como isso será encaminhado ao 
Ministério Público se vier uma orientação, uma determinação, para que a conselheira 
Mercedes seja punida, vai ser feito e vamos à votação: Conselheiro Marcelo acompa-
nhou o parecer do relator da comissão. Conselheira Ana Carolina, Lilian, de acordo com 
a comissão. Conselheiro Mauro acompanhou o relator, colocando: ”evidentemente, pois 
ele foi uma das pessoas prejudicadas por causa disso.” Conselheiro Anderson acompa-
nhou o voto do relator. Conselheiro Adrianis acompanhou o voto do relator, ressaltando 
que não há parecer do conselheiro Clóvis, pois formulou um voto e o único parecer vá-
lido nesta seção plenária é de comissão de ética. Conselheiro Claudimar colocou que 
juridicamente chama-se divergência, é voto de divergência, acompanhou o voto. Con-
selheira Ana Cristina Duda votou contrária ao parecer de comissão. Conselheiro Tierri 
votou contrário também. Votaram contrários ao parecer da comissão os seguintes con-
selheiros; Beatriz, Claudia, Antonio Ademir, Daniele, Patrícia e Josemar.  Secretária 
Carla colocou que foram seis votos favoráveis e oito votos contrários. Conselheiro Adria-
nis solicitou para a secretaria o e-mail deste parecer. Finalizada a pauta e nada mais 
havendo a tratar, a presidente Beatriz de Souza encerrou a reunião às dezoito horas e 
quinze minutos. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente Beatriz 
de Souza encerra a reunião às dezoito horas e quinze minutos. Esta ATA foi transcrita 
pela assessora de gabinete Cleusa Szreider e pela assistente administrativo Patrícia 
Mitui, redigida pelo Vice-presidente, Tierri Angeluci e por mim, Carla Bührer Salles Rosa, 
secretária executiva que, após aprovada segue assinada por mim, pelo Presidente e 
demais conselheiros presentes.

ATA 251
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reali-
zou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, 
em sua sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de sua Presidente, Beatriz de 
Souza. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: 
Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza e Josemar Severino (Secretaria Munici-
pal de Assistência Social); Rosemery Rodrigues da Silva Campanholi (Fundação Muni-
cipal Proamor); Daniele de Antoni Calixto Strack (Secretaria Municipal de Saúde); Cláu-
dia Daniele Coneglian (Secretaria Municipal de Educação); Antonio Ademir Rosa 
(Secretaria Municipal de Gestão Financeira); Patrícia Ecave (Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Qualifi cação Profi ssional). Os conselheiros titulares não gover-
namentais: José Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade); Adrianis Galdino da Silva Junior e Lúcia Pereira Wolf (Profi ssionais da Área 
de Assistência Social); Anderson Quintino Martins (Entidades de Proteção Social Bási-
ca); Alexandro Sirajá José de Paula e Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro (Usuários da 
Assistência Social) e a secretária executiva do CMAS A.S. Carla Bührer Salles Rosa. 
Registramos as presenças: Cleusa Szreider, Patrícia Mitui, Assistente Social Lucília 
Andrade e Assistente Social Sandra R. W. Cisco representando a GTPMAS, Sr. Arman-
do Madalosso Vieira, representando o Conselho do Idoso/IEDC/Mansão, A.S. Érica 
Clarindo representando a Cáritas Diocesana, A.S. Andressa Maravieski, representando 
o Centro Social Marista Santa Mônica. A reunião contou com a seguinte pauta: 1- Apre-
ciação e Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da Ata 249; 3- Informes Gerais; 4- Aprecia-
ção do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre os se-
guintes assuntos: 4.1- solicitação de expansão de metas do JOCUM; 4.2- projeto da 
proposta do PAA/ Conab da Associação de Conchas Velha; 4.3- solicitação da Vila Vi-
centina para alteração de cláusula no convênio 206/2013; 4.4- apreciação do modelo de 
formato dos projetos e data para entrega dos mesmos no CMAS para o cofi nanciamen-
to dos serviços para 2015; 4.5- informes sobre discussão com as seguintes entidades 
sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: SOS, ABASE - Casa do 
Piá, Instituto Educacional Duque de Caxias; 4.6- projeto do Centro Social Marista Santa 
Mônica para desenvolvimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; 
5- Apreciação do parecer da Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de As-
sistência Social sobre o Plano de Ação para 2014. Presidente Beatriz iniciou a reunião 
desejando boa tarde, que todos sejam bem vindos e que Deus abençoe a todos, colo-
cou a leitura da pauta em apreciação e votação. Conselheiro Tierri colocou que temos a 
proposta de inclusão de pauta da reunião de hoje realizada pela manhã, propõe como 
item 4.7 porque se trata da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos, a 
respeito do termo de aceite de expansão de co-fi nanciamento de recursos estaduais, 
são recursos do Fundo Estadual de Assistência que se for aprovado vem para co-fi nan-
ciar o CREAS POP, a discussão foi realizada hoje pela manhã na comissão. Conselhei-
ro Adrianis solicitou incluir na pauta o restaurante popular como item seis. Conselheiro 
Tierri é a favor da inclusão dos dois itens. Conselheiro Anderson não aprova a inclusão 
do item 4.7 na pauta, porque  enviou uma proposta diferente, então não se sente a 
vontade de aprovar. Presidente questionou os demais conselheiros sobre a aprovação. 
APROVADO. Item dois aprovação da ata 249, Presidente questionou se todos leram, se 
todos tiveram acesso. Conselheiro Adrianis colocou que a ata foi mais fi el dessa vez, 
inclusive achou que fi cou melhor da forma que a ata foi feita agora. Secretária Carla 
pediu desculpas porque a ata contém alguns erros de concordância, erros de tempo 
verbal, mais é fi el a fala, foram retiradas algumas falas redundantes. Conselheira Lúcia 
colocou que percebeu que não saiu no Diário Ofi cial que ela passou a ser titular e a 
Lorene suplente, que tem a questão na hora da votação. Secretária Carla informou que 
já foi solicitado mais ainda não saiu. Conselheiro Adrianis lembrou que foi concordado 
que as convocações de reuniões ordinárias seriam feitas pelo diário ofi cial e essa reu-
nião não foi publicada. Secretaria Carla colocou que realmente faltou, mas foi publicada 
no site do CMAS. Presidente questionou se todos aprovam a ata. APROVADO. Item 
três - Informes Gerais, secretária Carla colocou que foi recebido convite para palestra 
com a professora Márcia Helena Carvalho Lopes, para hoje pela manhã às nove horas; 
recebido convite para festa junina da SMAS/ Gerência de Proteção Social Básica para 
a próxima quarta-feira no Centro de Eventos; convite para a festa julina do departamen-
to do defi ciente, será hoje ás quatorze horas no ginásio, recebido ofício de solicitação 
de aumento de metas para 80 da Associação Benefi cente Lua Nova para 2015, o qual 
foi avaliado na comissão, sendo aceito, mas deverá constar no projeto de 2015 para ser 
reavaliado; recebido ofi cio Nº/94 do SOS, com alterações solicitadas, será enviado por 
e-mail para conhecimento dos conselheiros, informado sobre a cópia do ofi cio que foi 
encaminhado ao CEAS pelo senhor prefeito, a mesma é datada de 14 de julho de 2014. 
Secretária Carla fez a leitura do ofício: “Prezada senhora Inês Roseli Soares Tonello 
Presidente do CEAS, em atendimento aos ofícios em epígrafe, de autoria desse Conse-
lho Estadual de Assistência Social, encaminhamos a Vossa Senhoria, as informações 
enviadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para verifi cação”. Comunica-
do o envio de  ofícios para o SOS, IEDC e ABASE para participarem da reunião da Co-
missão de Monitoramento e Avaliação de Projetos que ocorreu na data de vinte e dois e 
está nesta pauta para informes; enviado ofi cio para a Gerência Técnica da Política de 
Assistência Social solicitando informações sobre os recursos do SUAS que estão blo-
queados pelo MDS, recebida a reposta, a qual segue para conhecimento da Comissão 
de Acompanhamento do Fundo; comunicado o envio de ofício ao SINASE com os con-
selheiros indicados para participação na comissão; recebido ofício do Departamento de 
Manutenção informando que quando se fi zer necessário qualquer tipo de manutenção 
deverá se encaminhado solicitação com antecedência ao departamento; comunicado o 
recebimento de ofício sobre a solicitação de diárias de viagens, a solicitação deverá ser 

enviada ao Gabinete do secretário com dez dias de antecedência; recebido processo 
sobre a alteração da Lei Municipal do CMAS solicitando uma análise criteriosa sobre o 
mesmo para prosseguimento, sugerido o chamamento da comissão que elaborou esta 
proposta de alteração da lei, porém a mesma foi dissolvida tendo em vista a troca de 
conselho. Conselheiro Adrianis solicitou que seja lida a data de assinatura da lei, que o 
prefeito leu e assinou. Secretária Carla informou que foi dia vinte e seis de novembro de 
dois mil e treze. Conselheiro Adrianis falou: “ele assina uma lei que passou pelo jurídico, 
havia um parecer que está sem efeito, eu acho que a próxima comissão tem que se 
atentar sobre isso, isso denota que de fato o fl uxo foi errado e a intenção ruim, demorou 
tanto para responder, assinou e deu sem efeito, havia uma cláusula dentro dessa lei que 
dizia que nós não teríamos mais alternância na presidência deste conselho e nós tería-
mos somente eleição direta pelos membros, não mais sucedendo governamental e não 
governamental”. Secretaria Carla colocou que a última carga ao CMAS diz: “Para a nova 
presidente do conselho analisar a solicitação, em dois de julho de dois mil e quatorze”.  
Conselheiro Adrianis colocou que há de se convir que se ele foi assinado e não foi dado 
efeito, tira o efeito. Secretaria Carla colocou sobre o recebimento da solicitação do CM-
DCA de um representante governamental e de um não governamental para compor a 
Comissão Intersetorial para discussão e elaboração do Plano Decenal dos Direitos Hu-
manos de Crianças e Adolescentes para o município de Ponta Grossa, a primeira reu-
nião será dia trinta e um de julho. Conselheiro José Geraldo colocou que tem interesse 
em participar. A presidente colocou que poderá representar o segmento governamental, 
até porque  esteve acompanhando o plano na reunião um Curitiba. Secretária Carla 
colocou que foi enviado um ofi cio para a UGT/SMAS consultando sobre os procedimen-
tos legais que devem ser seguidos para alteração dos planos de trabalho das entidades 
conveniadas, este documento foi avaliado pela Comissão de Monitoramento e está para 
conhecimento da plenária, Secretária Carla fez a leitura: “Se a alteração necessária for 
do interesse da entidade conveniada, relativo à remanejamento das contas do Plano de 
Aplicação, esta deverá solicitar, mediante ofício, justifi cando, passando pela aprovação 
do Conselho Municipal ou Fundação, e encaminhando à UGT/SMAS para atualização 
no Sistema Integrado de Transferências do TCE/PR (SIT). Se o interesse for diretamen-
te do Conselho e/ou Fundação, no caso de readequações de Cronograma de Desem-
bolso e/ou outras alterações de caráter corretivo, memorando poderá ser encaminhado 
à UGT/SMAS, onde avaliaremos a necessidade de alteração no SIT (TCE/PR) e/ou 
simples intervenção no STVM (Sistema de Transferências Voluntarias Municipais)”. 
Conselheiro Adrianis colocou que esse ofício deverá se encaminhado para as entida-
des. Érica Clarindo disse: “até porque o convênio do SUAS não foi assinado ainda, po-
rém já alteraram o cronograma, é necessário alterar o plano de aplicação, o Ronaldo me 
deu essa resposta que após assinar o convênio altera o plano.” Conselheiro Tierri colo-
cou que para complementar esse assunto foi conversar com a Assistente Social Sandra 
e foi comunicado que a UGT enviou o processo de convênio das entidades com o SUAS 
para o CMAS, pois a controladoria está questionando os planos de aplicação, no item 
“outros materiais de consumo”, que não se enquadra em nenhuma de todas aquelas 
listagem, até o Ronaldo citou um exemplo que no caso a ASSARTE  tem um gasto com 
material de artesanato, é uma coisa especifi ca deles, nesse caso entraria nesse “outros 
materiais” e a Controladoria quer saber a especifi cidade de cada um, como no CMAS 
estão os projetos das entidades, os mesmos serão anexados e reenviados. Secretária 
Carla colocou sobre o recebimento de email do conselheiro Claudimar colocando a sua 
renúncia. Conselheiro Adrianis solicitou que seja lido. Secretária Carla fez a leitura: 
“Com a expectativa de poder contribuir para a discussão saudável visando à melhoria 
das ações integrantes da Política de Assistência Social, a partir de uma visão mais jurí-
dica, candidatei-me e fui eleito para ocupar a vaga de representante das entidades de 
proteção social especial de alta complexidade nesse Conselho Municipal de Assistência 
Social. Como o Conselho Municipal de Assistência Social encontrava-se desativado 
diante da extinção do mandato dos conselheiros não-governamentais anteriormente 
eleitos, o desafi o que se afi gurava era transformar as ações institucionais em serviços, 
programas e projetos socioassistenciais que tivessem efetividade para os seus destina-
tários: os usuários. Vindo de uma prática institucional onde todas as decisões sempre 
foram tomadas de forma consensual e respeitosa, sem vencidos ou vencedores, sur-
preendi-me com o belicismo que, desde o primeiro dia, vi praticado no âmbito desse 
conselho, com discussões que, rapidamente, descambam para o âmbito pessoal, com 
acusações de que os representantes da sociedade civil formam uma corrente oposicio-
nista ao Governo Municipal, muito embora o que estes sempre defenderam foi a estrita 
observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e efi ciência na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social. Diante desse quadro, o que se observa é a profunda desconsideração da maio-
ria do Conselho pela minoria formada exclusivamente por conselheiros não-governa-
mentais; os debates, tão necessários à formação da expressão da vontade de um órgão 
colegiado, passaram a ser vistos como “puro capricho” dos conselheiros não-governa-
mentais, o que desestimula a apresentação de qualquer argumento. Embora considere 
de fundamental importância a participação da sociedade civil nos conselhos de controle 
social e de defesa de direitos, entendo que esta participação não pode nem deve ser 
apenas fi gurativa, para fazer de conta e legitimar decisões anteriormente tomadas e 
apenas submetidas à homologação silenciosa ou apática de um colegiado. Sendo as-
sim, esgotadas todas as possibilidades de real e efetiva participação nas decisões des-
se Conselho Municipal de Assistência Social, convicto que nada poderei fazer para 
mudar este estado de coisas e antes que desentendimentos pontuais sejam transforma-
dos em inimizades capitais, valho-me da presente para RENUNCIAR ao mandato de 
conselheiro representante das entidades de proteção especial de alta complexidade 
que me foi outorgado no último pleito. Desejo ardentemente que esse Colegiado reen-
contre o seu caminho ou ao menos defi na uma composição não tão “caprichosa” e que 
se alinhe perfeitamente às aspirações governamentais. Atenciosamente, Claudimar 
Barbosa da Silva”. Conselheiro Adrianis colocou: “Aquele fi nal de semana eu fui sur-
preendido pela decisão do Claudimar, depois da fatídica última reunião ao qual nós fo-
mos pegos de surpresa por uma manobra própria, como o Claudimar deixou claro, os 
governamentais podem fazer isso, podem unir-se para coordenar as suas ações, salta-
va os olhos que era justamente para defender um não-governamental, isso saltou os 
nossos olhos de uma forma tão forte, o Conselho perde um homem honrado, culto, um 
homem sereno e que contemporizou muitas vezes nesta mesa, o Conselho perde um 
cidadão, a última palavra dele talvez seja cabal, caprichosa, crianças tem caprichos, 
crianças exigem de nós caprichos, porém os adultos devem saber dizer não aos capri-
chos das crianças e não somente porque querem puni-las, mas antes porque querem 
educá-las, Freud  vai dizer que é preciso frustrá-las um pouco, nós fi camos muito enter-
necidos com a saída dele, não foi simples de manter a revoada que teria acontecido 
naquele fi nal de semana, não foi simples conter as inúmeras cartas dos outros que 
queriam também deixar este Conselho, porém nós pensamos muito, avaliamos pelas 
nossas entidades, pensando em cada uma das entidades que nós representamos, o 
Claudimar merece de fato ser lembrado neste Conselho como alguém que cooperou em 
pouquíssimo tempo, mas que trouxe muito a este Conselho, no corpo do texto dele nos 
lembra da função deste Conselho e ele nos faz um apelo de que nós voltemos ao cami-
nho, a palavra conversão signifi ca isso, voltar ao caminho, oxalá nós voltemos ao cami-
nho, eu quero terminar com um poema de Ernest Henley “Invictos” porque eu acho que 
ele fala muito bem nesta carta de renúncia que nós acabamos de ouvir e do sentimento 
que paira, ao menos no meu coração e acredito que no coração dos conselheiros não-
-governamentais ao menos de alguns: “Dentro da noite que me rodeia, negra como um 
poço de lado a lado, agradeço aos deuses que existem por minha alma indomável. Sob 
as garras cruéis das circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero, sob os duros 
golpes do acaso minha cabeça sangra, mas continua erguida. Mais além deste lugar de 
lágrimas e ira, jazem os horrores da sombra. Mas a ameaça dos anos, me encontra e 
me encontrará, sem medo. Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo 
a sentença, eu sou o senhor de meu destino, eu sou o capitão de minha alma”. Ernest 
Henley. Nelson Mandela leu esse poema durante os trinta anos que fi cou na prisão”. 
Conselheira Claudia falou que gostaria de fazer uma colocação: “o Claudimar aqui mes-
mo falou dos governamentais, hoje ele é pedra, mas ele esqueceu que um dia foi vidra-
ça e sabe Deus o que acontecia no Conselho na época do governo que ele defendeu e 
fez parte, porque se o próprio seu Luiz falou que esta gestão o SOS foi o que mais 
cumpriu a lei a gente não tem palavras, porque as instituições aqui sempre foram repre-
sentadas pelos não-governamentais, então eu acho que assim a gente antes de apontar 
os erros à gente tem que fazer um exame de consciência”. Conselheiro Adrianis colocou 
para a conselheira Claudia: “acho que a sua fala é muito pertinente, você é muito deslo-
cada, há uma orientação sobre o papel dos conselheiros municipais de assistência so-
cial numa cartilha...” A conselheira Cláudia colocou: “A próxima vez que você insinuar 
este tipo de coisa nós vamos discutir em outro âmbito.” Presidente Beatriz falou: “Não 
vamos dar início novamente, todas as reuniões está acontecendo essas mesmas situa-
ções, eu pediria que não se repetisse mais isso, vamos dar continuidade ao que se 
trata a pauta de hoje”. Conselheira Lúcia colocou: “Só quero que fi que claro que eu fui 
uma, que naquela ultima reunião gostaria de ter renunciado, não sei do passado político 
ou seja lá o que for do conselheiro Claudimar, que eu nunca fi z parte de política partidá-
ria, mas quis pedir a renúncia durante aquela reunião, porque foi pior do que um tribunal 
de justiça e vejo assim: não são os governamentais ou  os não-governamentais essa 
luta permanente, os usuários estão sempre em segundo plano, então assim não tem 
como a gente trabalhar, e agradeço a Beatriz por ter interrompido e que fi que claro que 
não tem lado de lá ou lado de cá todos nós aqui estamos afetados com esta situação, 
porque é ataque em cima de ataque, tem gravação inclusive de acusação que, por 
exemplo, eu estou também dentro, estou aqui para bagunçar, como se fosse  criança”. 
Conselheiro Ademir colocou que não está havendo respeito com as pessoas, os ata-
ques estão sendo pessoais. Conselheiro José Geraldo colocou que falou para o conse-
lheiro Claudimar rever a sua posição quando soube da renúncia, nesse momento o 
conselheiro Claudimar relatou o que aconteceu na reunião, mas o conselheiro José 
Geraldo disse pra ele rever, disse que é importante a presença dele no conselho, con-
selheiro José Geraldo indagou se a presidente chegou a conversar com o conselheiro 
Claudimar. Presidente respondeu que não precisa divulgar nem publicar as suas atitu-
des, mas no dia seguinte que ela recebeu a notícia e lamentou muito, lamentou a saída 
do conselheiro Claudimar, principalmente dele como pessoa e profi ssional, porque o 
respeita muito como pessoa e como profi ssional, mas foi uma opção dele, foi uma esco-
lha dele, e tem outras situações, como foi dito, sempre existe várias situações que nos 
fazem tomar uma atitude e que não devemos considerar somente aquela que está sen-
do visível, então devemos respeitar, a presidente colocou que lamenta muito sua saída 
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como pessoa e como profi ssional, mas ele também tem outros motivos e não cabe a nós 
conselheiros questioná-los. Na continuidade a secretária Carla comunicou o recebimen-
to de cópia do ofício da SMAS para a Secretaria de Administração e Assuntos Jurídicos 
solicitando alteração do Decreto Nº 8590, nos representantes do Poder Executivo Muni-
cipal/Fundação Municipal Proamor, substituição da conselheira titular Ana Cristina Duda 
por Rosemery Rodrigues da Silva Campanholi e o conselheiro suplente Jefferson Luiz 
Villalba por Bernadete Rocha Prestes, esse ofício foi recebido ontem a tarde e já saiu o 
decreto. A secretária Carla deu as boas vindas à conselheira Rosemery. Conselheira 
Lucia falou: “que fi que registrado, eu não tenho porque continuar nesta reunião, porque 
haja ou não haja qualquer coisa, porque de repente um decreto sai e o outro que é coisa 
mais tranqüila não sai? não tenho como eu pensar diferente, Beatriz me desculpe, então 
para não falar besteira eu vou me retirar”. Presidente Beatriz seguiu para o item quatro 
da pauta: Apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos sobre os seguintes assuntos: 4.1- solicitação de expansão de metas do 
JOCUM; Conselheiro relator Adrianis colocou que foi aprovada a ampliação de metas 
para o JOCUM, mas parece que esbarrou no fi nanciamento, inicialmente foi para mesa 
do secretário e ele deu uma negativa. Secretária Carla colocou que a solicitação do 
JOCUM pede aumento de mais trinta metas, para cento e cinquenta crianças a partir do 
mês de agosto; conforme solicitação da Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos para manifestação da Fundação Proamor sobre a disponibilidade de atendi-
mento. O CMAS recebeu a informação ( por meio de carga no processo) que no mo-
mento a Fundação Proamor não têm saldo orçamentário para atendimento do solicitado, 
resposta da Fundação Proamor assinada pelo Presidente. Foi realizada uma consulta 
verbal, não com a pessoa responsável porque estava em férias, retornou das férias 
ontem, foi enviado por escrito e a resposta retornou. Resolução CMAS/Nº 32/2014. 
Relator continuou. 4.2- projeto da proposta do PAA/ Conab da Associação de Conchas 
Velha, na oportunidade chegou a nós, achamos por bem remeter ao Banco de Alimentos 
para um parecer, o mesmo foi feito e aprovado na comissão. Resolução CMAS/Nº 
28/2014 Apreciado o projeto do Centro Social Marista Santa Mônica para desenvolvi-
mento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, foi aprovado mas a Enti-
dade possui contraturno/ serviço de convivência e fortalecimento de vínculos três vezes 
por semana, mas como já estamos na metade do ano vai ser feita a proposta para o ano 
de 2015. Secretária Carla colocou que será iniciado o processo de licitação ainda neste 
ano, porque se iniciar em janeiro, o contrato vai começar em agosto do ano que vem. 
Relator Adrianis colocou que os ofícios já foram lidos referentes à UGT, ao SOS e a Lua 
Nova. Comunicou que a Comissão fez uma primeira discussão sobre o encaminhamen-
to da avaliação dos valores das metas dos serviços para 2015, mas precedente a isso 
foi montamos um escopo do que seria a proposta da apresentação dos projetos tentan-
do facilitar e evitar tantos papeis que chegam e demanda leitura, o CMAS conhece as 
entidades, sabe quem são, sabe o trabalho, o que executam e a sua área de abrangên-
cia, foi proposto um novo roteiro para este ano. O roteiro de projeto foi apresentado: 
Item 1- os dados de identifi cação normal, o responsável técnico, item 2- descrição das 
aquisições dos usuários no período do convênio vigente, isso está na tipifi cação. Con-
selheiro Anderson colocou que a descrição das aquisições dos usuários está na tipifi ca-
ção e para este item tem um instrumento especifi co que é o relatório de atividades, 
disse que acredita que não precisa deste item no projeto porque no relatório especifi co 
já vai constar. Conselheiro Adrianis colocou que aqui seria o projeto que eles vão apre-
sentar. Secretária Carla colocou que a descrição das aquisições dos usuários seria re-
ferente somente ao projeto do ano passado, não seria um relatório de atividades, mas 
sim o relato do que mudou na vida dos usuários a partir daquele projeto. Conselheiro 
Anderson colocou que o relatório contempla isso. Secretária Carla respondeu que às 
vezes não contempla. Anderson falou que é obrigatório contemplar, a Resolução 18 diz 
isso com clareza. Conselheiro Adrianis colocou que as aquisições  fecham dentro do 
serviço prestado, por exemplo as aquisições do serviço domiciliar para idosos, tem aqui-
sições pontuais, além de estarem previstas no plano de trabalho da entidade, a ideia é 
que a comissão olhe e compreenda sem ter que fazer um caminho todo. Conselheiro 
Anderson indaga se é sem ler o relatório? Conselheiro Tierri coloca que o relatório de 
atividades é apresentado na manutenção da inscrição, essa idéia da aquisição dos 
usuários surgiu porque nós conversamos informalmente sem ser nas comissões com 
todos, com o Marcelo, a Carla que não é conselheira é secretaria executiva, e a grande 
questão era a seguinte, a Carla fez um levantamento a pedido do secretário sobre os 
valores gastos em subvenção social em Ponta Grossa, então segundo o levantamento 
feito pela Carla, Ponta Grossa hoje gasta quase quatorze milhões de reais com as enti-
dades em subvenção social, é um dinheiro muito alto, se é investido tanto dinheiro nas 
entidades dessa forma, então essas aquisições tem que ser o principal norte do projeto 
porque não adianta o município investir quatorze milhões nas entidades e o que isso 
retorna para o município? Uma avaliação bem simples, por exemplo, investiu-se dinhei-
ro em um contraturno, a criança ou o adolescente melhorou na escola? Ela esta mais 
presente? O que retorna para a sociedade todo esse investimento feito pelo município? 
Tem que ter um retorno. Conselheiro Adrianis coloca que “aquisição” é aquilo que o 
serviço trouxe de impacto direto na vida do usuário. Conselheiro Tierri coloca o que 
adianta nós renovar um convenio se não conseguimos enxergar o benefi cio que a enti-
dade trouxe para o usuário. Conselheiro Anderson coloca que o nome “aquisição” não 
tem como mudar porque a resolução 109 quando ela faz apresentação dos serviços ela 
já da descrição, os objetivos, as provisões e depois as aquisições aos usuários que é 
segurança de acolhida, ter respeito, pra cada serviço tem uma aquisição especifi ca que 
é o objetivo onde tem que se chegar, isso eu vejo com clareza só que eu acredito que 
este não é o momento de se cobrar porque realmente no relatório de atividades você 
consegue ver detalhadamente se essas aquisições foram adquiridas ou não, acredito 
que é muito mais viável nesse primeiro momento você cobrar da entidade  uma metodo-
logia de avaliação que seja capaz de identifi car as aquisições lá no relatório futuramen-
te do que você pedir um resumo aqui, que eu tenho certeza que na maioria das vezes 
vai voltar um ctrl+c ctrl+v da resolução 109. Sandra Cisco coloca que é interessante 
colocar isso se for fazer uma renovação de convenio, como que vai renovar sem saber 
o resultado. Conselheiro Adrianis coloca que convênios novos vão seguir a ordem anti-
ga, nós temos que pensar que as entidades apresentaram agora a menos de vinte dias 
um relatório descritivo das suas atividades, nós podemos pedir um parecer para a co-
missão de cadastro sobre as aquisições, aqui é para aqueles que vão renovar, a idéia é 
que nós sabemos o que vocês fazem ou nós sabemos por que fomos lá ou porque o 
monitoramento nos diz isso ou porque a renovação de cadastro nos diz isso, é essa a 
questão, aqueles projetos novos vão precisar cumprir com o relatório, porque nós não 
conhecemos as atividades deles, não sabemos nem da onde essa gente vem, aqui é 
para justamente para todas as entidades que nós já estamos fi nanciando a tantos anos 
que nós já sabemos de cor o nome da entidade e dos seus presidentes e das equipes, 
as aquisições cabem neste aspecto. Presidente coloca que essas aquisições é uma 
forma de nós avaliarmos. Conselheiro Tierri coloca que é uma questão numérica, por 
exemplo, eu tenho uma entidade de Contraturno que atende 150 crianças eu posso fa-
zer uma analise e perceber que cinqüenta por cento, é metade, melhorou o desempe-
nho escolar, de notas, aquela criança com a atividade de fortalecimento de vínculos 
houve uma melhora na questão de aprendizagem. Secretaria Carla coloca para o con-
selheiro Anderson: “Você pensa com tua cabeça, e a tua cabeça ela é correta, ela é 
certa, você visualiza e diz eu to enxergando isso eu não preciso, mas para outras enti-
dades... isso é um exercício, nós temos aqui quarenta entidades e não são todas essas 
quarenta que conseguem trazer isso muito claro no papel, a tua consegue”. Conselheiro 
Anderson coloca que acha que com um relatório, com um sistema de avaliação e moni-
toramento seria melhor de se identifi car isso, só que não vai conseguir descobrir nada 
com isso, mas tudo bem, voto vencido. Relator Adrianis continua: item 3- proposta para 
2015, Identifi cação do Objeto do Convênio (serviço a ser executado), isso também está 
na tipifi cação, não tem que inventar, a sua inscrição no conselho diz o serviço que você 
presta, salvo a AAPAC que está pedindo uma nova inscrição de fortalecimento de vín-
culos, porque nós aprovamos um convênio pra eles dentro do fortalecimento de víncu-
los, coletividade abrangida, interesse publico a ser atingido, numero de metas a serem 
atingidas, valor de meta, o valor da percapita/ meta/serviço segue a Resolução CMAS/
Nº 48/2013, nós vamos manter isto por enquanto, nós vamos discutir primeiro os proje-
tos, rever metas para depois rever percapita, descrição da Equipe Disponível (técnica e 
de apoio), segue a Resolução CMAS/Nº 48/2013, Resultados Esperados ao Final do 
Convênio, item 4- Plano de Aplicação dos Recursos Detalhado, esse Plano de Aplicação 
é o contador que faz, teve gente que esqueceu em casa os sociais e depois isso da uma 
dor de cabeça, tem que ser muito bem feito e detalhado, nós estamos mantendo trinta 
por cento para gastos gerais e setenta por cento com RH, Outros itens que julgar neces-
sário, item 5- comprovação de recursos próprios para complementação, 6- comprova-
ção de propriedade, que é o espaço é pra saber se o imóvel é alugado, próprio, cedido 
ou emprestado. Conselheiro Anderson quer falar sobre suas questões que ele anotou: 
1) ele acha que tem que constar no item seis a demonstração de forma de participação 
dos usuários, vai fi car como o item 7- demonstração de forma de participação dos usuá-
rios, e ele acredita que no caso do responsável técnico que faz o projeto é o assistente 
social além de ter o número do CRESS dele é interessante solicitar que todas as folhas 
sejam carimbadas e rubricadas pelo técnico justamente para evitar questões que a gen-
te já teve aqui no Conselho de projetos que foram alterados e o responsável tem que 
responder, tem que dar a cara a tapa. Conselheiro Adrianis colocou que vale lembrar, 
responsável técnico, o convênio paga o assistente social da sua entidade ou psicólogo 
ou pedagogo paga para que ele seja de fato responsável técnico para aquele trabalho, 
a NOB diz que um técnico dentro da política pode assinar, o ideal seria que todo secre-
tario de assistência fosse um assistente social. Conselheiro Tierri colocou que a princi-
pal mudança foi retirar toda aquela parte descritiva, justifi cativa, e realmente isso era um 
ctrl c ctrl v, retirar todas essas questões e focar na parte prática, a ideia que ele pensou 
em discutir na reunião de comissão de cadastro é que essas informações estejam no 
relatório de cadastro. Conselheiro Adrianis colocou que a ideia do calendário é a seguin-
te, se aprovarmos hoje ele iria dia vinte e nove para todas as entidades via e-mail e re-
tornaria até o dia vinte e nove de agosto para comissão, trinta dias corridos, iria para as 
comissões, trabalharemos setembro, tentaríamos fechar tudo em setembro, passar na 
plenária de setembro, mandarmos para mensagem  de lei, termos tudo pronto para as-
sinatura em dezembro, nós acordamos isso numa conversa com a comissão, a ideia é 
que todas as entidades tenham seus convênios, quais são as exceções? A APEDEF, 
SOS e a APAC que teremos que tratar porque os convênios foram fora de tempo e o 
Melhor Viver, a APEDEF o termo aditivo é só de seis meses. Sandra coloca que em 
outros anos ela entrega o relatório de monitoramento antes para que o Conselho olhas-

se o monitoramento para depois aprovar os convênios, mas ela não vai conseguir entre-
gar tão cedo assim, porque adiantou muito, ela sempre entregava no fi nal de setembro, 
ela consegue terminar no fi nal de julho as visitas e é um mês para fechar o relatório, ela 
colocou que há não ser que não queiram o relatório de monitoramento, ela fala isso 
porque era costume sempre se fazia desta forma. Presidente Beatriz coloca que quer 
evitar atrasos. Sandra coloca que este ano a problemática foi fazer as visitas com copa 
do mundo, então ela também atrasou o monitoramento, então ela não consegue fechar 
os relatórios tão cedo. Presidente Beatriz propõe a Sandra que à medida que ela for 
fazendo os relatórios ela vai entregando e nós vamos caminhando juntos. Conselheiro 
Adrianis coloca que terminamos a analise seguramos a aprovação para vermos o rela-
tório de monitoramento, então somente os dois casos que fi cam a parte a AAPAC e o 
SOS nós vamos ter que pensar juntos. Secretária Carla questiona se volta para comis-
são se o responsável técnico pode ser qualquer profi ssional da NOB SUAS ou tem que 
ser especifi camente o assistente social. Conselheiro Anderson voltou a afi rmar que tem 
que ser o assistente social pela lei que regulamenta a profi ssão e por outro principio  em 
relação aos planos de projetos da área de assistência social o técnico responsável é o 
assistente social e por vez uma série de outros técnicos tem se envolvido indevidamen-
te nos projetos e vem causando alguns erros, erros de interpretação, é o caso do profi s-
sional que quer colocar a LDB no contraturno social, que não tem nada a ver uma coisa 
com outra e uma série de outras colocações ou mesmo outro profi ssional quer fazer 
psicologia clínica, atendimento individual e não se tem condições de se fazer isso e isso 
prejudica os projetos, então a partir do momento que você determina que seja o assis-
tente social você evita de  futuramente precisar chamar a entidade aqui para uma reu-
nião de comissão para dizer que ela esta fazendo atividade errada, inclusive eu já vi 
neste Conselho vários projetos que vieram assim o responsável do serviço social, isso 
não me diz nada. Secretária Carla sugeriu que onde diz “responsável técnico” colocar 
“prioritariamente assistente social com identifi cação do CRESS.” Presidente Beatriz 
colocou em aprovação este modelo. Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº 
29/2014. Conselheiro Adrianis colocou que estando aprovado o modelo de projeto se 
aprova também as datas. Secretária Carla colocou que vai colocar as datas  na Resolu-
ção. Conselheiro Adrianis colocou que em relação a Associação de Conchas Velhas a 
proposta foi avaliada pela comissão de monitoramento e avaliação, a qual solicitou pa-
recer do programa Banco de Alimentos sobre o projeto, e o parecer está aqui, A Asso-
ciação de Conchas Velha  precisa de uma resolução de aprovação do CMAS, porém a 
Comissão achou melhor o banco de alimentos se pronunciar pensando na lei da segu-
rança alimentar, então a comissão aprovou depois da avaliação do parecer do Banco de 
Alimentos. Conselheiro Anderson solicitou a substituição do termo “assistidos” do proje-
to Conchas Velhas porque fi ca complicado para o SUAS. Secretária Carla colocou que 
o Senhor Roberto do Banco de Alimentos comunicou que os projetos com a CONAB 
abrem a possibilidade de entrega para qualquer lugar que acredite que é possível, po-
dendo ser uma intuição, unidade de saúde, por isso que necessita do parecer de um 
Conselho para avaliar quem é a instituição benefi ciada. Colocado sobre a solicitação da 
Vila Vicentina para alteração de cláusula no convênio 206/2013; Secretária Carla colo-
cou que a Vila Vicentina fez uma solicitação, há algum tempo, para alteração do objeto 
do convênio, porém, conforme parecer da Controladoria não é possível fazer a alteração 
do objeto, sugere-se que o convênio seja rescindido até porque faz parte do SUAS e o 
recurso do piso de  alta complexidade está bloqueado, somente para conhecimento do 
Conselho essa rescisão. 4.5- informes sobre discussão com as seguintes entidades 
sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: SOS, ABASE - Casa do 
Piá, Instituto Educacional Duque de Caxias; Conselheiro Tierri indagou como que essa 
demanda dessas três entidades surgiu? ele não estava presente. Conselheiro Adrianis 
colocou que foi recebido o monitoramento das metas do serviço de convivência e forta-
lecimento de vínculos para crianças e adolescentes e saltou os olhos o número de me-
tas atendidas pela  Casa do Piá,  Cidade dos Meninos,  Guarda Mirim, Aldeia e o SOS 
e a Comissão chamou essas entidades para uma conversa, pensando naquela questão 
do cumprimento das metas, valor percapita de cento e cinqüenta reais com equipe bá-
sica, um coordenador, uma assistente social, um educador para vinte e cinco crianças e 
três trabalhadores de apoio; a primeira entidade ouvida foi o SOS, pactuadas trezentas 
metas divididas em dois lugares, Três Rios com cem crianças, atualmente atendem 
cinqüenta e sete crianças, tiveram que fechar temporariamente por problemas de logís-
tica e vão reabrir, sendo que o projeto não está em funcionamento, acolheram as crian-
ças apenas três dias, recebeu a visita do órgão gestor que indicou a melhoria das aco-
modações conforme  também já havia sido solicitado pela comissão do CMAS, quanto 
a sede do centro que comportaria duzentas metas, seria inicialmente para o PEMSE, foi 
abortada a ideia e foi  sugerido que  repensassem essas duzentas metas do contraturno 
do centro, pensando que nós estamos em agosto, pensando nas muitas opções de 
serviço que existem e também que não há dinheiro para pagar transporte, isso difi culta-
ria o cumprimento das metas e mais tarde a entidade teria que devolver o valor recebi-
do, foi conversado, na ocasião, com a Izane que é superintendente e com a Andréia, 
presidente, foi uma conversa muito amistosa, muito boa, foi possível orientar vários 
outros pontos e foi feito  questão que a longo prazo eles pensem no atendimento na 
região do Dom Bosco que não tem nenhum serviço, tem muitas crianças e adolescentes 
em situação de risco e talvez fosse uma proposta, na ocasião, faltava no projeto a pla-
nilha de RH que foi solicitado que o SOS encaminhe,  porque  precisam de quatro edu-
cadores no Três Rios e aqui no centro ou em qualquer outro lugar oito educadores, o 
encaminhamento é: 1- diminuir as metas do centro, 2- proposta do Dom Bosco, Tarobá 
ou São Francisco. Para a Casa do Piá foi discutido as metas conveniadas, duzentas, em 
cumprimento cento e vinte e seis, na ocasião representou a diretoria o assistente social 
Anderson, porque os diretores estão na Itália, foi conversado sobre as difi culdades, 
porque as metas não foram alcançadas, uma das difi culdades foi as escolas integrais. 
Conselheiro Anderson colocou que não vai se manifestar agora porque acha que na 
condição de conselheiro deixa a sua entidade em superioridade se houver manifesta-
ção, prefere manter silêncio. Conselheiro Adrianis colocou que a discussão foi redimen-
sionamento de metas, a livre procura, acontece muito isso, poucos encaminhamentos 
do CRAS, o CRAS não consegue fazer a busca ativa e não consegue fazer o encami-
nhamento, e a busca ativa, referência e contra referência, a entidade deixou claro que 
não vai fazer busca ativa e está dentro do seu direito, porque isso é uma atribuição do 
CRAS. Encaminhamentos: 1- a entidade deverá ofi ciar o CMAS sobre a redução de 
cinquenta metas que vai ser feita a tempo e foi solicitado que revejam a idéia do acolhi-
mento a cada três meses, porque esse público tem que ser acolhido a todo o momento, 
dado a sua peculiaridade e vulnerabilidade. Quanto ao Instituto Educacional Duque de 
Caxias/IEDC a questão gerava em torno das metas, eram novecentas e vinte metas e 
até então, tinham cumprido seiscentos e sessenta, faltavam duzentas e cinquenta, o 
IEDC fez alguns apontamentos sobre a inoperância do CRAS, da falta de transporte e o 
não recebimento dos meses de janeiro a março, questão que já foi superada, o encami-
nhamento geral foi esperar uma conversa que a entidade teria com o jurídico da PMPG 
e com o senhor secretário e nós estamos esperando a resposta ofi cial do IEDC. Na 
ocasião, o IEDC se manifestou colocando que se não houver acordo quanto ao paga-
mento dos meses de janeiro a março, a entidade   declinaria imediatamente das nove-
centas e vinte vagas fechando o serviço, a Comissão  aguarda o ofício do IEDC com a 
resposta para o encaminhamento, seria isso o resumo da reunião do dia vinte e dois e 
a última reunião foi hoje pela manhã. Secretária Carla colocou que o município recebeu 
a possibilidade de aporte fi nanceiro pelo Fundo Estadual para o CREAS POP, o prazo 
fi nal para o município dar o aceite será dia trinta e um, então isso deverá que ser deci-
dido hoje, o Escritório Regional enviou o e-mail há menos de uma semana, dia quatorze, 
a proposta/projeto fi cou pronta ontem, foi realizado contato com os conselheiros pedin-
do a compreensão e que fosse realizada a reunião da Comissão hoje pela manhã. 
Conselheiro Adrianis indagou se o secretário foi avisado deste pedido de compreensão 
dos conselheiros? Presidente Beatriz respondeu que não. Conselheiro Adrianis disse: 
“porque ele esteve de manhã na reunião e questionou a ausência dos conselheiros, nós 
estávamos discutindo o projeto, eu justifi quei a ausência dos conselheiros porque foi 
uma chamada de urgência e as pessoas têm agenda e ele, na ocasião, disse que nós 
deveríamos estar aqui e eu recordei que nós tivemos reunião de comissão no dia quinze 
e dia vinte e dois desse mês, acho que é bom lembrar ao senhor secretário que os 
conselheiros, pelo menos os não-governamentais, tem uma agenda de vida e eles tra-
balham, - os conselheiros governamentais falam que eles também têm -  e frente a isso 
eu sugeri a ‘dissolvição’ da reunião e que postergaríamos  o parecer, o regimento diz 
que não precisa ter quórum, se tiver mais de dois membros pode haver reunião, mas eu, 
face a questão dele, propus dissolver, não discutiríamos e levaríamos para outra reu-
nião de comissão, ele recuou da sua postura e seguiu-se a reunião, só para registrar 
essa questão, essa foi uma extraordinária e talvez ele não tenha tido o entendimento 
dessa questão que causou um mal estar, é importante elucidar que quando a Carla me 
ligou nós ponderamos, ontem reunião do conselho do idoso, metade da comissão está 
viajando. Conselheiro Tierri colocou que a grande questão é os prazos que chegam para 
a SMAS, não é que  queiramos passar de uma vez, sem conhecimento,  acontece isso 
porque o MDS e/ou Escritório Regional informam em cima da hora e no aceite passado, 
a Comissão  estava em reunião quando ligou para a Luciana, chefe do escritório regio-
nal, que disse que estava mandando por e-mail naquele dia. Conselheiro Anderson co-
locou que uma sugestão, por ser em cima da hora, que a Gerente da Proteção Social 
Especial e a responsável técnica pelo projeto viessem fazer uma apresentação para o 
CMAS na reunião plenária e passaria sem precisar da reunião da comissão. Conselhei-
ro Tierri colocou que hoje pela manhã  a Gerente de Proteção Social Especial  esteve 
na reunião e a tarde tem outro trabalho. Presidente Beatriz colocou que a Eliane (Geren-
te de Proteção Social Especial) deveria estar aqui hoje à tarde, mas ela (Presidente 
Beatriz) se comprometeu que assumiria, no período da tarde, perante o Conselho. Ela 
mesma (Presidente Beatriz) solicitou que a Eliane viesse no período da manhã e fosse 
ao outro trabalho a tarde, para que eu (Presidente Beatriz) pudesse estar no outro tra-
balho de manhã e estar aqui a tarde, foi um pedido meu. Conselheiro Tierri colocou que 
o material está no data show para ser apresentado. Presidente falou: ”quando vocês 
colocam no afogadilho eu não discordo, mas infelizmente as coisas chegam para nós e 
temos que fazer tudo às pressas e toda plenária nos comprometemos a mudar e de 
repente nós abrimos o sistema e tem lá que nós temos que fazer um aceite daqui três, 
quatro dias, é uma situação difícil quando temos que informar vocês, conselheiros, se 
podem estar aqui, a toque de caixa, é muito complicado para nós.” Conselheiro Ander-
son colocou que acredita que a questão do afogadilho  tem que ser uma cobrança em 
todas as instâncias para que não aconteça, inclusive no estado. Érica colocou que a 
questão é que quando chega o e-mail avisando é possível já marcar uma reunião para 

os conselheiros, próxima da plenária,  assim os conselheiros já saberão que haverá 
essa reunião, fi cando  esses dias para a Gerência fazer o projeto, talvez fi que mais fácil 
do que esperar o projeto estar pronto para marcar a reunião. Conselheiro Tierri colocou 
que quando chega aviso do aceite, internamente, há a necessidade de conversar para 
depois expor ao CMAS. Conselheiro Anderson colocou que nós, enquanto município, 
enquanto conselho de assistência social, é possível cobrar do estado essa questão. 
Conselheiro Adrianis colocou que não acha que é o estado, acha que o Escritório Regio-
nal que tem mandado as coisas atrasadas. Érica falou que promete que vai repassar as 
informações que tiver para o município, semana passada foi a posse do conselho esta-
dual, então, está começando e lá é parecido, mas é diferente porque é outra lógica, 
outro pensamento, muito mais complicado e mais amplo, mas assim que eu se situe 
bem se compromete a estar repassando as informações e o estado vai sempre fi nanciar 
a metade do fi nanciamento federal, então temos que fi car meio espertos porque os dez 
mil reais aprovados na reunião passada para a alta complexidade II, provavelmente virá 
mais cinco mil reais do estado. Conselheiro Adrianis colocou que nós temos que lembrar 
aos técnicos que as discussões/projetos quando virem para esta mesa deverão vir com 
pontos que clarifi que, como sabia que era uma matéria delicada preparou um arcabouço 
teórico para dizer dos serviços, parece bobagem, mas não é bobagem, precisamos 
teorizar para chegar, de fato nas questões e hoje mais uma vez  lembrou à Gerente que 
de fato as coisas não se dão dessa forma, precisamos que o projeto fale, demonstre a 
política, que ao olhar para o projeto seja possível visualizar a política, não é um amon-
toado de palavras e nem de respostas, às vezes ríspidas para coibir a fala, isso cria um 
mal estar terrível,  sabia do afogadilho, sabia da situação, se dispôs a estar aqui pela 
manhã, de repente,  tínhamos que ir com calma, tinham ponderações sérias a serem 
feitas no serviço, como é o CREAS POP, precisamos entender o que é o CREAS POP, 
precisamos entender os serviços, a equipe técnica, quais são as metas dos serviços, o 
que esta acontecendo na prática e quando uma Gerência não consegue responder isso 
é muito difícil dar um parecer e essa já é a segunda vez. Conselheiro Tierri colocou que 
foi discutido na reunião da comissão, hoje pela manhã, na qual estiveram presentes os 
conselheiros: Tierri, Adrianis, conselheira Eliane e depois o secretário também apareceu 
por um momento, foram dois momentos que foram apresentados, primeiro, este projeto 
que trata da expansão dos serviços do CREAS POP com o recurso do co-fi nanciamen-
to do estado, no segundo momento a Gerente de Proteção Social Especial Eliane trouxe 
um ofi cio do gabinete do Prefeito com uma proposta de reordenamento para o serviço 
executado pelo CREAS POP, porque como todos sabem, já foi divulgado aqui no Con-
selho, o piso federal de média complexidade, que fi nancia o CREAS POP  está parcial-
mente bloqueado, hoje o município recebe metade do valor, por problemas na estrutura 
física e na equipe técnica, o CREAS POP compartilhava alguns funcionários com o 
CREAS Central e também compartilhava a estrutura, por esses dois motivos o recurso 
está bloqueado, então, a partir disso, a Gerente de PSE Eliane entrou em contato com 
o Ministério de Desenvolvimento Social para conversar a respeito disso e o município 
está  se comprometendo a rever está questão, então, este aqui seria um plano de reor-
denamento para que o piso fosse desbloqueado, consta de: mudança de sede, contra-
tação de equipe e o projeto para o co-fi nanciamento do CREAS POP. Secretária Carla 
colocou que esse co-fi nanciamento estadual, de cinquenta por cento  do valor do co-fi -
nanciamento federal, tem como essência que o serviço deverá estar reordenado com o 
piso desbloqueado, o município não vai receber enquanto não houver o desbloqueio do 
recurso federal. Conselheiro Adrianis colocou que na reunião desta  manhã a Eliane ti-
nha nas mãos um ofício do Prefeito. Presidente Beatriz colocou que essa expansão é 
uma exigência. Secretária Carla colocou que para este aceite existe  a exigência deste 
compromisso do prefeito de  fazer toda a reestruturação do serviço, para então o muni-
cípio receber os treze mil (hoje bloqueados) e posteriormente  receber os seis mil e 
quinhentos que é o aporte estadual. Conselheiro Adrianis colocou que  temos, datado 
da data de ontem 24 de julho, um ofi cio do prefeito afi ançando isso.  Secretária Carla 
respondeu que esta é uma das exigências para o aceite, faz parte do processo. Conse-
lheiro Adrianis falou: “o que você está dizendo é que se não cumprir não recebe, nem o 
treze e nem o seis, na modalidade do serviço que está sendo prestado hoje não recebe, 
então na modalidade que nós estamos fazendo esse aceite hoje?” Secretária Carla fa-
lou: ”o recebimento da expansão está amarrada ao desbloqueio do treze. Conselheiro 
Adrianis colocou que então há parecer positivo, mas  sabe-se que, na prática, no hoje, 
o serviço CREAS POP não teria condições. Secretária Carla respondeu que não existe 
a possibilidade do recebimento do recurso porque primeiro a Gerência Especial tem que 
reorganizar o serviço que já existe. Conselheiro Adrianis colocou: ”foi isso que, na reu-
nião da comissão esta manhã tentei insistentemente trazer e debater, isso é regra, de-
talhe: o CEAS na resolução ainda fez dois amarrados: colocou um relatório de gestão 
de atividade fi nanceira sendo que o Conselho tem que aprovar isso, se o Conselho não 
aprovar este relatório, devolução do dinheiro imediato, a contrapartida do município será 
a estrutura física e RH, o senhor secretário garantiu, hoje de manhã, que haverá o 
chamamento desses servidores, a partir do edital de aprovação desses, nós sabemos 
que temos um período eleitoral do qual não se nomeia ninguém, eu não sei como vai 
funcionar isso, eu aventei hoje de manhã esta mesma preocupação.” Secretária Carla 
colocou que  município  não vai receber recurso nenhum por enquanto e precisamos 
fazer essa reestruturação, esse reordenamento. A Secretária Carla fez uma solicitação 
a todos os conselheiros que não responderam a fi cha o façam porque enquanto este 
Conselho  estiver com os dados incompletos e defasados no sistema não teremos os 
recursos do IGD SUAS garantidos. Conselheiro Tierri fez a leitura do plano de ação do 
projeto do CREAS POP: “ Em proposta de atendimento neste reordenamento foi colo-
cado que a readequação seria feita em três meses, então essa é a proposta da Gerên-
cia, da SMAS, da prefeitura, de reordenar esse serviço em três meses, a estrutura física 
que foi trazida na reunião hoje pela manhã de que no próximo sábado o serviço do 
CREAS Central já vai mudar onde era o CAPS I, na General Carneiro onde funcionava 
o CREAS POP e o CREAS Central vai fi car exclusivo para o CREAS POP, assim resol-
veríamos um dos problemas que estava bloqueando o recurso que era estrutura física, 
que era compartilhado e segundo o Escritório Regional era impeditivo para a realização 
do serviço, então aqui na proposta  pactuada é de sete meses que seriam os sete me-
ses restantes do ano, atendimento para 80 famílias ou indivíduos, que é o público do 
serviço de proteção social especial, o total de atendimentos da proteção social especial 
são novecentas e trinta e nove pessoas, de acordo com o plano de ação do SUAS já 
aprovado pelo Conselho para este ano, destes novecentos, setecentos e cinquenta são 
de média complexidade e oitenta do CREAS POP, então essa é a previsão de atendi-
mento no reordenamento que é obviamente atender a quantidade exigida pela legisla-
ção, a previsão de fi nanciamento  desse valor no caso do fi nanciamento estadual seria 
seis e quinhentos, como temos apenas um CREAS POP em Ponta Grossa, então seis 
mil e quinhentos vezes sete, total para dois mil e quatorze deste fi nanciamento, quaren-
ta e cinco mil e quinhentos reais, este valor estadual. Execução de despesas, o total da 
proteção social especial de custeio cem mil reais pra toda a proteção e recursos huma-
nos cento e vinte mil, média complexidade oitenta mil de custeio e sessenta mil de re-
cursos humanos, no CREAS POP de custeio treze mil reais federal, seis mil e quinhen-
tos estadual e quinze mil de recursos humanos. Resumo executivo da proposta, Valor 
Total Previsto a ser repassado pelo FEAS –Centro POP quarenta e cinco mil e quinhen-
tos reais, Valor Total Previsto a ser repassado pelo FNAS- Centro POP cento e cinquen-
ta e seis mil reais, Recursos Próprios a serem alocados no Fundo- Centro POP oitenta 
e dois mil seiscentos e oitenta e um reais, Total de recursos do Fundo Municipal para 
Centro POP duzentos e oitenta e quatro mil e cento e oitenta e um reais.  O parecer do 
Conselho que será dado agora e conclusão desta análise, favorável ou desfavorável, 
data da reunião, número da resolução e o número da ata, e as assinaturas do Prefeito 
e do Secretário. Agora o projeto em si do CREAS POP elaborado pela gerente Especial 
Eliane, minha conselheira suplente: descrição e a justifi cativa dos serviços do CREAS 
POP não é necessário a leitura, então os objetivos: 1- encaminhar para apreciação e 
possível aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social o Plano de expansão 
do Serviço POP; 2- possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; 3-con-
tribuir para a construção ou reconstrução de novos projetos de vida, respeitando as 
escolhas dos usuários e as especifi cidades do atendimento; 4- contribuir para restaurar 
e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; 5-promover 
ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. Os conselheiros solicitaram que seja 
retirado o primeiro objetivo que é “Encaminhar para apreciação e possível aprovação do 
Conselho Municipal de Assistência Social o Plano de expansão do Serviço POP”. Públi-
co prioritário do serviço: Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e/ou sobrevivência. Metodologia: A unidade está implantada em lu-
gar de fácil acesso, maior concentração e trânsito das pessoas em situação de rua na 
localidade, com condições necessárias e acessibilidade dispondo de espaços para re-
cepção e acolhida inicial; Sala para atividades referentes à coordenação, reunião de 
equipe e/ou atividades administrativas; Sala de atendimento individualizado, familiar ou 
em pequenos grupos; Salas e outros espaços para atividades coletivas com os usuá-
rios, socialização e convívio; Copa/cozinha; Banheiros masculinos e femininos com 
adaptação para pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida; Higiene pessoal (ba-
nheiros individualizados com chuveiros, inclusive); Refeitório; espaço para guardar per-
tences individualizados; almoxarifado. Érica questionou se tem espaço para todos os 
usuários deixarem seus pertences. Conselheiro Tierri respondeu que a única coisa que 
não comtempla hoje na sede é a questão dos banheiros, onde funciona o CREAS POP 
são dois banheiros apenas que não são adaptados, temos aquele recurso para constru-
ção de uma nova unidade, no projeto da nova unidade isso está contemplado, a única 
questão de estrutura é esse espaço dos banheiros. Conselheiro Anderson colocou que 
não é uma solução das mais viáveis, mas dá para colocar no convênio, porque é uma 
necessidade dos usuários, uma locação de container/chuveiro, se tiver espaço para por, 
existem containers que são feitos para banheiros. Conselheiro Tierri continuou a leitura 
do projeto: Atende necessariamente nos dias úteis, no mínimo oito horas diárias com 
equipe profi ssional essencial ao bom funcionamento da unidade. Conselheiro Tierri co-
locou que foi discutido na comissão a questão que o CREAS POP não funciona aos fi -
nais de semana, isso é uma questão interessante. Conselheiro Adrianis colocou que 
serviço de abordagem está previsto, tem que ter equipe de abordagem nas ruas, sába-
dos e domingos e tem que ter o sobreaviso, os educadores na rua, uma assistente so-
cial de sobreaviso das oito as oito, de plantão das oito às seis e outro das seis até o 
outro dia, isso é o que se prevê, a  Gerente Eliane disse que neste momento ela acumu-
la essa função de sobreaviso com a Assistente Social Rose. A Presidente Beatriz colo-
cou que ela também. Érica colocou que também tem o serviço de abordagem na Asso-
ciação Ministério Melhor Viver. Conselheiro Adrianis colocou que será  necessário 
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alterar este aspecto porque o sobreaviso é muito importante, porque no fi nal de semana 
o usuário chega e vai para onde? Teve uma situação de emergência, quem encaminha 
e como encaminha? O conselheiro Adrianis colocou que  retomou com a Gerente Eliane 
que esse caminho é preciso, porque senão fi ca uma “perna manca” no projeto do 
CREAS POP, quando houver a sede própria provavelmente haverá oportunidade de 
levar os usuários para sede própria, mesmo sendo sábado ou domingo para tomar um 
banho, para comer, e aí fi ca mais fácil. Conselheiro Anderson colocou que é preciso de 
um trabalho de divulgação, principalmente quando tem movimento de igreja sempre 
aparecem moradores de rua sempre pedindo para posar, passar a noite no pátio da 
igreja. Conselheira Daniele colocou que deveria haver alguém na rodoviária, todos os 
municípios menores tem o serviço de orientação na rodoviária. Conselheiro Tierri conti-
nuou a leitura do projeto: Oferecem-se lanches aos usuários, almoço. Realiza-se o ca-
dastramento de pessoas em situação de rua por meio de trabalho articulado entre as 
áreas gestoras do CadÚnico e da PSE. Os Eixos Norteadores da atenção ofertada no 
Serviço: Ética e respeito à dignidade, diversidade e não discriminação, Atenção espe-
cializada e qualifi cação no atendimento, Acesso a direitos socioassistenciais, Mobiliza-
ção e participação social,Trabalho em rede, Relação com a cidade e a realidade do 
território. Busca-se compreender a complexidade e dimensão social que perpassa a si-
tuação de rua realizando uma escuta qualifi cada e compreendendo o contexto familiar 
e social dos usuários, incentivando à participação, empoderamento e conhecimento de 
seus direitos visando a mobilização de recursos para o enfrentamento de situações 
adversas e a luta por interesses comuns. Durante a acolhida inicial usa-se de uma es-
cuta qualifi cada das demandas trazidas pelos indivíduos ou famílias, buscando construir 
vínculos. Dentre as técnicas utilizadas no acompanhamento especializado temos, por-
tanto, a entrevista individual ou familiar, o atendimento, as orientações e atendimentos 
em grupo, orientação jurídico-social, estudos de caso, ofi cinas e atividades de convívio 
e socialização, ações de mobilização e participação social, encaminhamentos monitora-
dos, registros de informações no Serviço, articulação em rede. Os impactos sociais es-
perados consistem em reduzir as violações de direitos socioassistenciais, seus agrava-
mentos ou reincidências, proteção social a famílias e indivíduos, redução de danos 
provocados por situações violadoras de direitos, construção de novos projetos de vida. 
As metas para este ano são de atendimento de 80 usuários em situação de rua. Recur-
sos humanos: Equipe do Centro POP, atualmente é composta por 01 assistente social; 
01 assistente administrativo; 02 educadores, 01 cozinheira, 01 motorista. Conselheiro 
Adrianis colocou que todos compartilhados. Respondem que a assistente social não é 
compartilhada, a Assistente Social Rose é assistente social apenas do CREAS POP. 
Presidente Beatriz colocou que compartilhados porque eles hoje estão dividindo a mes-
ma casa, mas a partir que eles se desvinculem esse RH fi cará com o CREAS POP. 
Conselheiro Tierri colocou que no ofício, o Prefeito está se comprometendo a contratar, 
justifi cou com o concurso que está aberto, ele vai contratar. Conselheiro Anderson ques-
tionou se o Prefeito vai contratar de acordo com a orientação do CEAS que tem que ser 
dois assistentes sociais, dois educadores, dois psicólogos. Conselheiro Tierri colocou 
que teríamos que contratar 01 coordenador, mais 01 assistente social, 02 psicólogas, 
mais 02 profi ssionais de ensino médio, mais 01 auxiliar administrativo. Há um compro-
metimento do Prefeito via ofício que irá fazer essas contratações. E o Plano de Aplica-
ção dos Recursos Financeiros será usado com limpeza, alimentação e material de ex-
pediente, então seis mil e quinhentos reais. Parecer elaborado pela comissão: 
Considerando: a Deliberação nº 026/2014 do Conselho Estadual de Assistência Social 
que aprovou a utilização de recursos da Fonte 257 para o Piso Paranaense de Assistên-
cia Social – PPAS II – Centro POP para cofi nanciamento estadual da Proteção Social 
Especial de Média Complexidade, no Serviço Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua, em Centro POP; o ofício 1955/2014 do executivo que propõe um plano de 
reordenamento dos serviços com readequação de estrutura física e equipe técnica e 
desbloqueio parcial dos recursos federais de fi nanciamento do CREAS – POP, do Piso 
Fixo de Média Complexidade; o ofício 31/2014 da GPSE que propõe o aceite da expan-
são do Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II, consta o projeto na íntegra 
com metodologia, descrição, metas e aquisições; a resolução nº 109/11/2009 – Tipifi ca-
ção dos Serviços Socioassistenciais na modalidade de - Serviços de Proteção Social 
Especial que ordenada o serviço especializado em abordagem social; a disposição da 
SMAS de reordenar o serviço o deixando conforme a Tipifi cação dos Serviços Socioas-
sistenciais a partir da sua equipe técnica. Resolve aprovar em reunião ordinária realiza-
da em 25 de julho o aceite do Piso Paranaense de Assistência Social, na modalidade 
PPAS II – Centro POP, para cofi nanciamento estadual da Proteção Social Especial de 
Média Complexidade, no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, em 
Centro POP. Presidente Beatriz colocou o projeto do CREAS POP em votação. Todos 
aprovaram exceto o conselheiro Adrianis que se absteve do voto. Aprovado conforme 
Resolução/CMAS/Nº30/2014. Conselheiro Anderson solicitou que seja incluída a ques-
tão dos contêineres, seja feita uma divulgação maior dos números de plantões sociais, 
acha que isso dá para fazer em parceria com as igrejas, e uma terceira colocação: viu 
nos documentos que foram encaminhados e dá para se pensar numa sede nova do 
CREAS POP que fosse próxima do restaurante popular, são sugestões que, por favor, 
sejam levados para frente. Conselheiro Adrianis colocou que quanto ao restaurante po-
pular, esteve lá esses dias e uma coisa o preocupou, quando um morador de rua chega 
e quer almoçar, o que ele faz? No restaurante popular? Presidente Beatriz falou: Você 
pergunta com relação ao pagamento? Tem que pagar ou não almoça. Conselheiro 
Adrianis colocou que é um projeto de segurança alimentar, falamos do CREAS, não te-
ria que ter alguém lá para autorizar? Conselheiro Tierri colocou que existe um manual 
para implantação do restaurante popular o qual coloca claramente que o usuário tem 
que contribuir também. Conselheiro Ademir colocou que o restaurante popular presta 
contas ao Tribunal de Contas quanto qualquer outro órgão, então tem uma cota de ali-
mentação diária, por enquanto, não existe a possibilidade da gratuidade. Conselheiro 
Adrianis colocou que tinha curiosidade de conhecer o serviço e foi lá. Presidente Beatriz 
colocou que o CREAS oferece o serviço de refeição. Conselheiro Adrianis colocou: “va-
mos pensar assim, a pessoa sai da Benjamin Constant  e vai à General Carneiro, quan-
do chega lá o almoço já está servido, ou ele nem sabe onde é, não era mais fácil nós 
pensarmos em termos uma cota mínima para essas pessoas no restaurante popular, 
haja vista que o restaurante é visitado por todas as pessoas menos pelos usuários. Foi 
colocado que digamos que seja pertinente abrir uma cota mínima para servir, tem algu-
ma entidade que sabe a demanda dos moradores de rua que há no município, digamos 
que seja aberta uma cota de dez refeições por dia para esses moradores de rua e che-
gue quinze aí vai ter que mandar voltar. Conselheiro Adrianis colocou que a ideia não é 
essa, como ele  viu, o usuário fi cou olhando para dentro, não tinha como, ele acabou 
pagando ao almoço para esta pessoa,  coloca que  é esses casos, é aquela pessoa que 
desembarca aqui perdida, mas perdida que cego em tiroteio e quer almoçar, quando se 
depara com o restaurante popular MDS, vai se sentir no direito. Conselheiro Tierri falou 
que Restaurantes Populares são Unidades de Alimentação e Nutrição que têm como 
princípios fundamentais a produção e a distribuição de refeições saudáveis, com alto 
valor nutricional, a preços acessíveis, para as pessoas que estão em situação de inse-
gurança alimentar, também existem entidades que oferecem serviço de alimentação, 
algumas não estão inscritas no Conselho, que o caso da Casa da Sopa, Irmã Scheilla, 
que fazem este serviço. Conselheiro Ademir falou que quando tinha lanchonete em 
frente ao Francisco de Assis onde havia um albergue o pessoal chegava fora de hora e 
fazia uma fi la tremenda e  tinham que dar o alimento para eles porque  tem horário e 
disciplina nesses lugares. Conselheiro Anderson colocou que dá para prever no convê-
nio uma determinada cota, se tiver uma cota de dez e for quinze, deixa de atender cinco, 
é melhor do que não atender ninguém. Conselheira Cláudia colocou:”hoje em dia a po-
pulação de rua eles conseguem dois reais para comprar, como você pagou, ninguém vai 
deixar de dar dois reais pra uma pessoa comer.” Conselheira Rosemery colocou: “tem 
algo a se pensar muito bem com relação a isso porque o morador de rua ele vem acom-
panhado de animais, ele necessita de uma higiene, ele vai adentrando local e as outras 
pessoas iram ter um tipo de rejeição com ele.” Conselheiro Adrianis lembrou que esta 
comida feita lá, esse contrato é para pessoas que estão em insegurança alimentar, é 
para aquele que tem o cachorro, é para aquele que está fedido. Senhor Armando falou 
que o conceito do restaurante popular que o Tierri leu ali é para essas pessoas que es-
tão em insegurança alimentar, então não consegue conceber que quem não pode pagar 
tenha que pagar, vemos que quem usa o restaurante popular são pessoas empregadas 
do comércio, a assistência social prevê que qualquer um de nós pode requerer a assis-
tência social para si e a Constituição permite, quando construíram o restaurante popular 
imaginou que a Irmã Scheilla iria fechar as portas, muito pelo contrário, continua funcio-
nando atendendo trezentas pessoas por dia, e não é reconhecida aqui dentro deste 
conselho como uma entidade assistencial e o restaurante popular que tem que pagar é 
reconhecido aqui dentro do Conselho, então você vê disparidade de conceitos que exis-
tem entre as políticas públicas nesse sentido, que benefício a Irmã Scheilla recebe 
dentro da política municipal de assistência social, nenhum centavo, nem sequer isenção 
do IPTU, acha que deveria haver um outro restaurante popular para as pessoas caren-
tes, aquele restaurante popular não é para pessoas carentes que na sua concepção 
deveria ser para aqueles que podem e para aqueles que não podem pagar, a Irmã 
Scheilla continua a pleno vapor sem o reconhecimento deste conselho como entidade 
assistencial. Presidente passou para o próximo item da pauta: Apreciação do parecer da 
Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social sobre o Plano 
de Ação para 2014, Secretária Carla informou que a relatora da comissão não se encon-
tra presente, então apresentou o relato da Comissão: estiveram presentes as conselhei-
ras Lúcia e Lorene, a assistente social Sandra Cisco se fez presente e fez todas as ex-
plicações necessárias, passamos aqui mais de duas horas discutindo sobre o plano, 
explicando item por item a que se referiam os dados, agora não sei qual a metodologia 
de trabalho que vocês querem adotar, querem que novamente façamos todas as expli-
cações ou só passar rapidamente o Plano. Conselheiro Anderson sugeriu que seja lido 
o parecer da comissão. Secretaria Carla faz a leitura do parecer da comissão: discutido 
Plano do SUAS, presença da assistente social Sandra Cisco para elucidar como foi 
realizado o preenchimento do Plano e dirimir dúvidas de todos os conselheiros presen-
tes. Realizada a leitura detalhada do plano com a explanação sobre os parâmetros para 
identifi cação das metas físicas e como que estes números foram encontrados. Explana-
ção sobre todos os pisos: destinação dos recursos e obrigações da gestão. Discussão 
do número de metas pactuadas, controle das ações pelo CMAS e aplicação dos recur-
sos. A Comissão foi de parecer favorável. Conselheiro Adrianis indagou qual é a função 
do plano. Assistente Social Sandra explicou que o Plano do SUAS é um plano que colo-
ca quais são as metas a serem atingidas com os recursos federais para o ano de dois 

mil e quatorze, então, na verdade, já está sendo  executado, na grande maioria das 
ações já foram aprovadas pelo CMAS, foram aprovados os planos de aplicação de 
gastos para as Gerências (básica e especial), algumas entidades do SUAS também já 
estão sendo conveniadas, mas é preciso formalizar essas metas, então esse plano já 
vem mais ou menos pré preenchido, somente é confi rmada algumas metas, é mais uma 
formalidade e o plano não teve alterações em relação ao ano passado. A assistente 
social Sandra colocou que acredita que foi enviada por e-mail uma tabela na qual foram 
sintetizadas as metas para fi car mais fácil, porque o plano é chatinho de entender e com 
a tabela fi ca um pouco mais fácil, os valores são basicamente os que estão na tabela 
para cada piso, o plano já foi preenchido, mas não fi nalizado  porque a assistente social 
Sandra só fi naliza quando o Conselho aprova, colocou que preenche o plano mas com 
as informações colhidas com as Gerências e utiliza as metas que o conselho aprovou 
para as entidades,  preenche, mas não atribui os valores. Foi elaborado um quadro 
síntese para facilitar o entendimento do plano,  estão todos os pisos dos serviços que 
hoje o município  recebe co-fi nanciamento, primeiro o piso básico fi xo- recurso de paga-
mento dos serviços do CRAS, serão vinte e cinco mil famílias para serem atendidas, 
está se prevendo o atendimento de todas essas vinte e cinco famílias e o valor deste 
piso é sessenta mil reais por mês, isso não pode ser alterado por nós, é o valor que vem 
fi xo do governo federal, o segundo piso é o piso básico variável que co-fi nancia o servi-
ço de convivência e fortalecimento de vínculos que hoje é executado nos CRAS e em 
algumas unidades referenciadas aos CRAS, são indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade sendo mil e quinhentas metas, das quais setecentas e cinquenta devem 
ser ocupadas por pessoas em situações prioritárias, o que são situações prioritárias? 
São crianças em situação de risco, em situação de acolhimento, em situação de traba-
lho infantil, o valor por mês é setenta e cinco mil. O programa BPC na Escola é um 
programa voltado para pessoas com defi ciência que estão frequentando a escola, um 
questionário é aplicado e para cada questionário aplicado o governo repassa quarenta 
reais para o município, temos uma referência de pactuação de seiscentos e trinta e sete 
pessoas com defi ciência nesta faixa etária (0 a 18 anos), se forem aplicados todos os 
questionários receberemos vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais. O piso fi xo de 
média complexidade paga todos os serviços que são executados no CREAS, tanto os 
serviços do CREAS POP, CREAS Central, PENSE e o Sentinela, são trezentas e vinte 
metas, neste piso o número de metas (320) foi alterado, porque ontem, em conversa 
com a Gerente Eliane, foi lembrado da medida socioeducativa, então, esse número 
mudou para setecentas e cinquenta metas, os valores dos pisos não mudam, são fi xos, 
o piso de transição de média complexidade é o piso dos convênios para as entidades 
que constam ali: APAE, CEPRAF, APACD, APROAUT, ADFPG, APADEVI e ASSARTE 
que atendem pessoas com defi ciência, então são dezoito mil oitocentos e sessenta e 
oito reais, divididos nessas sete entidades. O piso de alta complexidade I é o piso de 
acolhimento institucional e esta sendo utilizado atualmente nos três abrigos da secreta-
ria municipal de assistência social, o abrigo dos meninos, o abrigo provisório das meni-
nas e das mulheres vitima de violência, atendendo vinte e cinco crianças e adolescentes 
e quatro mulheres. O piso de alta complexidade II  atende o acolhimento institucional, 
casa de passagem, que é a Casa da Acolhida e a residência inclusiva para pessoas com 
defi ciência então são vinte mil reais por mês. Temos os dois IGDs (Índice de Gestão 
Descentralizada) são os dois únicos recursos que podem ser gastos em equipamentos 
e são recursos que não são voltados para serviços, eles são para incentivo à gestão. O 
IGD SUAS que é para incentivo a gestão do SUAS como um todo é uma média de cinco 
mil novecentos de vinte e cinco reais, às vezes pode vir mais e às vezes pode vir menos, 
este piso é variável e o Índice do Bolsa Família é utilizado só para cadastro único e 
Bolsa Família que também é variável com uma média de cinqüenta e oito mil  quinhen-
tos e vinte reais e noventa e seis centavos. Ai não entrou os programas PETI e ACES-
SUAS que não estavam abertos no sistema. Esse não é o formato do plano, é um resu-
mo. No plano aparecerá alguns serviços com zero porque temos co-fi nanciamento 
municipal e não com o dinheiro federal. Conselheiro Tierri colocou que é uma pena 
porque o federal para o Centro Dia é quarenta mil reais por mês. Conselheiro Adrianis 
colocou que só para os defi cientes, para os idosos não tem dotação. Presidente indagou 
se alguém tem alguma dúvida e se podemos ir para a votação. Aprovado conforme 
Resolução/CMAS/Nº31/2014. Secretária Carla colocou que no mês de agosto teremos 
a aprovação da proposta orçamentária, então, provavelmente na próxima plenária ha-
verá a aprovação do orçamento do fundo. Conselheiro Adrianis propõe criar uma agen-
da fi xa para as reuniões de comissões porque chamar sempre custa tempo, demanda 
muitas questões, podemos criar um calendário ou uma data, tudo que chegar até o meio 
do mês a gente analisa e o que chegar depois só no mês seguinte. Presidente Beatriz 
colocou que, ao seu ver, não tem como se criar uma agenda, às vezes acontecem situa-
ções que nos obrigam a estar aqui. Conselheiro Adrianis colocou que o Conselho pas-
sado analisava somente aquilo que chegava até o meio do mês o que não chegava mês 
seguinte, vai para a plenária do outro mês. Conselheiro Ademir colocou que dá para 
fazer assim daí caso tenha um pedido de urgência, convoca. Conselheiro Tierri colocou 
que podemos marcar datas das reuniões de comissões fi xas, por exemplo, reunião do 
fundo é a última segunda do mês se chegou até lá analisa se não, não analisa, ou 
marca um dia fi xo para cada comissão. Presidente colocou que não concorda, acha que 
devemos ser fl exíveis, dá para fazer uma pré-agenda, as comissões estariam se reunin-
do todas as terças feiras ou segundas de cada mês, mas dando abertura se houvesse 
a necessidade.  Érica colocou que uma sugestão talvez, no CEAS (Conselho Estadual) 
as reuniões de comissão são na quinta e a plenária é na sexta, talvez a reunião de co-
missão do Conselho fosse de segunda a quinta antes da plenária. Secretária Carla co-
locou que estamos tentando fazer o máximo possível isso, mas às vezes não dá. Fina-
lizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente Beatriz de Souza agradeceu 
a presença de todos desejando uma boa tarde e encerrou a reunião às dezesseis horas 
e quinze minutos. Esta ATA foi transcrita pela assistente administrativo Patrícia Mitui, 
redigida pelo Vice-presidente, Tierri Angeluci e por mim, Carla Bührer Salles Rosa, se-
cretária executiva que, após aprovada segue assinada por mim, pelo Presidente e de-
mais conselheiros presentes. 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
_____________________________________________________________________

Autos de Infração/Notifi cação/Lançamento 
nºs 1031/2014 a 1036/2014.

Razão Social: Eunice Souza de Oliveira Santos.
Endereço: Rua Francisco Xavier Scharr, nº 233 – Bairro Olarias, Ponta Grossa, Paraná.
Alvará: 69258
Fundamento: Artigos 46 e 55 da Lei nº 7500/04;
Conforme Termo Circunstanciado nº 683/2013.
Notifi cação: Fica o contribuinte, acima qualifi cado, notifi cado para que no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento do presente, compareça à Coordenadoria 
do ISS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o 
pagamento dos débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei 
supracitada, apresente defesa no mesmo prazo.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Divida Ativa do 
município, e posterior execução fi scal do débito.
_____________________________________________________________________

Auto de Infração de Imposição de Multa nº 1037/2014.
Razão Social: Eunice Souza de Oliveira Santos.
Endereço: Rua Francisco Xavier Scharr, nº 233 – Bairro Olarias, Ponta Grossa, Paraná. 
Alvará: 66236
Lei nº 7.500/04, Artigos 46 e 47, §1º, Inciso I .
Conforme Termo Circunstanciado nº 683/2013.
Notifi cação: Fica o contribuinte, acima qualifi cado, notifi cado para que no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento do presente, compareça à Coordenadoria 
do ISS da Secretaria  Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o 
pagamento dos débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei 
supracitada, apresente defesa no mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da lei municipal 7.500/04, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 
16º ao 30º dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Divida Ativa do 
município, e posterior execução fi scal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 3 de setembro de 2014.
Denize Aparecida Hamilka

Coordenadora do ISS e ICMS
_____________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 33/2014
Assunto:  Aprovação da previsão orçamentária do 
Fundo Municipal de Assistência Social  para o exer-
cício de 2015.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei 
n° 10.075 de 17/11/09,
 RESOLVE:  aprovar a previsão orçamentária para o Fundo Municipal de 
Assistência Social para o exercício de 2015, conforme especifi cação no anexo 1, 
a qual fi cará assim constituída:

Previsão de Recursos Federais Previsão de Recursos  Municipais TOTAL DO FMAS
 R$  5.320.528,56 R$  6.395.187,69 R$   11.715.716,25

Sala de sessões, 29 de agosto  de 2014
Beatriz de Souza

Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 34/2014
Assunto: Aprovação da manutenção de inscrição no 
CMAS O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Gros-

sa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas 
na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando:
 A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei 

Federal 12.435 de 2011, em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º;            
 a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012;
 a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de 

dezembro de 2006;
 o Decreto 6.308 de 14/12/2007;
 a Resolução MDS/CNAS Nº 109  de 11/11/2009, que aprova a Tipifi cação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais;
 a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certifi cação das entida-

des benefi centes de assistência social;
 a Resolução  MDS/CNAS Nº 14/2014;
  a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
 a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011;
 a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011;
 a Resolução CMAS nº 03/2012.

R E S O L V E
Aprovar, em reunião ordinária realizada em 29 de 
agosto, a manutenção das seguintes  inscrições  no 
CMAS:

Inscrição de Entidade Socioassistencial:
Nº Entidade  Socioassistencial Serviço

05 Asilo São Vicente de Paulo Acolhimento Institucional de Longa Perma-
nência para idosos - ILPI

17
Associação Antonio e Marcos 
Cavanis - Casa do Menor Irmãos 
Cavanis

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes

15 Associação Artesanal do Excepcio-
nal de Ponta Grossa/ASSARTE

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias 

28
Associação Comunitária de Apoio 
ao CEPRAF Geny de Jesus de 
Souza Ribas

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias

24 Associação de Amigos da Pastoral 
da Criança/AAPAC Convivência e Fortalecimento de Vínculos

39 Associação de Amigos da Pessoa 
Idosa

1.Convivência e Fortalecimento de Vínculos
2.Proteção Social Básica no Domicílio  para 
Pessoas Idosas

41
Associação de Atendimento para 
Portadoras de Necessidades Espe-
ciais Nossa Senhora de Lourdes/
AAPNENSEL    

Acolhimento Institucional para Defi cientes/
Residência Inclusiva

01 Associação de Pais e Amigos do 
Defi ciente Visual/APADEVI

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias

16
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ponta Grossa/
APAE

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias

08 Associação de Promoção à Menina 
APAM

1.Convivência e Fortalecimento de Vínculos
2.Acolhimento Institucional  para crianças e 
adolescentes

18 Associação de Proteção aos 
Autistas/APROAUT

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias

13 Associação dos Defi cientes Físicos 
de Ponta Grossa – ADFPG  

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias

26 Associação Ministério Melhor Viver

1-Serviço Especializado em Abordagem 
Social
2-Acolhimento Institucional/República
3-Acolhimento Institucional/para adultos e 
Famílias
4.Projeto de Atendimento Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua
5-Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para jovens e adultos

48 Associação Ministério Nova 
História Convivência e Fortalecimento de Vínculos

30
Associação Pontagrossense de 
Assistência à Criança e ao Adoles-
cente/ APACD  

Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias

31
Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Defi cientes 
Físicos/APEDEF

Acolhimento Institucional para Defi cientes/
Residência Inclusiva

29
Associação Reviver de Assistência 
ao Portador do Vírus HIV Convivência e Fortalecimento de Vínculos

11 Cáritas Diocesana de Ponta 
Grossa

Ações de Assessoramento técnico e fi nan-
ceiro a movimentos sociais e grupos popu-
lares  

02 Casa Transitória Fabiana de Jesus
Ações de Promoção da Integração ao Mer-
cado de Trabalho nos Termos da Resolução 
CNAS Nº 33/2011
(com ressalvas de reordenamento)

14 Colmeia Espírita Cristã Abegail Acolhimento Institucional  de Longa Perma-
nência para idosos – ILPI

34 Escola Profi ssional Piamartina/ 
Instituto João XXIII

1. Convivência e Fortalecimento de Vínculos
2. Acolhimento Institucional  para crianças e 
adolescentes

03 Francisclara Resgate da Criança 
e da Família     

Acolhimento Institucional para crianças e 
adolescentes

12 Grupo Renascer de Apoio aos 
Homossexuais Ações de Defesa e Garantia de Direitos

10 Instituto Educacional Duque de 
Caxias/ IEDC

1-Recanto Espírita Maria Dolores
1.1. convivência e fortalecimento de víncu-
los para crianças/ adolescentes
1.2.acolhimento institucional para crianças e 
jovens com defi ciência 
2-Escola de Guardas Mirins Tenente An-
tonio João
2.1.convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças/ adolescentes
3-Esperança Cidade dos Meninos
3.1.convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças e adolescentes
4- Aldeia Espírita da Criança Dr. David 
Federmann
4.1.convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças/ adolescentes
5-Lar Espírita Odilon Mendes
5.1.acolhimento Institucional para adultos 
com defi ciência

32 Jovens com Uma Missão/JOCUM Convivência e Fortalecimento de Vínculos

06
Núcleo de Ponta Grossa da Cruza-
da dos Militares Espíritas – Casa 
do Idoso Paulo de Tarso

Acolhimento Institucional  de Longa Perma-
nência para idosos – ILPI

09 Núcleo Promocional Pequeno Anjo Acolhimento Institucional para crianças

47 Programa Social Transformando 
Gerações Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

38 Serviço de Obras Sociais de Ponta 
Grossa

1-Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças/adolescentes
2-Ações de Promoção da Integração ao 
Mercado de Trabalho nos Termos da Reso-
lução CNAS Nº 33/2011
3-Projeto de segurança alimentar/Banco de 
Alimentos

07 Vila Vicentina 

1.Casa Santa Luíza de Marilac
1.1.acolhimento institucional para crianças e 
adolescentes
2. Casa da Acolhida
2.1.acolhimento institucional para adultos 
e famílias na modalidade de Casa de Pas-
sagem

Inscrição de Entidade Socioassistencial com sede em outro município:
Nº Entidade  Socioassistencial Serviço

25
Aliança Brasileira de Assistência 
Social e Educacional – ABASE – 
Casa do Piá

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes

21 Legião da Boa Vontade/  LBV Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes
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Inscrição de Serviços/Projetos/ Programas e Benefícios So-
cioassistenciais:

Nº
Serviços/Projetos/ Pro-
gramas ou Benefícios 

Socioassistenciais
Entidade Socioassistencial

19
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos

Associação Benefi cente 
Lua Nova

42 Ações de Defesa  e 
Garantia de Direitos

Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados/
APAC

49

Projeto de Reinserção 
Social
Serviço de  Acolhimento/ 
Modalidade Casa Lar

Comunidade Terapêutica 
Melhor Viver

45 Ações de Defesa  e 
Garantia de Direitos

Conselho da Comunidade da 
Comarca de Ponta Grossa

46 Ações de Defesa  e 
Garantia de Direitos

Grupo de Apoio às Adoções 
Necessárias/GAAN

37
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos para Idosos

Centro Integrado de Saúde 
São Camilo

43

Ações de Promoção da 
Integração ao Mercado 
de Trabalho nos Termos 
da Resolução CNAS Nº 
33/2011

Instituto Mundo Melhor

22

Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças e 
adolescentes 

Centro Social Marista Santa 
Mônica

40

Ações de Promoção da 
Integração ao Mercado 
de Trabalho nos Termos 
da Resolução CNAS Nº 
33/2011

Mansão Bezerra de Menezes

23

Projeto de Reinserção 
Social
Serviço de  Acolhimento/ 
Modalidade Casa Lar 

Pia União das Irmãs da Copio-
sa Redenção/ Rosa Mística II

04

Serviço de Acolhimento 
Institucional de Longa 
Permanência para 
idosos – ILPI

Sociedade Espírita Francisco 
de Assis de Amparo aos 
Necessitados/ Lar das Vovozi-
nhas Balbina Branco     

Sala de sessões, 29 de agosto de 2014

Beatriz de Souza
Presidente do CMAS

___________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-

CIAL DE 
PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 35/2014
Assunto: Indeferimento das 
solicitações de inscrição: So-
ciedade Afro- Brasileira Cacique 
Pena Branca e ONG Cidade 
de Israel O Conselho Municipal de Assistência Social do 

município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas na Lei n° 
10.075 de 17/11/09 e considerando:
 A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e 

suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em espe-
cial o Artigo 3º e o Artigo 9º;

 a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezem-
bro de 2012;

 a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 
SUAS – NOB-RH/SUAS de dezembro de 2006;

 o Decreto Federal 6.308 de 14/12/2007;
 a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova 

a Tipifi cação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
 a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a 

certifi cação das entidades benefi centes de assistência so-
cial;

 a Resolução CNAS Nº 14/2014;
 a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
 a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011;
 a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011;
 a Resolução CMAS nº 03/2012;
 o parecer da Comissão de Documentação e Cadastro do 

CMAS de 26/08/2014.

RESOLVE:
Indeferir em reunião ordinária realizada em 29 de agosto de 
2014, as solicitações de inscrição no CMAS: Sociedade Afro- 
Brasileira Cacique Pena Branca e ONG Cidade de Israel, 
considerando que o serviço proposto não se encontra em con-
sonância com a legislação da Política de Assistência Social e 
conceder o prazo de quinze dias  para protocolo de recurso 
perante o CMAS.

Sala de sessões, 29 de agosto de 2014

Beatriz de Souza
Presidente do CMAS

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

C U LT U R A
EDITAL 028/2014

CONVOCAÇÃO DE  ALUNO  ESTAGIÁRIO SUPLENTE PARA 
A ORQUESTRA SINFÔNICA E CORO CIDADE DE PONTA 

GROSSA (OSPG)
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da 
Fundação  Municipal   de Cultura,  em conformidade com a Lei 
nº 10.428 de 17/11/2010,  e  Teste de Seleção
Edital 020/14, categoria   alunos músicos ESTAGIÁRIOS  - 
OSPG , temporada 2014,
CONVOCA  :

DANIEL GARCIA VALENTIM   – ESTAGIÁRIO  SUPLENTE 
/ TROMBONE

 Ponta Grossa, 01  de   setembro de 2014.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
JORGE AUGUSTO SCHEFFER

DIRETOR ARTÍSTICO/MAESTRO OSPG
___________________________________________________

EDITAL 029/2014
TESTE DE SELEÇÃO PARA ALUNOS MÚSICOS 
BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS DA ORQUESTRA 

SINFÔNICA CIDADE DE PONTA GROSSA (OSPG)
LEI Nº 10.428, de 17/11/2010.

 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da 
Fundação Municipal de Cultura, em conformidade com a Lei 
n.10.428,de 17/11/2010, com a fi nalidade de selecionar alunos 
músicos para a Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa na 
categoria de aluno bolsista e estagiários, para o ano de 2014, 

institui este edital que regulamenta o teste de admissão.  
1 - DAS INSCRIÇÕES
 As inscrições serão realizadas única e exclusivamente no 

dia das audições - 19/09/2014 - nas dependências do Centro 
da Música – Sala da Administração da OSPG.

 As inscrições poderão ser realizadas das 13h30 às 18h;
 Não será cobrada taxa de inscrição;
 A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de 

Cultura não se responsabilizam por inscrições não efetiva-
das por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
divergência de horário ou outros fatores.

2 - PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
 Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos para 

músicos BOLSISTAS;
 Ter idade mínima de 12 (doze) anos completos para músicos 

ESTAGIÁRIOS;
 O menor de 18 anos deverá apresentar fi cha de autorização 

dos pais para a banca avaliadora.
 Fotocópia do RG, CPF e Comprovante de Residência (deve-

rão ser entregues no dia do teste seletivo);
 Declaração de estudos (deve ser entregue no dia do Teste 

Seletivo), podendo ser um dos documentos abaixo:
a)  Declaração de que está cursando música em escola com 

reconhecimento do MEC;
b)  Declaração de estudos regulares do Conservatório Maestro 

Paulino Martins Alves;
c)  Comprovante de matrícula em curso de nível superior na 

Área de Música (Licenciatura ou Bacharelado) reconhecido 
pelo MEC;

d)  Declaração de estudos regulares na área da música da Ban-
da Escola Lyra dos Campos;

e)  Diploma ou declaração de conclusão de curso de nível Su-
perior na Área de Música (Licenciatura ou Bacharelado); 

f)  Declaração de estudos musicais regulares em instituição de 
ensino na cidade de Ponta Grossa/PR;

SERÁ INDEFERIDA A INSCRIÇÃO QUE NÃO PREENCHER 
TODOS OS REQUISITOS DOS ITENS ACIMA.
3 - DAS VAGAS 
PARA ALUNO BOLSISTA
 01 Viola
 01 Fagote
PARA ALUNO ESTAGIÁRIO
 01 violoncelo
 01 violino
 01 viola
 01 contrabaixo
 02 trompas
4 - DATAS E LOCAIS DAS AVALIAÇÕES
 Prova prática para orquestra:
 LOCAL:
 Endereço: CENTRO DA MÚSICA – COMPLEXO CULTU-

RAL JOVANNI PEDRO MASINI (Rua dos Operários – s/nº 
– Olarias – Ponta Grossa/PR).

 DATA:
 Dia 19 de setembro: das 13h30 às 18h.
 As partituras para a execução instrumental são de responsa-

bilidade do candidato;
 O candidato deverá entregar para a banca examinadora uma 

cópia da partitura da música de ‘livre escolha’;
 Não haverá alterações de datas e/ou horários de provas 

para nenhum candidato.
 Antes da realização da prova prática o candidato deverá en-

tregar para a banca examinadora as cópias dos documentos 
(RG, CPF, comprovante de residência), bem como, cópia do 
documento de vínculo acadêmico (ITEM 02 do EDITAL).

OBSERVAÇÕES:
 O candidato sem a cópia dos documentos e a comprovação 

de vínculo acadêmico (item 02 do edital) não poderá realizar 
a prova prática, sendo desclassifi cado do teste de seleção.

 Casos omissos serão analisados pela banca examinadora;
5 – DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Os critérios de pontuação no teste de seleção para aluno bolsis-

ta da Orquestra serão os seguintes:
1. PROVA DE EXECUÇÃO MUSICAL para Bolsistas
1.1 Leitura à primeira vista 3,0
1.2 Execução das peças de confronto (item 07 deste edital) 3,0
1.3 Execução da peça/estudo de ‘livre escolha’ 3,0
SUBTOTAL (Pontuação máxima no critério) 9,0
1. PROVA DE EXECUÇÃO MUSICAL para Estagiários
1.1 Leitura à primeira vista 4,5
1.2 1.3 Execução da peça/estudo de ‘livre escolha’ 4,5
SUBTOTAL (Pontuação máxima no critério) 9,0
2. ENTREVISTA para ambas as categorias
Análise do perfi l do candidato 1,0
SUBTOTAL (Pontuação máxima no critério) 1,0
TOTAL DE PONTOS 10,0
Obs.: Os critérios de desempate serão os seguintes:
  1º: Participação na orquestra no ano de 2013;
 2º: Execução musical;
 3º: Entrevista;
 A avaliação técnica e artística será realizada por uma banca 

especialmente convocada para este fi m, que será composta 
por no mínimo dois e no máximo três pessoas com trabalhos 
de reconhecimento público na área da música erudita.

 A Banca Examinadora tem a prerrogativa de ouvir apenas 
trechos das músicas requisitadas, se assim achar sufi ciente 
para a avaliação;

 A utilização de pianista acompanhador é facultativa e de res-
ponsabilidade do candidato; e sua utilização não infl uenciará 
no julgamento da banca examinadora. 

Obs. A Fundação Municipal de Cultura não disponibilizará pia-
nista acompanhador durante o teste seletivo para nenhum 
candidato. 

5 – DOS APROVADOS
 No dia 22 de setembro de 2014 será divulgada a lista dos 

aprovados no teste de admissão de alunos bolsistas e es-
tagiários para a Orquestra Sinfônica da Cidade de Ponta 
Grossa, com publicação em Diário Ofi cial e através dos site: 

www.culturapg.com.br 
 Todos os aprovados deverão se apresentar no dia 27 de se-

tembro de 2014 às 9h na sala de ensaios da OSPG para os 
procedimentos iniciais.

a) Para os bolsistas: Apresentar número de conta bancária 
(poupança ou conta corrente) em nome do bolsista poden-
do ser de qualquer banco, entretanto, não podendo ser conta 
conjunta – levar cópia do cartão do banco.

b) Neste dia os alunos bolsistas e estagiários assinarão o termo 
de compromisso para temporada 2014.

 Obs. Os aprovados deverão levar também seus instrumen-
tos musicais para as atividades que serão realizadas neste 
dia.

6 - DOS ENSAIOS E COMPROMISSOS
 As atividades da Orquestra Sinfônica da Cidade de Ponta 

Grossa para o ano de 2014 serão disponibilizadas com an-
tecedência, com os dias, horários de ensaios e concertos, 
entretanto, poderão sofrer modifi cações de acordo com as 
necessidades da Fundação Municipal de Cultura; 

 Os alunos bolsistas e estagiários participarão semanalmen-
te, de ensaios de naipes, ensaios gerais e apresentações, 
observando-se a carga horária mínima prevista no regimento 
interno;

 A Orquestra Sinfônica da Cidade de Ponta Grossa realizará 
concertos mensais regulares, (incluindo ‘concertos didáti-
cos’); 

 Havendo necessidade, ensaios e concertos extras, fora dos 

períodos apresentados, poderão ser programados e avisa-
dos aos bolsistas com pelo menos 15 (quinze) dias de ante-
cedência;

 Os músicos deverão estar no local, prontos para o ensaio, 
quinze (15) minutos antes do horário determinado para início 
dos ensaios;

 Quinze (15) minutos de atraso sem justifi cativa será conside-
rado falta;

 Havendo três (3) faltas sem justifi cativa, o aluno bolsista/
estagiário será excluído do quadro efetivo, perdendo seu 
direito à vaga, sendo convocado outro músico para suprir 
a vacância. Falta em concerto resultará na exclusão da or-
questra;

 Período de atividades: de setembro a dezembro de 2014;
 Demais normas estarão contidas no Regimento Interno dis-

ponibilizado no primeiro dia de ensaio.
 Para os bolsistas a bolsa de estudos tem o valor de R$ 

794,23/mês, caso não haja nenhuma falta. Os alunos moni-
tores/chefes de naipe (que serão escolhidos, se for o caso, 
pela banca examinadora durante o teste seletivo) receberão 
o adicional à bolsa de estudos no valor de R$ 397,12 / mês, 
caso não haja nenhuma falta. 

 O bolsista e estagiário que, a qualquer tempo, que não der 
continuidade a seus estudos na escola em que estiver matri-
culado, perderá o direito à bolsa.

 O músico bolsista/estagiário selecionado concorda e permite 
a divulgação de seu nome e imagem (fotos e vídeos) exclusi-
vamente para a divulgação dos concertos e demais eventos 
da Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, sem qual-
quer ônus para sua mantenedora (Fundação Municipal de 
Cultura) e com prazo indeterminado.

7 - PROVA PRÁTICA PARA INSTRUMENTISTAS
 PROGRAMA PARA OS BOLSISTAS:
a) Uma peça livre escolha
b) Leitura à primeira vista
c) ‘Um movimento’ de concerto ou peça específi co(a) para 

cada instrumento, de acordo com a lista a seguir:
Lista de peças (concertos) por instrumento
* VIOLA 
Uma peça a ser escolhida dentre as citadas abaixo:
Stamitz C.  - 1º (primeiro) movimento
Hoffmeister - 1º (primeiro) movimento
Bach, J. S - Suítes – escolher um movimento
Christian Bach - 1º (primeiro) movimento
Tellemann - 2º (segundo) ou 4º (quarto) movimento;
* FAGOTE 
1º(primeiro) movimento de um os concertos abaixo:
Mozart, W.A. – Concerto em Sib Maior
Weber, C. M. – Concerto para fagote
 PROGRAMA PARA OS ESTAGIÁRIOS:
a) Uma música ou estudo livre escolha;
b) Leitura à primeira vista
 Os candidatos – bolsistas e estagiários - deverão obrigato-

riamente trazer suas partituras para o teste de seleção; 
 O candidato deverá entregar para a banca examinadora uma 

cópia da partitura da música de ‘livre escolha’;
 A entrevista será realizada para a análise do perfi l do candi-

dato e disponibilidade para compromissos com a Orquestra 
no ano de 2014.

Paulo Eduardo Goulart Netto
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Jorge Augusto Scheffer
Diretor Artístico e Maestro da OSPG

___________________________________________________
EDITAL 028/2014

CONVOCAÇÃO DE  ALUNO  ESTAGIÁRIO SU-
PLENTE PARA A ORQUESTRA SINFÔNICA E 
CORO CIDADE DE PONTA GROSSA (OSPG)

 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da 
Fundação  Municipal   de Cultura,  em conformidade com a Lei 
nº 10.428 de 17/11/2010,  e  Teste de Seleção
Edital 020/14, categoria   alunos músicos ESTAGIÁRIOS  - 
OSPG , temporada 2014,
CONVOCA :
DANIEL GARCIA VALENTIM   – ESTAGIÁRIO  SUPLENTE 
/ TROMBONE

Ponta Grossa, 01  de   setembro de 2014.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

JORGE AUGUSTO SCHEFFER
DIRETOR ARTÍSTICO/MAESTRO OSPG 

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2014

CONCORRÊNCIA Nº 002/2014
 O Senhor DINO ATHOS SCHRUTT, no uso de suas 
atribuições como Diretor Presidente da COMPANHIA DE HA-
BITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade 
com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com 
a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo 
administrativo em referência, em estrita consonância com os 
princípios elencados no art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública 
a homologação/adjudicação do processo licitatório da modalida-
de Concorrência em epígrafe:
Objeto: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encon-
tram os imóveis (lotes comerciais/residenciais) de propriedade 
da PROLAR, indicados no ANEXO I deste Edital, observadas 
obrigatoriamente, as condições aqui estabelecidas.
Tipo: Maior Oferta por Imóvel
Vencedores: 1- JORGE AJALA MANOEL, CPF sob nº 
174.794.521-87, ofertou para o lote 01 da quadra 26, situado 
no Conjunto Habitacional Jardim Amália I, R$ 85.100,00 (oitenta 
e cinco mil e cem reais), na forma de pagamento à prazo, com 
entrada de 10% (dez por cento) e parcelas em 60 (sessenta) 
vezes; 2 - CRISTINA VIVIAN GAVIOLI DE JESUS, CPF sob nº 
961.311.109-30, ofertou para o lote 02 da quadra 26, situado no 
Conjunto Habitacional Jardim Amália I, R$ 83.720,00 (oitenta e 
três mil e setecentos e vinte reais), na forma de pagamento à 
prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e parcelas em 60 
(sessenta) vezes.

Ponta Grossa, 03 de setembro de 2.014.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E 
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do 
CONTRAN, notifi camos que foi lavrada a autuação de infração 
cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autua-
ção junto à AMT-PONTA GROSSA até 10/10/2014.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração
Código da 
Infração 

ACF1329 277770A000094129 06/08/2014 54521
ACH8424 116100E004211142 19/08/2014 53800
ACQ9933 277770A000094765 07/08/2014 55500
AEB1659 277770A000093147 08/08/2014 55500
AEL3311 277770A000094758 06/08/2014 55500
AEL9908 277770A000092591 07/08/2014 73662
AES1217 277770A000092474 07/08/2014 54870
AES9666 277770A000094138 07/08/2014 55500
AFX5752 277770A000093988 06/08/2014 54521
AGZ1219 277770A000093340 06/08/2014 73662
AHE4651 277770A000094320 08/08/2014 51930
AHL8688 277770A000094780 07/08/2014 73662
AHT1018 116100E004418709 20/08/2014 60501
AHU1547 277770A000094786 07/08/2014 54870
AHV5942 277770A000094788 07/08/2014 54870
AIE4391 277770A000094316 07/08/2014 60501
AIE5055 277770A000094134 07/08/2014 55415
AIP0987 277770A000094026 07/08/2014 73662
AIP0987 277770A000094034 07/08/2014 73662
AIS6638 277770A000093379 07/08/2014 73662
AIT4537 277770A000094311 06/08/2014 73662
AJD9785 277770A000093146 08/08/2014 55680
AJL7083 277770A000094021 06/08/2014 55411
AJL9362 277770A000094790 07/08/2014 54870
AJP5773 277770A000094136 07/08/2014 55250
AJS0476 277770A000094308 06/08/2014 73662
AKY5365 277770A000094028 08/08/2014 55416
ALH6606 277770A000094132 06/08/2014 55417
ALM0950 277770A000094566 06/08/2014 55416
AMC1554 116100E004809284 19/08/2014 55411
AMR3607 277770A000094773 07/08/2014 73662
AMS0887 277770A000092475 07/08/2014 54600
AMX7454 277770A000093344 07/08/2014 55417
AMY3980 277770A000094578 06/08/2014 54870
AMZ9409 277770A000094133 06/08/2014 55680
ANE6753 277770A000094306 06/08/2014 73662
ANG2202 277770A000093135 06/08/2014 73662
ANI3256 277770A000094696 08/08/2014 55920
ANL5739 277770A000093377 07/08/2014 55500
ANN0082 277770A000094327 08/08/2014 73662
ANO9937 277770A000094774 07/08/2014 60501
AOD7612 277770A000093989 07/08/2014 54600
AOF3857 277770A000094680 06/08/2014 55411
AOR4486 277770A000094764 07/08/2014 55500
AOV3098 277770A000094131 06/08/2014 55250
APH1344 277770A000093138 07/08/2014 55500
APM3659 277770A000094576 06/08/2014 54870
AQD8139 277770A000092472 07/08/2014 54870
AQG3880 277770A000092590 07/08/2014 55500
AQG6227 277770A000092733 07/08/2014 73662
ARB7035 277770A000094567 07/08/2014 55416
ARF6108 116100E004299194 20/08/2014 60501
ARH6584 277770A000094309 06/08/2014 52070
ARU4085 277770A000094577 06/08/2014 54870
ARZ8835 277770A000094682 07/08/2014 55500
ASC1845 277770A000094691 08/08/2014 73662
ASC4692 277770A000093182 07/08/2014 54526
ASF2392 277770A000094579 07/08/2014 70991
ASF6937 116100E004957349 15/08/2014 61732
ASI2192 116100E004958144 20/08/2014 60501
ASI6627 277770A000094783 07/08/2014 73662
ASL9524 277770A000093345 07/08/2014 55500
ASN1043 277770A000094572 06/08/2014 73662
ASS7853 277770A000094570 06/08/2014 73662
ATE2666 277770A000093347 07/08/2014 55413
ATG6288 277770A000094575 06/08/2014 52070
ATG7909 116100E005039573 20/08/2014 54600
ATI9957 277770A000093181 07/08/2014 54526
ATJ0394 277770A000094776 07/08/2014 60501
ATO3746 277770A000094307 06/08/2014 52070
ATR3998 277770A000094768 07/08/2014 55680
ATX7627 277770A000094681 07/08/2014 55417
ATY6210 277770A000094779 07/08/2014 73662
AUA4649 277770A000094027 08/08/2014 55680
AUB9634 277770A000093339 06/08/2014 55680
AUD0870 116100E005040439 17/08/2014 55680
AUE2990 277770A000094569 06/08/2014 60501
AUG2756 277770A000093350 08/08/2014 54600
AUJ7911 277770A000094791 08/08/2014 55411
AUJ8702 277770A000092470 06/08/2014 55417
AUM9126 277770A000093180 06/08/2014 55500
AUT4700 277770A000092469 06/08/2014 55500
AUT7875 277770A000093342 07/08/2014 55417
AUU3308 277770A000094772 07/08/2014 73662
AVB7954 277770A000094305 06/08/2014 51852
AVC8274 277770A000094683 07/08/2014 55500
AVI7379 116100E004958145 20/08/2014 60501
AVN6230 277770A000094314 06/08/2014 60501
AVO5270 277770A000093990 07/08/2014 55500
AVX1841 277770A000092473 07/08/2014 54870
AWC8066 277770A000094313 06/08/2014 51851
AWC9030 277770A000094025 07/08/2014 60501
AWE2938 277770A000094321 08/08/2014 51930
AWJ2404 277770A000094782 07/08/2014 54870
AWN7040 277770A000092592 08/08/2014 55413
AWN8858 277770A000092479 08/08/2014 54870
AWT3679 277770A000094022 07/08/2014 55500
AWV4564 277770A000093346 07/08/2014 55500
AWX3119 277770A000094310 06/08/2014 60501
AXE9667 277770A000094785 07/08/2014 54870
AXG9721 277770A000094693 08/08/2014 60501
AXK9915 277770A000094784 07/08/2014 54870
AXL8416 277770A000094312 06/08/2014 73662
AXN3065 277770A000094692 08/08/2014 60501
AXT7352 277770A000094318 07/08/2014 73662
AXY7184 277770A000094315 06/08/2014 73662
AXY9402 277770A000094135 07/08/2014 55250
AYB3799 277770A000092589 06/08/2014 55680
AYC8375 277770A000094771 07/08/2014 73662
AYH1308 277770A000093378 06/08/2014 73662
AYI4505 116100E004196881 20/08/2014 59910
AYJ5810 277770A000094565 06/08/2014 55500
AYN5125 277770A000094029 08/08/2014 55500
AZM5455 277770A000094568 07/08/2014 55411
BAJ2277 277770A000093987 06/08/2014 55680
BAL1066 116100E004958020 20/08/2014 59910
BAO1702 116100E004560093 18/08/2014 60501
BAS0255 277770A000093183 08/08/2014 55500
BCE0730 277770A000094571 06/08/2014 73662
BCK9888 277770A000092476 08/08/2014 55500
BDC2527 277770A000094130 06/08/2014 55417
BGJ8776 277770A000092593 08/08/2014 55413
BSH5203 277770A000094775 07/08/2014 60501
CAX7523 277770A000094766 07/08/2014 55415
CAX7523 277770A000093380 08/08/2014 59910
CXU8993 277770A000094324 08/08/2014 51930
DDC8054 277770A000094143 08/08/2014 55411
DEE5807 277770A000093382 08/08/2014 57380
DIZ8831 277770A000093137 07/08/2014 55250

DOC5021 116100E004464645 18/08/2014 60501
DRR0301 277770A000090947 06/08/2014 55500
EAL2091 116100E004558600 16/08/2014 54600
EGF4197 277770A000094137 07/08/2014 55250
ENA1454 277770A000094770 06/08/2014 60501
ERN7081 277770A000094767 07/08/2014 55416
ERV4364 116100E004211143 19/08/2014 59320
FAW1980 277770A000094781 07/08/2014 73662
HKN9216 277770A000094792 08/08/2014 55680
HLB8318 277770A000093136 07/08/2014 55090
IBK7224 277770A000094757 06/08/2014 55680
IJS0377 277770A000094023 07/08/2014 55500
ILJ0319 277770A000094778 07/08/2014 60501
JTY4972 277770A000093349 06/08/2014 59910
JVM1258 116100E004474744 20/08/2014 55413
KAD4139 116100E004957095 19/08/2014 54870
MBN2811 116100E005040212 20/08/2014 55411
MDJ0757 277770A000094695 08/08/2014 73662
MDW8232 277770A000093991 08/08/2014 54600
MGO9268 277770A000094573 06/08/2014 73662
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MLD9975 277770A000094694 08/08/2014 60501
MPJ3972 277770A000093343 07/08/2014 55680
MPJ3972 277770A000094685 07/08/2014 55500
NFU2070 277770A000093148 08/08/2014 54600

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do 
CONTRAN, notifi camos que foi imposta a penalidade de 
ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de 
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto 
à AMT-PONTA GROSSA até 23/07/2014, o qual será remetido 
à JARI para julgamento. 

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração

Código 
da In-
fração

Valor 
Infração 

AMO6079 277770A000090737 24/05/2014 55413 R$ 53.20
ASF0635 277770A000084396 03/01/2014 56300 R$ 85.13
IKO6621 277770A000091766 11/06/2014 54600 R$ 85.13
LYT9195 277770W000156824 30/03/2014 74550 R$ 85.13

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CON-
TRAN, notifi camos que foi imposta a penalidade de MULTA em 
decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo 
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à AMT-PONTA 
GROSSA até 13/10/2014, o qual será remetido à JARI para 
julgamento.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração

Código 
da Infra-

ção

Valor 
Infração 

AAB3666 116100E004956408 28/04/2014 55411 R$ 53.20
AAD4446 277770W000159612 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AAJ9761 277770W000159590 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AAK6667 277770A000089815 09/06/2014 51851 R$ 127.69
ABK3768 277770W000159559 07/06/2014 74550 R$ 85.13
ABL1140 116100E004957697 10/06/2014 59910 R$ 191.54
ABT0767 277770A000089823 14/06/2014 55500 R$ 85.13
ACJ5077 277770A000088893 09/06/2014 54600 R$ 85.13
ACO4636 277770A000088192 13/06/2014 53800 R$ 85.13
ACO7800 277770W000159548 06/06/2014 74550 R$ 85.13
ADG0909 277770A000091571 09/06/2014 55680 R$ 127.69
ADI5403 277770A000091041 09/06/2014 60501 R$ 191.54
ADJ5217 116100E004957431 14/06/2014 54870 R$ 127.69
ADL0019 277770A000091927 14/06/2014 55680 R$ 127.69
ADL0019 277770A000091533 14/06/2014 51851 R$ 127.69
ADN1666 277770W000159617 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ADY1003 277770A000089821 13/06/2014 54600 R$ 85.13
ADZ6622 277770A000091586 12/06/2014 73662 R$ 85.13
AEB2094 277770A000088890 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AEC9741 277770W000159620 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AEF0944 116100E004956392 09/06/2014 55680 R$ 127.69
AEJ0081 277770A000091048 14/06/2014 55411 R$ 53.20
AEO2067 277770B000015251 22/05/2014 56732 R$ 85.13
AER0276 277770A000091801 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AET9462 277770A000091628 07/06/2014 55680 R$ 127.69
AFC0709 277770A000092313 30/06/2014 59910 R$ 191.54
AFL9003 277770A000088366 12/05/2014 54870 R$ 127.69
AFM4012 277770A000091524 09/06/2014 55680 R$ 127.69
AFR5147 277770A000091763 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AFZ5826 116100E004956574 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AGL6655 277770A000091930 14/06/2014 54600 R$ 85.13
AGR8703 277770A000091580 09/06/2014 73662 R$ 85.13
AGX4642 277770W000159622 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AHB4447 277770W000158783 15/05/2014 74550 R$ 85.13
AHD9417 277770A000091803 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AHE1198 277770A000091669 13/06/2014 55500 R$ 85.13
AHH8991 277770W000159549 07/06/2014 74550 R$ 85.13
AHX8590 277770A000091572 07/06/2014 55680 R$ 127.69
AHY1847 277770A000091761 09/06/2014 55500 R$ 85.13
AIG6343 277770W000159567 10/06/2014 74550 R$ 85.13
AIK4455 277770A000091902 09/06/2014 73662 R$ 85.13
AIR3615 116100E004958766 11/06/2014 54870 R$ 127.69
AIU8982 277770W000159614 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AIZ0614 116100E004958265 15/06/2014 55250 R$ 85.13
AIZ0617 116100E004958264 15/06/2014 55250 R$ 85.13
AJH1906 277770A000089820 09/06/2014 51851 R$ 127.69
AJI4499 277770A000091622 07/06/2014 53800 R$ 85.13
AJN2807 116100E004956698 13/06/2014 57380 R$ 191.54
AJP2681 116100E004958768 11/06/2014 60501 R$ 191.54
AJS1031 277770A000091381 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AJW8973 277770A000091581 09/06/2014 59910 R$ 191.54
AJZ9694 277770A000091765 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AKG4258 277770W000159571 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AKP6244 116100E004957317 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AKY4562 277770A000091490 09/06/2014 55680 R$ 127.69
ALC6365 277770A000091720 09/06/2014 55500 R$ 85.13
ALD1671 277770A000091498 09/06/2014 60501 R$ 191.54
ALE4833 277770A000091758 07/06/2014 55500 R$ 85.13
ALG1799 277770W000159588 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ALP4281 277770A000089830 15/06/2014 54521 R$ 127.69
AMB0601 277770A000089469 15/06/2014 54521 R$ 127.69
AMC1027 277770W000159611 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AMF5746 277770W000159582 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AMG3079 277770W000159564 08/06/2014 74550 R$ 85.13
AMJ1727 277770W000159572 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AMJ3568 116100E004958773 15/06/2014 55411 R$ 53.20
AMJ5295 277770W000159630 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AMP1477 277770A000091861 13/06/2014 73662 R$ 85.13
AMQ0867 277770A000091380 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AMT0648 277770A000091451 28/05/2014 73662 R$ 85.13
AMW2750 277770B000015415 04/06/2014 60503 R$ 191.54
AMX3673 277770Y000216396 07/06/2014 74550 R$ 85.13
AMZ0857 277770A000091934 14/06/2014 55413 R$ 53.20
AMZ4669 277770Y000216818 05/06/2014 74550 R$ 85.13
ANC0347 116100E005039801 10/06/2014 56731 R$ 85.13
ANF2602 277770W000159585 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ANH0068 277770A000089721 28/04/2014 54600 R$ 85.13
ANH0170 116100E004958756 09/06/2014 57380 R$ 191.54
ANK0662 277770A000091724 09/06/2014 59910 R$ 191.54
ANL2637 277770W000159574 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ANQ4961 116100E004957699 13/06/2014 60501 R$ 191.54
ANS7640 277770W000159604 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ANT2443 116100E004958767 11/06/2014 60501 R$ 191.54
ANZ7346 277770A000089591 28/04/2014 54870 R$ 127.69
AOE4933 277770A000091756 07/06/2014 55680 R$ 127.69
AOG0208 277770A000089797 13/06/2014 55680 R$ 127.69
AOJ2292 277770W000159546 06/06/2014 74550 R$ 85.13
AOQ1688 277770W000159587 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AOS1875 277770A000089816 09/06/2014 51851 R$ 127.69
AOV3806 277770A000091631 09/06/2014 55680 R$ 127.69
AOY7062 277770A000089878 09/06/2014 59910 R$ 191.54
APA8820 277770A000091049 14/06/2014 55411 R$ 53.20
APC6198 277770A000090052 13/06/2014 54600 R$ 85.13
APD3554 116100E004958951 14/06/2014 60501 R$ 191.54
APD5293 277770B000015345 31/05/2014 60503 R$ 191.54
APF4696 277770A000091383 09/06/2014 55500 R$ 85.13
APG2406 277770A000089776 09/06/2014 55500 R$ 85.13
APG9700 277770W000159561 08/06/2014 74550 R$ 85.13
API0836 277770A000091914 11/06/2014 54521 R$ 127.69
APK6991 277770A000089775 09/06/2014 55500 R$ 85.13
APO3868 277770A000091492 09/06/2014 55500 R$ 85.13
APR8587 277770W000159605 13/06/2014 74550 R$ 85.13
APS1099 116100E004956393 09/06/2014 55680 R$ 127.69
AQA3242 277770B000014044 13/03/2014 60503 R$ 191.54
AQE5150 277770A000090064 13/06/2014 60501 R$ 191.54
AQG1224 277770W000159573 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AQG1457 277770W000159609 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AQI8846 116100E004957312 12/06/2014 64830 R$ 53.20
AQJ4791 277770A000091732 09/06/2014 73662 R$ 85.13
AQK1632 277770A000091579 09/06/2014 51930 R$ 191.54
AQO1311 116100E004811414 14/06/2014 60501 R$ 191.54
AQO3049 277770W000159600 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AQU9866 277770A000091530 09/06/2014 60501 R$ 191.54
AQZ8920 277770W000159547 06/06/2014 74550 R$ 85.13
ARA1458 116100E004958619 12/06/2014 70561 R$ 191.54
ARA1458 116100E004958620 12/06/2014 60501 R$ 191.54
ARC5111 277770W000159557 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ARH2186 277770A000083823 14/11/2013 51851 R$ 127.69
ARJ0723 277770A000091806 09/06/2014 55680 R$ 127.69
ARJ4755 277770A000087399 28/04/2014 60501 R$ 191.54
ARO9437 277770W000159550 07/06/2014 74550 R$ 85.13
ARV0073 277770W000159619 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ARV5869 277770A000091719 09/06/2014 54600 R$ 85.13
ARW8264 277770B000014036 17/03/2014 60503 R$ 191.54
ARW8264 277770B000014067 17/03/2014 60503 R$ 191.54
ARW9576 277770A000089829 09/06/2014 51851 R$ 127.69
ARY4654 116100E004809269 10/06/2014 55411 R$ 53.20
ARY4893 277770W000159542 05/06/2014 74550 R$ 85.13
ARY4893 277770W000159577 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ARY9279 277770A000091926 13/06/2014 55680 R$ 127.69
ARZ6564 277770A000091725 09/06/2014 59910 R$ 191.54

ASE1280 277770A000091671 14/06/2014 73662 R$ 85.13
ASE2217 277770A000088734 09/06/2014 59910 R$ 191.54
ASE7282 116100E004956390 09/06/2014 55680 R$ 127.69
ASG2276 277770A000091932 14/06/2014 55413 R$ 53.20
ASH8042 277770W000159602 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ASI1433 277770A000091398 07/06/2014 55500 R$ 85.13
ASI8143 277770A000089887 13/06/2014 55411 R$ 53.20
ASL8666 277770A000091325 09/06/2014 73662 R$ 85.13
ASM3390 277770A000091489 09/06/2014 55680 R$ 127.69
ASO1418 277770A000092102 13/06/2014 73662 R$ 85.13
ASO5463 277770A000089814 09/06/2014 73662 R$ 85.13
ASO8647 277770Y000210341 14/03/2014 74550 R$ 85.13
ASP0197 277770A000091577 07/06/2014 73662 R$ 85.13
ASP0197 277770A000091576 07/06/2014 59910 R$ 191.54
ASQ5641 116100E004958771 12/06/2014 54600 R$ 85.13
ASR4147 116100E004957695 12/06/2014 55250 R$ 85.13
ASW0434 277770A000091650 09/06/2014 73662 R$ 85.13
ASX7766 116100E004809270 10/06/2014 55411 R$ 53.20
ASZ8060 277770A000088888 07/06/2014 55680 R$ 127.69
ATA2095 277770A000091805 09/06/2014 55680 R$ 127.69
ATD1032 116100E004958760 10/06/2014 60501 R$ 191.54
ATD2395 277770A000091764 07/06/2014 55500 R$ 85.13
ATE9574 277770A000089811 23/05/2014 59910 R$ 191.54
ATG6237 277770A000091037 09/06/2014 55411 R$ 53.20
ATI1217 116100E004958702 15/06/2014 60501 R$ 191.54
ATI6911 277770W000159594 13/06/2014 74630 R$ 127.69
ATI8509 277770A000091632 09/06/2014 53800 R$ 85.13
ATJ8092 116100E004560436 14/06/2014 54521 R$ 127.69
ATL1203 277770A000088177 09/06/2014 55415 R$ 53.20
ATL1323 277770W000159615 13/06/2014 74630 R$ 127.69
ATM6856 277770A000089817 09/06/2014 51851 R$ 127.69
ATM6876 277770A000091130 24/05/2014 60501 R$ 191.54
ATO3643 277770W000159589 12/06/2014 74630 R$ 127.69
ATP1759 277770A000088733 09/06/2014 54600 R$ 85.13
ATQ2933 277770A000089581 22/04/2014 73662 R$ 85.13
ATR9923 277770A000091321 09/06/2014 55500 R$ 85.13
ATU1358 277770A000091936 11/06/2014 59910 R$ 191.54
ATY0078 277770B000014320 27/03/2014 56732 R$ 85.13
ATZ4264 277770A000088887 07/06/2014 55680 R$ 127.69
AUD3059 277770A000091762 09/06/2014 55500 R$ 85.13
AUG1090 277770W000159627 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AUG6669 277770W000159579 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AUG8952 116100E004809274 16/06/2014 55411 R$ 53.20
AUK6223 277770A000089879 09/06/2014 59910 R$ 191.54
AUK9328 277770W000159598 13/06/2014 74710 R$ 574.62
AUM1289 277770A000091802 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AUO3488 277770W000159560 08/06/2014 74550 R$ 85.13
AUQ0545 277770W000159586 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AUQ6374 277770W000159566 09/06/2014 74550 R$ 85.13
AUR9467 277770A000091773 13/06/2014 55500 R$ 85.13
AUS5795 116100E004957432 15/06/2014 54600 R$ 85.13
AUV4713 277770A000088744 13/06/2014 59910 R$ 191.54
AUV7754 277770A000091933 14/06/2014 55413 R$ 53.20
AUV9234 277770A000091526 09/06/2014 55500 R$ 85.13
AVC3902 277770W000159544 06/06/2014 74550 R$ 85.13
AVD3428 277770A000089795 13/06/2014 73662 R$ 85.13
AVD4230 277770A000090001 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AVE8953 277770A000091862 13/06/2014 73662 R$ 85.13
AVF3396 277770A000089819 09/06/2014 51852 R$ 127.69
AVG1095 277770A000091088 28/05/2014 54010 R$ 127.69
AVG9555 277770A000091324 09/06/2014 59910 R$ 191.54
AVK8090 277770A000091575 07/06/2014 55680 R$ 127.69
AVP7466 277770W000159607 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AVS2379 277770A000088892 09/06/2014 55500 R$ 85.13
AVS5480 277770A000091670 14/06/2014 55500 R$ 85.13
AVS8596 277770A000089828 15/06/2014 54521 R$ 127.69
AVS8809 277770W000159599 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AVU1565 277770A000090062 13/06/2014 60501 R$ 191.54
AVV9915 277770W000159555 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AVW2792 277770A000091582 13/06/2014 55680 R$ 127.69
AVX4866 277770A000089183 11/04/2014 55680 R$ 127.69
AVX8826 277770A000089826 15/06/2014 54521 R$ 127.69
AVZ0519 277770W000159541 04/06/2014 74550 R$ 85.13
AWD2998 277770A000091623 07/06/2014 55417 R$ 53.20
AWD9992 277770A000088973 25/03/2014 54600 R$ 85.13
AWE1898 116100E004956772 09/06/2014 57380 R$ 191.54
AWF1288 277770A000089837 14/06/2014 73662 R$ 85.13
AWF3154 277770W000159552 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AWG4475 277770A000089888 14/06/2014 54522 R$ 127.69
AWI6049 277770W000159370 02/06/2014 74550 R$ 85.13
AWI8760 116100E004958761 10/06/2014 60501 R$ 191.54
AWM5834 277770A000091535 14/06/2014 55500 R$ 85.13
AWO9798 277770A000091527 09/06/2014 60501 R$ 191.54
AWP0133 116100E004958270 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AWQ7968 277770A000091857 13/06/2014 60501 R$ 191.54
AWT0688 116100E004809273 16/06/2014 55411 R$ 53.20
AWT4183 277770W000159584 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AWV1049 277770W000159608 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AWW8228 277770W000159625 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AWX8399 277770A000087426 17/04/2014 60501 R$ 191.54
AWX8718 277770B000015373 29/05/2014 60503 R$ 191.54
AWZ0758 277770W000159626 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXB1344 277770A000091858 13/06/2014 73662 R$ 85.13
AXB8796 277770A000091938 13/06/2014 73662 R$ 85.13
AXB9184 277770W000159603 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AXC5801 277770A000091754 07/06/2014 55411 R$ 53.20
AXD3754 277770A000088747 14/06/2014 55500 R$ 85.13
AXD5558 277770W000159553 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXF2537 277770A000089799 13/06/2014 55411 R$ 53.20
AXF7408 277770W000159601 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AXG9276 277770A000091753 07/06/2014 55413 R$ 53.20
AXG9709 277770A000091371 03/06/2014 73662 R$ 85.13
AXH0372 277770W000159562 08/06/2014 74550 R$ 85.13
AXH0687 277770A000088889 07/06/2014 54600 R$ 85.13
AXI2717 277770W000159629 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXI8514 277770W000159578 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXK0889 116100E004809412 12/06/2014 55415 R$ 53.20
AXL5542 277770Y000215690 21/05/2014 74550 R$ 85.13
AXR9675 116100E004957430 14/06/2014 60501 R$ 191.54
AXS8423 277770A000088886 07/06/2014 55413 R$ 53.20
AXU0527 277770W000159576 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AXU1499 277770A000089831 15/06/2014 54521 R$ 127.69
AXW2056 277770A000089886 13/06/2014 55411 R$ 53.20
AXW3047 277770A000091320 09/06/2014 55500 R$ 85.13
AXW5328 277770A000088750 13/06/2014 60501 R$ 191.54
AXX9961 116100E004957266 13/06/2014 60501 R$ 191.54
AXY9981 277770B000015492 04/06/2014 60503 R$ 191.54
AXZ5081 277770A000091038 09/06/2014 55411 R$ 53.20
AYD6857 116100E004957433 15/06/2014 55680 R$ 127.69
AYD7931 277770A000091534 14/06/2014 55680 R$ 127.69
AYE7986 277770A000092839 09/07/2014 57380 R$ 191.54
AYF7460 277770A000091532 14/06/2014 53800 R$ 85.13
AYG0319 277770W000159624 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AYH1319 277770A000091760 07/06/2014 55500 R$ 85.13
AYH3943 277770A000091774 14/06/2014 55680 R$ 127.69
AZC2504 277770A000091808 13/06/2014 55500 R$ 85.13
AZL1979 277770A000091915 09/06/2014 73662 R$ 85.13
AZS0130 277770W000159570 11/06/2014 74550 R$ 85.13
BAE0688 277770A000091919 13/06/2014 55250 R$ 85.13
BAY1944 116100E004958757 09/06/2014 60501 R$ 191.54
BBA6800 277770W000159606 13/06/2014 74550 R$ 85.13
BBI1105 277770W000159628 14/06/2014 74550 R$ 85.13

BBM0560 277770W000159581 12/06/2014 74550 R$ 85.13
BCD1312 277770W000159616 13/06/2014 74550 R$ 85.13
BCJ5002 277770A000091757 07/06/2014 55680 R$ 127.69
BCM3777 277770A000088883 09/06/2014 54526 R$ 127.69
BCM9190 277770A000091772 13/06/2014 55500 R$ 85.13
BCS0922 277770A000091583 09/06/2014 73662 R$ 85.13
BCT4488 277770A000091573 07/06/2014 55500 R$ 85.13
BDD2900 277770W000159595 13/06/2014 74550 R$ 85.13
BDD2900 277770A000091807 09/06/2014 55680 R$ 127.69
BDM0023 116100E004958754 07/06/2014 55411 R$ 53.20
BDR6262 277770A000091574 07/06/2014 55680 R$ 127.69
BDS8088 277770A000089877 09/06/2014 55500 R$ 85.13
BEJ0418 277770A000089798 13/06/2014 54522 R$ 127.69
BEM4136 116100E004809272 16/06/2014 55411 R$ 53.20
BES0765 277770A000082844 09/11/2013 55413 R$ 53.20
BET6062 277770W000159568 10/06/2014 74550 R$ 85.13
BLK9707 277770W000159569 10/06/2014 74550 R$ 85.13
BWN5851 277770A000088178 09/06/2014 55500 R$ 85.13
CBB0516 277770A000091047 13/06/2014 55680 R$ 127.69
CDL4364 277770A000089777 09/06/2014 55411 R$ 53.20
CEI1063 277770A000091931 14/06/2014 55500 R$ 85.13
CMB5783 277770A000091953 14/06/2014 55413 R$ 53.20
CPZ7456 277770W000159623 14/06/2014 74550 R$ 85.13
CRI9708 277770W000159596 13/06/2014 74630 R$ 127.69
CTJ2564 277770A000091717 08/06/2014 55411 R$ 53.20
CVX4949 277770W000159618 13/06/2014 74550 R$ 85.13
DBZ2079 277770A000091531 09/06/2014 60501 R$ 191.54
DFF8777 277770B000014327 30/03/2014 60503 R$ 191.54
DLR5844 277770A000087472 30/03/2014 54521 R$ 127.69
DMY3185 277770W000159543 05/06/2014 74550 R$ 85.13

DSX9586 277770A000089824 15/06/2014 54521 R$ 127.69
DUD2500 277770A000091804 07/06/2014 55500 R$ 85.13
DYI6174 277770W000159613 13/06/2014 74550 R$ 85.13
EAF9352 277770A000091379 07/06/2014 55500 R$ 85.13
EBN4016 277770B000015534 08/06/2014 60503 R$ 191.54
EDS0977 277770A000088891 07/06/2014 55500 R$ 85.13
ELI5552 277770A000088746 14/06/2014 55500 R$ 85.13

EQV8147 277770W000159583 12/06/2014 74550 R$ 85.13
EZO2946 277770A000091537 14/06/2014 55413 R$ 53.20
FKW5525 277770W000159597 13/06/2014 74550 R$ 85.13
GKL2362 277770W000159575 14/06/2014 74550 R$ 85.13
HFG5121 277770A000091323 09/06/2014 55680 R$ 127.69
HTQ5448 277770W000159556 12/06/2014 74550 R$ 85.13
HUK3988 116100E004958263 15/06/2014 55250 R$ 85.13
ITA8193 277770A000091901 09/06/2014 60501 R$ 191.54
JHA1039 277770A000087522 27/03/2014 57380 R$ 191.54
JTF2670 277770A000089472 15/06/2014 54521 R$ 127.69
KIV1086 277770A000091854 13/06/2014 55416 R$ 53.20
KNH1675 277770A000089471 15/06/2014 54521 R$ 127.69
LOI4219 277770A000088884 07/06/2014 55680 R$ 127.69
LRB3511 277770W000159580 12/06/2014 74550 R$ 85.13
LYF0933 277770W000159565 08/06/2014 74550 R$ 85.13
LZN4870 277770A000091629 07/06/2014 55500 R$ 85.13
LZU8614 277770A000087480 31/03/2014 55500 R$ 85.13
MAR2992 277770A000091928 14/06/2014 55500 R$ 85.13
MDM0380 277770A000088850 02/06/2014 54522 R$ 127.69
MER7668 277770A000089796 13/06/2014 55680 R$ 127.69
MFD4195 277770A000089473 15/06/2014 54521 R$ 127.69
MHY3474 277770W000159593 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MIQ0088 277770W000159610 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MJC6470 277770A000091570 09/06/2014 53800 R$ 85.13
MJQ2079 277770W000159621 13/06/2014 74630 R$ 127.69
MKF0668 277770W000159043 20/05/2014 74550 R$ 85.13
MLA8850 116100E004958775 15/06/2014 54284 R$ 191.54
MLL2752 277770W000159592 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MLL2752 277770W000159591 13/06/2014 74550 R$ 85.13
NSO3548 277770W000159554 12/06/2014 74550 R$ 85.13
OHA6364 277770A000091759 07/06/2014 55500 R$ 85.13
OQS5433 277770A000091399 07/06/2014 55500 R$ 85.13
OWK5328 277770A000091903 09/06/2014 73662 R$ 85.13
OWV1823 277770W000159545 06/06/2014 74550 R$ 85.13

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CON-
TRAN, notifi camos que foi imposta a penalidade de MULTA em 
decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo 
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à AMT-PONTA 
GROSSA até 16/10/2014, o qual será remetido à JARI para 
julgamento.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração

Código 
da 

Infra-
ção

Valor 
Infração 

AAF9098 277770X000135935 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AAH0220 277770X000135936 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AAO0115 277770X000135937 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AAO0115 277770X000135938 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ACA2201 277770X000135939 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ACH5609 277770X000135940 05/06/2014 55412 R$ 53.20
ACH8333 277770X000135941 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ADD4777 277770X000135942 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ADG9013 277770X000135943 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ADL3241 277770X000135944 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AEA5561 277770X000135945 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AEA5561 277770X000135946 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AEB7358 277770X000135947 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AEC2133 277770X000135948 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AEJ4001 277770X000135949 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AEW6385 277770X000135950 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AEX8172 277770X000135951 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AFI6143 277770X000135953 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AFI6143 277770X000135952 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AFR1379 277770X000135954 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AFS7083 277770X000135955 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AFU5588 277770X000135956 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AFX0342 277770X000135957 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AFX2834 277770X000135958 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AFY9026 277770X000135959 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AFZ6045 277770X000135960 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AGK4772 277770X000135961 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AGK9372 277770X000135962 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AGW0015 277770X000135963 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AGX0705 277770X000135964 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AHC3245 277770X000135965 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AHH8148 277770X000135966 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AHI0377 277770X000135967 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AHL5257 277770X000135968 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AHL9888 277770X000135969 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AHM1229 277770X000135970 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AHT1134 277770X000135971 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AIC1155 277770X000135972 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AII0400 277770X000135973 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AIR0621 277770X000135974 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AJA2341 277770X000135975 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AJH0181 277770X000135976 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AJJ2023 277770X000135977 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AJS4290 277770X000135978 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AJW0304 277770X000135979 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AJZ9233 277770X000135980 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AKH5504 277770X000135981 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AKH6204 277770X000135982 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AKP5002 277770X000135983 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AKR9500 277770X000135985 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AKR9500 277770X000135984 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AKV4443 277770X000135986 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ALI0247 277770X000135987 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ALN4600 277770X000135988 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ALS8977 277770X000135989 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AMA4381 277770X000135990 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AMC5665 277770X000135991 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AMG1927 277770X000135992 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AMJ9637 277770X000135993 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AML0406 277770X000135994 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AMN2094 277770X000135996 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AMN2094 277770X000135995 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AMR2217 277770X000135997 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AMS7527 277770X000135998 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AMT6338 277770X000135999 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AMW9880 277770X000136000 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ANI3218 277770X000136001 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ANN0290 277770X000136002 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ANS1731 277770X000136003 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ANS8666 277770X000136004 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AOF3009 277770X000136005 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AOG3073 277770X000136006 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AOQ6839 277770X000136007 05/06/2014 55412 R$ 53.20
APA8820 277770X000136008 05/06/2014 55412 R$ 53.20
APK6991 277770X000136009 04/06/2014 55412 R$ 53.20
APR3240 277770X000136010 03/06/2014 55412 R$ 53.20
APU6660 277770X000136011 02/06/2014 55412 R$ 53.20
APV9622 277770X000136012 02/06/2014 55412 R$ 53.20
APZ0210 277770X000136013 06/06/2014 55412 R$ 53.20
APZ9142 277770X000136014 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AQB4558 277770X000136015 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AQD8141 277770X000136016 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AQE6424 277770X000136017 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AQF6873 277770X000136018 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AQH7493 277770X000136019 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AQH9859 277770X000136020 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AQK0600 277770X000136021 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AQR8115 277770X000136022 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AQS2004 277770X000136023 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AQS8720 277770X000136024 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AQS8720 277770X000136025 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AQZ3763 277770X000136026 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ARF7962 277770X000136027 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ARL7186 277770X000136028 05/06/2014 55412 R$ 53.20
ARM4404 277770X000136029 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ARV3857 277770X000136030 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ARV5824 277770X000136031 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ARW8714 277770X000136032 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ASD3198 277770X000136033 05/06/2014 55412 R$ 53.20
ASH9086 277770X000136034 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ASJ6228 277770X000136035 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ASK3606 277770X000136036 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ASK7951 277770X000136037 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ASM2243 277770X000136038 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ASO2065 277770X000136039 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ASV4219 277770X000136040 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ASV4219 277770X000136041 05/06/2014 55412 R$ 53.20
ASV4219 277770X000136042 06/06/2014 55412 R$ 53.20

ASV4253 277770X000136043 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ASY1357 277770X000136044 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ATB2703 277770X000136045 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ATB5763 277770X000136046 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ATD4630 277770X000136047 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ATE7744 277770X000136048 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ATI0442 277770X000136049 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ATI2749 277770X000136050 02/06/2014 55412 R$ 53.20
ATJ9539 277770X000136051 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ATM8905 277770X000136052 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ATT5061 277770X000136053 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ATU4956 277770X000136054 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ATW0964 277770X000136056 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ATW0964 277770X000136055 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AUL9133 277770X000136057 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AUM1983 277770X000136058 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AUR7848 277770X000136059 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AVD1333 277770X000136060 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AVE3811 277770X000136061 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AVG6988 277770X000136062 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AVH6207 277770X000136063 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AVK5438 277770X000136064 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AVN6173 277770X000136065 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AVS8957 277770X000136066 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AVV4984 277770X000136067 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AVV7238 277770X000136068 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AVW5834 277770X000136069 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AWC2721 277770X000136070 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AWK8753 277770X000136071 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AWL9726 277770X000136072 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AWP8080 277770X000136073 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AWX5264 277770X000136074 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AWY7154 277770X000136075 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AXD4213 277770X000136076 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AXD4213 277770X000136077 06/06/2014 55412 R$ 53.20
AXD5535 277770X000136078 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AXH7141 277770X000136079 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AXJ0278 277770X000136080 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AXJ1200 277770X000136081 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AXK9201 277770X000136082 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AXK9914 277770X000136083 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AXN6055 277770X000136084 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AXR4746 277770X000136085 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AXS2950 277770X000136086 04/06/2014 55412 R$ 53.20
AXT1398 277770X000136087 02/06/2014 55412 R$ 53.20
AXU2825 277770X000136088 03/06/2014 55412 R$ 53.20
AXV3581 277770X000136089 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AYC3572 277770X000136090 05/06/2014 55412 R$ 53.20
AYE3566 277770X000136091 02/06/2014 55412 R$ 53.20
BAG2303 277770X000136092 06/06/2014 55412 R$ 53.20
BBB4584 277770X000136093 03/06/2014 55412 R$ 53.20
BBZ5151 277770X000136094 02/06/2014 55412 R$ 53.20
BCH2708 277770X000136095 05/06/2014 55412 R$ 53.20
BCJ7771 277770X000136096 03/06/2014 55412 R$ 53.20
BCQ2910 277770X000136097 04/06/2014 55412 R$ 53.20
BCR1205 277770X000136098 05/06/2014 55412 R$ 53.20
BDC0199 277770X000136099 04/06/2014 55412 R$ 53.20
BEG1030 277770X000136100 06/06/2014 55412 R$ 53.20
BEL1210 277770X000136101 04/06/2014 55412 R$ 53.20
BMS0946 277770X000136102 04/06/2014 55412 R$ 53.20
BTP7058 277770X000136103 03/06/2014 55412 R$ 53.20
BUX2305 277770X000136104 02/06/2014 55412 R$ 53.20
BVP5264 277770X000136105 05/06/2014 55412 R$ 53.20
CGP0313 277770X000136106 03/06/2014 55412 R$ 53.20
CJI9068 277770X000136107 04/06/2014 55412 R$ 53.20
CLE5439 277770X000136108 03/06/2014 55412 R$ 53.20
CRQ4199 277770X000136109 03/06/2014 55412 R$ 53.20
CSD4600 277770X000136110 05/06/2014 55412 R$ 53.20
DAD2128 277770X000136111 05/06/2014 55412 R$ 53.20
DFW2485 277770X000136112 06/06/2014 55412 R$ 53.20
DIO7188 277770X000136113 03/06/2014 55412 R$ 53.20
DJN0925 277770X000136114 03/06/2014 55412 R$ 53.20
DMI4245 277770X000136115 04/06/2014 55412 R$ 53.20
DNI2263 277770X000136116 06/06/2014 55412 R$ 53.20
DSB2529 277770X000136117 06/06/2014 55412 R$ 53.20
DSJ7988 277770X000136118 06/06/2014 55412 R$ 53.20
EAY3637 277770X000136119 03/06/2014 55412 R$ 53.20
EFX3176 277770X000136120 04/06/2014 55412 R$ 53.20
ERW0720 277770X000136121 06/06/2014 55412 R$ 53.20
ETB3470 277770X000136122 03/06/2014 55412 R$ 53.20
ETV7430 277770X000136123 02/06/2014 55412 R$ 53.20
GRS5600 277770X000136124 03/06/2014 55412 R$ 53.20
HLP7936 277770X000136125 04/06/2014 55412 R$ 53.20
HRH1313 277770X000136126 02/06/2014 55412 R$ 53.20
IEN4450 277770X000136127 03/06/2014 55412 R$ 53.20
IGT2977 277770X000136128 02/06/2014 55412 R$ 53.20
IKQ9794 277770X000136129 02/06/2014 55412 R$ 53.20
IMJ2672 277770X000136130 05/06/2014 55412 R$ 53.20
JEI3204 277770X000136131 04/06/2014 55412 R$ 53.20
JFI1341 277770X000136132 04/06/2014 55412 R$ 53.20
JKU9035 277770X000136133 02/06/2014 55412 R$ 53.20
JLW1601 277770X000136134 04/06/2014 55412 R$ 53.20
JNJ0674 277770X000136135 05/06/2014 55412 R$ 53.20
JRG9530 277770X000136136 04/06/2014 55412 R$ 53.20
JZX1950 277770X000136137 04/06/2014 55412 R$ 53.20
KIO0534 277770X000136138 04/06/2014 55412 R$ 53.20
KRD6360 277770X000136140 06/06/2014 55412 R$ 53.20
KRD6360 277770X000136139 04/06/2014 55412 R$ 53.20
LLD8094 277770X000136141 05/06/2014 55412 R$ 53.20
LNC8563 277770X000136142 03/06/2014 55412 R$ 53.20
LNC8563 277770X000136143 04/06/2014 55412 R$ 53.20
LNR2168 277770X000136144 06/06/2014 55412 R$ 53.20
LOV0365 277770X000136145 06/06/2014 55412 R$ 53.20
LXU2589 277770X000136146 03/06/2014 55412 R$ 53.20
LZY9073 277770X000136147 02/06/2014 55412 R$ 53.20
MAL2627 277770X000136148 06/06/2014 55412 R$ 53.20
MAL3512 277770X000136149 04/06/2014 55412 R$ 53.20
MBJ4304 277770X000136150 06/06/2014 55412 R$ 53.20
MBY7137 277770X000136151 05/06/2014 55412 R$ 53.20
MHG4100 277770X000136152 06/06/2014 55412 R$ 53.20
MJA4851 277770X000136153 06/06/2014 55412 R$ 53.20
MLX9434 277770X000136154 03/06/2014 55412 R$ 53.20
NAO0970 277770X000136155 06/06/2014 55412 R$ 53.20
NBH2848 277770X000136156 04/06/2014 55412 R$ 53.20
NPD0413 277770X000136157 06/06/2014 55412 R$ 53.20
OQW4878 277770X000136158 04/06/2014 55412 R$ 53.20

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do 
CONTRAN, notifi camos que foi lavrada a autuação de infração 
cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autua-
ção junto à AMT-PONTA GROSSA até 13/10/2014.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração
Código da 
Infração 

ABJ4366 277770Y000220008 13/08/2014 74550
ABL6014 277770B000016808 18/08/2014 60503
ABN3332 277770B000016824 18/08/2014 60503
ABS2033 277770B000016898 14/08/2014 60503
ABS4865 116100E005040557 20/08/2014 60501
ABX5800 277770Y000220042 15/08/2014 74550
ACI7508 116100E004810790 22/08/2014 54010
ACS4919 277770B000016797 14/08/2014 56732
ACV8345 277770B000016795 17/08/2014 60503
ADG0689 277770Y000220020 16/08/2014 74630
ADG2241 277770Y000220011 16/08/2014 74550
ADH8503 277770Y000220125 14/08/2014 74550
ADR0818 277770B000016771 14/08/2014 60503
ADR7409 277770B000016833 15/08/2014 56732
ADT3110 277770B000016800 17/08/2014 60503
ADY0977 277770B000016868 18/08/2014 56732
AEG2900 277770B000016766 17/08/2014 60503
AEN3556 277770B000016919 19/08/2014 60503
AEW0069 277770B000016914 17/08/2014 60503
AEZ3627 277770B000016871 18/08/2014 56732
AFC4572 277770B000016779 18/08/2014 60503
AFO4973 277770Y000220013 16/08/2014 74550
AFQ7643 277770B000016821 16/08/2014 56732
AFV6125 277770B000016855 16/08/2014 56732
AFX2477 277770Y000220113 17/08/2014 74550
AFX7156 277770B000016904 14/08/2014 60503
AFY5239 277770Y000220009 13/08/2014 74550
AFZ2851 277770B000016786 16/08/2014 60503
AGA9485 277770Y000220094 18/08/2014 74550
AGC1525 277770B000016814 15/08/2014 56732
AGE6222 277770Y000220028 14/08/2014 74550
AGH4654 277770Y000220101 13/08/2014 74550
AHD4799 277770B000016897 14/08/2014 56732
AHF4011 277770Y000220017 14/08/2014 74550
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AIC9739 277770B000016883 19/08/2014 56732
AIH0006 277770Y000220104 14/08/2014 74550
AII8788 116100E005040701 22/08/2014 55250
AIL0671 277770Y000220040 15/08/2014 74550
AIO2179 277770B000016866 18/08/2014 56732
AIW8656 277770B000016773 16/08/2014 60503
AIX1680 277770B000016802 16/08/2014 60503
AJF4173 277770B000016839 17/08/2014 60503
AJH8202 277770Y000220031 18/08/2014 74550
AJI2672 277770B000016858 17/08/2014 56732
AJN1512 277770B000016869 18/08/2014 56732
AJQ3150 277770Y000220143 15/08/2014 74550
AJR7908 277770B000016863 18/08/2014 56732
AJT4181 116100E005040611 23/08/2014 55500
AJW2555 277770B000016862 17/08/2014 56732
AKB5721 277770Y000220087 17/08/2014 74550
AKO7035 277770Y000220097 19/08/2014 74550
AKO9567 277770B000016807 15/08/2014 56732
AKU3866 277770Y000220085 16/08/2014 74550
AKY8983 277770B000016910 15/08/2014 60503
ALA5421 277770B000016776 16/08/2014 60503
ALB6201 277770B000016895 13/08/2014 60503
ALE2606 277770B000016913 17/08/2014 60503
ALG5416 277770Y000220023 17/08/2014 74550
ALL2878 277770Y000220041 16/08/2014 74550
ALL3345 277770B000016845 15/08/2014 56732
ALN3666 277770Y000220066 15/08/2014 74550
ALP8721 277770Y000220035 17/08/2014 74550
AMB8719 277770Y000220141 14/08/2014 74630
AMB8719 277770Y000220079 14/08/2014 74550
AMB8719 277770Y000220077 14/08/2014 74630
AMB8719 277770Y000220082 15/08/2014 74710
AMF5787 277770Y000220054 18/08/2014 74550
AMG5272 277770Y000220068 17/08/2014 74550
AMJ5295 277770Y000220095 19/08/2014 74710
AMJ5295 277770Y000220147 19/08/2014 74550
AMO2197 277770B000016872 19/08/2014 60503
AMV4200 277770Y000220010 14/08/2014 74550
AMW4169 277770Y000220060 15/08/2014 74550
AMY4125 277770Y000220136 17/08/2014 74550
AND2719 277770Y000220088 17/08/2014 74550
ANK7218 277770B000016780 14/08/2014 60503
ANL4946 277770Y000220037 13/08/2014 74550
ANM0024 277770Y000220084 15/08/2014 74550
ANO5086 277770B000016880 19/08/2014 56732
ANQ7754 277770Y000220055 18/08/2014 74550
ANS2922 277770Y000220145 17/08/2014 74550
ANV0022 277770Y000220016 19/08/2014 74550
ANX3231 116100E005040613 23/08/2014 55500
ANZ4684 277770B000016826 18/08/2014 60503
ANZ9864 116100E005040708 23/08/2014 55500
AOC5174 277770Y000220115 19/08/2014 74550
AOE8064 277770B000016885 19/08/2014 56732
AOO6975 277770B000016852 16/08/2014 60503
AOT9887 277770B000016829 19/08/2014 56732
APB3661 277770Y000220124 14/08/2014 74550
APG3844 277770Y000220057 19/08/2014 74550
API3792 277770B000016772 16/08/2014 60503
APK9037 277770B000016917 17/08/2014 60503
APM4453 277770Y000220059 14/08/2014 74550
APM4453 277770Y000220065 15/08/2014 74550
APM4453 277770Y000220062 15/08/2014 74630
APU9199 116100E005040707 23/08/2014 55500
APV5634 277770B000016911 16/08/2014 60503
APY1715 277770Y000220144 16/08/2014 74630
APY1715 277770Y000220109 16/08/2014 74550
APY6121 277770Y000220122 14/08/2014 74550
APZ7894 277770Y000220033 19/08/2014 74550
AQK1591 277770Y000220108 16/08/2014 74550
AQM5025 277770B000016781 14/08/2014 60503
AQM9933 116100E004956295 22/08/2014 55250
AQN1529 277770B000016810 13/08/2014 60503
AQN8068 277770B000016881 19/08/2014 56732
AQS9458 277770B000016834 15/08/2014 56732
AQT1917 277770Y000220111 17/08/2014 74550
AQV0394 277770B000016843 15/08/2014 56732
AQY6388 277770B000016874 19/08/2014 56732
ARB9702 277770B000016767 19/08/2014 60503
ARC5818 277770B000016790 17/08/2014 60503
ARC6641 277770Y000220098 19/08/2014 74550
ARD1108 277770B000016798 16/08/2014 60503
ARD9546 277770B000016844 15/08/2014 56732
ARF7126 116100E005040612 23/08/2014 55500
ARK7356 277770Y000220129 16/08/2014 74550
ARL1437 277770Y000220071 15/08/2014 74550
ARM0979 277770Y000220007 18/08/2014 74550
ARO5353 277770Y000220012 16/08/2014 74550
ARO8045 277770Y000220100 13/08/2014 74550
ARP8157 116100E005040610 23/08/2014 55500
ARU4039 277770Y000220139 18/08/2014 74550
ARU7099 277770Y000220146 18/08/2014 74550
ARU8383 116100E004956296 22/08/2014 54600
ARX7799 277770B000016889 19/08/2014 56732
ARY1949 277770B000016876 18/08/2014 56732
ARY5954 277770B000016891 19/08/2014 56732
ASD9598 277770B000016856 16/08/2014 56732
ASH0523 277770Y000220090 18/08/2014 74550
ASI2993 277770Y000220120 13/08/2014 74550
ASO0059 277770Y000220142 15/08/2014 74630
ASP7625 277770Y000220131 16/08/2014 74550
AST2977 277770Y000220063 15/08/2014 74550
ASU6832 277770B000016854 16/08/2014 56732
ASY1462 277770B000016784 14/08/2014 56732
ATD3496 277770Y000220014 17/08/2014 74630
ATE9633 277770B000016830 19/08/2014 56732
ATH1160 277770B000016788 17/08/2014 60503
ATJ7642 277770Y000220047 14/08/2014 74550
ATK8543 277770Y000220080 15/08/2014 74550
ATK9869 277770Y000220081 15/08/2014 74550
ATP6356 277770B000016823 17/08/2014 60503
ATR7849 277770B000016894 13/08/2014 60503
ATS6127 277770B000016893 19/08/2014 56732
ATS9003 277770B000016825 18/08/2014 56732
ATX1698 277770Y000220049 14/08/2014 74550
AUB0198 116100E004474412 25/08/2014 58191
AUB4331 277770B000016816 15/08/2014 60503
AUG6798 277770Y000220064 15/08/2014 74550
AUH1261 277770B000016815 16/08/2014 60503
AUQ4766 277770B000016875 18/08/2014 56732
AUS5890 277770Y000220107 14/08/2014 74550
AUT5602 277770Y000220067 16/08/2014 74550
AVC3509 277770Y000220112 17/08/2014 74550
AVD4794 277770Y000220114 17/08/2014 74630
AVE0255 277770Y000220056 18/08/2014 74550
AVJ9867 277770B000016841 15/08/2014 56732
AVL8524 277770Y000220126 14/08/2014 74550
AVN8398 277770B000016859 17/08/2014 56732
AVO0156 277770B000016832 15/08/2014 56732
AVQ2308 277770B000016865 18/08/2014 60503
AWA6109 277770B000016801 16/08/2014 60503
AWC1038 277770Y000220019 16/08/2014 74630
AWD2380 277770Y000220022 17/08/2014 74550
AWE8986 277770Y000220032 19/08/2014 74550
AWG0922 277770Y000220074 14/08/2014 74630
AWG4392 277770B000016877 18/08/2014 56732
AWH1453 277770Y000220123 14/08/2014 74550
AWK1133 277770B000016805 19/08/2014 60503
AWK2202 277770B000016849 16/08/2014 56732
AWL9012 277770B000016892 19/08/2014 60503
AWP7456 277770B000016820 16/08/2014 60503
AWS8366 277770Y000220061 15/08/2014 74550
AWT0489 277770B000016902 14/08/2014 60503
AWU7318 277770Y000220070 15/08/2014 74550
AWW1153 277770B000016811 13/08/2014 60503
AWW2836 277770Y000220015 17/08/2014 74550
AWX0029 277770Y000220018 15/08/2014 74550
AWX0381 277770Y000220092 18/08/2014 74550
AWX3094 277770Y000220140 14/08/2014 74550
AWZ4994 277770B000016918 19/08/2014 60503
AXA0990 277770B000016838 15/08/2014 56732
AXA7013 277770Y000220036 17/08/2014 74550

AXC0825 277770B000016789 17/08/2014 60503
AXD5719 116100E005040556 19/08/2014 60501
AXE6627 277770A000094317 07/08/2014 51851
AXF2039 277770B000016888 19/08/2014 56732
AXI7784 277770B000016879 19/08/2014 60503
AXI7784 277770B000016792 19/08/2014 60503
AXJ1935 277770Y000220083 15/08/2014 74550
AXL1691 277770Y000220034 19/08/2014 74550
AXN9438 277770B000016774 17/08/2014 60503
AXO1467 277770B000016848 15/08/2014 56732
AXO5331 277770B000016827 19/08/2014 56732
AXO7794 277770Y000220096 19/08/2014 74550
AXP3638 277770B000016840 15/08/2014 56732
AXS5209 277770B000016817 15/08/2014 56732
AXS9983 277770B000016878 19/08/2014 56732
AXT1433 277770B000016846 15/08/2014 56732
AXX5456 277770Y000220116 19/08/2014 74550
AYA5068 277770Y000220053 17/08/2014 74550
AYB0381 277770Y000220024 17/08/2014 74630
AYB0384 277770B000016847 15/08/2014 56732
AYF9310 277770B000016903 19/08/2014 60503
AYG8240 277770B000016836 15/08/2014 56732
AYL1961 277770B000016831 14/08/2014 56732
AYL6831 277770B000016818 15/08/2014 56732
AYN0721 277770Y000220103 14/08/2014 74550
AYP4735 277770B000016777 17/08/2014 60503
AYP8786 277770Y000220093 18/08/2014 74550
AZM0610 277770B000016864 18/08/2014 56732
BAE0360 277770B000016799 16/08/2014 60503
BAG0495 277770B000016787 16/08/2014 60503
BAG0495 277770B000016850 16/08/2014 56732
BAJ2903 277770B000016890 19/08/2014 56732
BAN5565 277770B000016835 15/08/2014 56732
BBB5629 277770B000016819 16/08/2014 60503
BBF2277 277770Y000220135 17/08/2014 74550
BBF8000 277770B000016806 14/08/2014 60503
BBT2029 277770B000016884 19/08/2014 56732
BBZ2035 277770B000016867 18/08/2014 56732
BCJ0125 277770B000016908 14/08/2014 60503
BCN1957 277770B000016768 19/08/2014 60503
BCP1964 277770B000016870 18/08/2014 56732
BDD4848 277770Y000220021 17/08/2014 74550
BEA0588 277770B000016769 19/08/2014 60503
BEG0052 277770B000016822 16/08/2014 56732
BEJ1114 277770B000016916 17/08/2014 60503
BEJ6400 277770B000016909 14/08/2014 60503
BEL3279 277770Y000220052 17/08/2014 74550
BEM1713 277770B000016861 17/08/2014 56732
BES2122 277770Y000220038 16/08/2014 74550
BEZ1920 277770Y000220119 13/08/2014 74550
BGA2009 277770Y000220058 14/08/2014 74550
BGK7462 277770B000016873 19/08/2014 56732
BIE2097 277770Y000220133 16/08/2014 74550
BKL4468 277770Y000220039 17/08/2014 74550
CAT6195 277770Y000220102 13/08/2014 74550
CBU5901 277770Y000220091 18/08/2014 74550
CEE3581 277770Y000220132 16/08/2014 74550
CGO7918 277770B000016803 17/08/2014 60503
CKE2578 277770Y000220089 18/08/2014 74550
CKY6442 277770Y000220138 17/08/2014 74550
CLL2977 277770Y000220086 17/08/2014 74550
CNI3929 277770B000016804 16/08/2014 56732
CNX1852 277770B000016860 17/08/2014 56732
CPA0738 277770Y000220134 17/08/2014 74550
CPW2357 277770Y000220128 16/08/2014 74630
CPW2357 277770Y000220110 16/08/2014 74550
CQF9548 277770B000016915 17/08/2014 60503
CUE0150 277770Y000220025 14/08/2014 74550
CYZ3670 277770B000016887 19/08/2014 56732
DAE9055 277770B000016907 17/08/2014 60503
DBZ5562 277770Y000220127 15/08/2014 74550
DCO9102 277770Y000220072 17/08/2014 74550
DFM6743 277770Y000220048 14/08/2014 74550
DFR4302 277770B000016906 17/08/2014 60503
DGA3797 277770Y000220076 14/08/2014 74630
DGO6147 277770B000016793 13/08/2014 60503
DHV1441 277770Y000220073 18/08/2014 74550
DLP5417 277770Y000220121 14/08/2014 74550
DQN4433 116100E005040705 23/08/2014 55500
DSI3308 277770Y000220105 14/08/2014 74550
DTX7822 277770B000016785 15/08/2014 56732
EAJ3415 116100E005040558 21/08/2014 54600
EAM1024 277770B000016783 14/08/2014 60503
EAZ2153 277770B000016775 18/08/2014 60503
EBA2386 277770B000016828 19/08/2014 60503
EIQ9321 277770B000016782 15/08/2014 60503
ERL6069 277770B000016853 16/08/2014 56732
EWU5069 277770B000016896 14/08/2014 60503
EYO0408 277770B000016813 15/08/2014 56732
EYO0408 277770B000016794 15/08/2014 60503
FAE0193 277770B000016899 16/08/2014 60503
FBQ1303 277770Y000220117 13/08/2014 74550
FFQ0836 277770B000016796 17/08/2014 60503
FFQ0836 277770B000016901 19/08/2014 60503
FJL1463 277770Y000220030 16/08/2014 74550
FKO8104 277770Y000220046 13/08/2014 74550
FME5535 277770Y000220043 16/08/2014 74550
FNP5541 277770B000016765 13/08/2014 60503
GVT7630 277770Y000220078 14/08/2014 74550
HAN1028 277770Y000220027 17/08/2014 74550
HNI8678 277770B000016842 15/08/2014 60503
ICG7128 277770Y000220029 16/08/2014 74550
ILO1578 277770B000016812 13/08/2014 60503
IPX0828 277770Y000220069 17/08/2014 74550
JND0595 277770Y000220106 14/08/2014 74550
KUV5336 277770B000016770 14/08/2014 60503
LNA0962 277770B000016912 17/08/2014 60503
LNH2971 277770Y000220099 13/08/2014 74550
LRB9988 277770B000016851 16/08/2014 56732
LXI1479 277770B000016905 17/08/2014 60503
MAL4124 116100E005040706 23/08/2014 55500
MBC8384 116100E004417711 20/08/2014 60501
MDU8372 116100E005040605 22/08/2014 55250
MEF7780 277770Y000220137 17/08/2014 74550
MFH5872 277770Y000220130 16/08/2014 74630
MGY1949 277770B000016857 16/08/2014 56732
MII1470 277770Y000220118 13/08/2014 74550
MIJ6241 277770B000016778 17/08/2014 60503
MIX5744 277770Y000220051 16/08/2014 74550
MJF2271 277770Y000220050 15/08/2014 74550
MJF2271 277770Y000220045 17/08/2014 74550
MKI7546 277770B000016900 16/08/2014 60503
MKM0857 277770Y000220075 14/08/2014 74550
MPN2175 277770Y000220026 16/08/2014 74550
NEJ9248 277770Y000220044 16/08/2014 74550
NLM0877 277770B000016837 15/08/2014 56732
NON4314 277770B000016886 19/08/2014 56732
OQT4970 277770B000016791 18/08/2014 60503
OQT6519 277770B000016809 19/08/2014 60503
OWZ5986 277770B000016882 19/08/2014 56732

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CON-
TRAN, notifi camos que foi imposta a penalidade de MULTA em 
decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo 
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à AMT-PONTA 
GROSSA até 17/10/2014, o qual será remetido à JARI para 
julgamento.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração

Código 
da 

Infra-
ção

Valor 
Infração 

AAC2131 277770NIC0037159 27/08/2014 50020 R$ 170.26
ABW4081 277770NIC0037139 27/08/2014 50020 R$ 53.20
ADK2838 277770NIC0037142 27/08/2014 50020 R$ 595.91
AEA0733 277770NIC0037158 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AFY3294 277770A000092239 13/07/2014 59910 R$ 191.54
AIC9595 277770NIC0037152 27/08/2014 50020 R$ 127.69
AKO5207 277770NIC0037153 27/08/2014 50020 R$ 1117.20
ALF2155 277770NIC0037138 27/08/2014 50020 R$ 53.20
AML7807 277770NIC0037176 27/08/2014 50020 R$ 53.20
AOC3924 277770NIC0037161 27/08/2014 50020 R$ 85.13

APA7328 277770NIC0037170 27/08/2014 50020 R$ 85.13
ARM3528 277770NIC0037133 27/08/2014 50020 R$ 85.13
ASP5701 277770NIC0037149 27/08/2014 50020 R$ 425.65
ASY4737 277770NIC0037143 27/08/2014 50020 R$ 191.54
ASY4737 277770NIC0037144 27/08/2014 50020 R$ 191.54
ATA7005 277770NIC0037167 27/08/2014 50020 R$ 127.69
ATP4783 277770NIC0037171 27/08/2014 50020 R$ 255.39
ATR2635 277770NIC0037169 27/08/2014 50020 R$ 53.20
ATW6570 277770NIC0037141 27/08/2014 50020 R$ 510.78
AUJ9730 277770NIC0037154 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AUM5872 277770NIC0037146 27/08/2014 50020 R$ 191.54
AUO3572 277770NIC0037150 27/08/2014 50020 R$ 255.39
AUP8626 277770NIC0037165 27/08/2014 50020 R$ 170.26
AVD4794 277770NIC0037155 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AVG6367 277770NIC0037179 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AVJ0993 277770NIC0037166 27/08/2014 50020 R$ 170.26
AWB9468 277770NIC0037178 27/08/2014 50020 R$ 255.39
AWD1360 277770NIC0037157 27/08/2014 50020 R$ 53.20
AWH1318 277770NIC0037148 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AWO8090 277770NIC0037173 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AWR9756 277770NIC0037137 27/08/2014 50020 R$ 255.38
AWZ2089 277770NIC0037151 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AXX8252 277770NIC0037134 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AXZ2411 277770NIC0037147 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AXZ6951 277770NIC0037140 27/08/2014 50020 R$ 85.13
AYA8329 277770NIC0037172 27/08/2014 50020 R$ 53.20
AZI0776 277770NIC0037174 27/08/2014 50020 R$ 340.52

BAM4666 277770NIC0037164 27/08/2014 50020 R$ 255.39
BBB4584 277770NIC0037168 27/08/2014 50020 R$ 425.65
BCC2925 277770NIC0037177 27/08/2014 50020 R$ 53.20
BER0294 277770NIC0037163 27/08/2014 50020 R$ 383.08
CXT5343 277770NIC0037156 27/08/2014 50020 R$ 85.13
DQI3883 277770NIC0037145 27/08/2014 50020 R$ 85.13
EAB5585 277770NIC0037162 27/08/2014 50020 R$ 53.20
HEE6473 277770NIC0037135 27/08/2014 50020 R$ 425.60
JGE1448 277770NIC0037136 27/08/2014 50020 R$ 85.13
MFS0306 277770NIC0037175 27/08/2014 50020 R$ 85.13
MIX7996 277770NIC0037160 27/08/2014 50020 R$ 85.13
MTM1313 277770NIC0037132 27/08/2014 50020 R$ 85.13

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do 
CONTRAN, notifi camos que foi lavrada a autuação de infração 
cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autua-
ção junto à AMT-PONTA GROSSA até 14/10/2014.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração
Código da 
Infração 

AAK3297 277770X000137955 08/08/2014 55412
AAK3297 277770X000137954 05/08/2014 55412
AAK6568 277770X000137956 07/08/2014 55412
AAY6993 277770X000137959 06/08/2014 55412
AAY6993 277770X000137958 05/08/2014 55412
AAY6993 277770X000137957 04/08/2014 55412
AAZ0122 277770A000094502 11/08/2014 51851
ABF9761 277770X000137960 04/08/2014 55412
ABF9761 277770X000137961 05/08/2014 55412
ABJ1287 277770A000094032 11/08/2014 55500
ABL5886 277770X000137962 04/08/2014 55412
ABM2316 277770X000137963 05/08/2014 55412
ACO3579 277770X000137964 08/08/2014 55412
ACT6311 277770X000137965 08/08/2014 55412
ADA8471 277770X000137966 08/08/2014 55412
ADR6588 277770X000137967 08/08/2014 55412
ADT0328 277770X000137968 05/08/2014 55412
AEA0314 277770X000137970 08/08/2014 55412
AEA0314 277770X000137969 04/08/2014 55412
AEH3305 277770X000137971 06/08/2014 55412
AFA4687 277770X000137972 08/08/2014 55412
AFC0844 277770X000137973 08/08/2014 55412
AFD0373 277770A000094149 11/08/2014 55500
AFK1968 277770X000137974 06/08/2014 55412
AFK1968 277770X000137975 08/08/2014 55412
AFP2609 277770X000137976 04/08/2014 55412
AFV1795 277770X000137977 06/08/2014 55412
AFX2834 277770X000137978 07/08/2014 55412
AFX5752 277770X000137979 07/08/2014 55412
AFZ2172 277770X000137980 06/08/2014 55412
AGC3578 277770X000137981 06/08/2014 55412
AGE8871 277770X000137982 05/08/2014 55412
AGF4282 277770X000137983 07/08/2014 55412
AGH5008 277770X000137984 08/08/2014 55412
AGL4841 277770X000137985 06/08/2014 55412
AGU7879 277770X000137986 06/08/2014 55412
AGV4954 277770X000137987 06/08/2014 55412
AGW1514 277770X000137988 06/08/2014 55412
AGW8454 277770X000137989 07/08/2014 55412
AHI2767 277770X000137990 04/08/2014 55412
AHI2767 277770X000137991 04/08/2014 55412
AHK9649 277770X000137992 08/08/2014 55412
AHQ4243 277770X000137993 04/08/2014 55412
AHV2729 277770X000137994 05/08/2014 55412
AHV4635 277770X000137995 07/08/2014 55412
AHV6228 277770X000137996 04/08/2014 55412
AIC1485 277770X000137997 07/08/2014 55412
AJL0504 277770X000137998 04/08/2014 55412
AJL0504 277770X000137999 05/08/2014 55412
AJM9477 277770X000138000 05/08/2014 55412
AJO9431 277770A000094256 11/08/2014 55090
AJS9665 277770X000138001 04/08/2014 55412
AJU8392 277770X000138002 05/08/2014 55412
AJV1874 277770X000138003 04/08/2014 55412
AJV5022 277770X000138004 06/08/2014 55412
AJV6684 277770X000138005 08/08/2014 55412
AJW5847 277770X000138006 05/08/2014 55412
AKC8224 277770X000138007 08/08/2014 55412
AKI6793 277770A000094331 09/08/2014 51851
AKK8198 277770X000138008 08/08/2014 55412
AKP5002 277770X000138009 05/08/2014 55412
AKR9500 277770X000138010 08/08/2014 55412
AKT8455 277770X000138011 06/08/2014 55412
ALB8676 277770A000094333 09/08/2014 57380
ALN8776 277770A000094337 09/08/2014 60501
ALR5020 277770X000138012 04/08/2014 55412
ALS8977 277770X000138013 06/08/2014 55412
ALY4345 277770X000138014 04/08/2014 55412
AMD2998 277770X000138015 06/08/2014 55412
AMK1518 277770X000138016 08/08/2014 55412
AMM6655 277770X000138017 06/08/2014 55412
AMO1003 277770A000094787 11/08/2014 55680
AMO5921 277770A000094335 09/08/2014 60501
AMS6241 277770X000138018 08/08/2014 55412
AMX9960 277770X000138019 06/08/2014 55412
ANF8009 277770A000094336 09/08/2014 73662
ANF9042 277770A000093994 11/08/2014 55411
ANG3752 277770X000138020 04/08/2014 55412
ANL6375 277770X000138021 08/08/2014 55412
ANP4401 277770X000138022 04/08/2014 55412
ANW8674 277770X000138023 08/08/2014 55412
ANY8393 277770X000138024 05/08/2014 55412
ANZ3293 277770A000094581 09/08/2014 57200
AOD1994 277770X000138025 07/08/2014 55412
AOD9551 277770X000138026 05/08/2014 55412
AOF0287 277770X000138027 06/08/2014 55412
AOH5339 277770X000138028 05/08/2014 55412
AOK3073 277770X000138029 09/08/2014 55412
AOV2849 277770X000138030 05/08/2014 55412
AOV7652 277770X000138032 07/08/2014 55412
AOV7652 277770X000138031 05/08/2014 55412
AOV8633 277770X000138033 04/08/2014 55412
APC3731 277770X000138034 04/08/2014 55412
APG4633 277770X000138035 08/08/2014 55412
API2316 277770X000138036 04/08/2014 55412
APK9037 277770A000094252 09/08/2014 51930
APN1503 277770X000138037 09/08/2014 55412
APO9191 277770A000094794 11/08/2014 51930
APP8199 277770X000138038 07/08/2014 55412
APR0304 277770X000138040 06/08/2014 55412
APR0304 277770X000138039 04/08/2014 55412
APS7489 277770X000138041 06/08/2014 55412
APV5435 277770X000138042 07/08/2014 55412
APW0060 277770X000138043 06/08/2014 55412
APX6304 277770X000138044 06/08/2014 55412
APY7609 277770X000138045 08/08/2014 55412

AQE4613 277770A000094688 11/08/2014 55500
AQI9874 277770X000138046 08/08/2014 55412
AQJ9443 277770X000138047 05/08/2014 55412
AQK7297 277770X000138048 06/08/2014 55412
AQK9305 277770A000094796 11/08/2014 73662
AQS8720 277770X000138049 07/08/2014 55412
AQU5884 277770A000094251 11/08/2014 60501
AQY0247 277770X000138050 06/08/2014 55412
AQY3644 277770X000138051 07/08/2014 55412
AQY7437 277770X000138052 04/08/2014 55412
ARB0036 277770X000138053 06/08/2014 55412
ARC2607 277770X000138054 08/08/2014 55412
ARD8051 277770X000138055 08/08/2014 55412
ARK4297 277770X000138056 06/08/2014 55412
ARL5426 277770X000138057 07/08/2014 55412
ARL9736 277770X000138058 08/08/2014 55412
ARN5156 277770X000138059 06/08/2014 55412
ARN5882 277770A000094338 11/08/2014 51851
ARO0738 277770X000138060 04/08/2014 55412
ARP8404 277770X000138061 05/08/2014 55412
ARQ7982 277770A000093149 11/08/2014 73662
ARV1810 277770X000138063 07/08/2014 55412
ARV1810 277770X000138062 06/08/2014 55412
ARW3911 277770X000138064 08/08/2014 55412
ARY5729 277770X000138065 06/08/2014 55412
ASB9576 277770X000138066 04/08/2014 55412
ASC8811 277770A000094802 11/08/2014 55417
ASH3442 277770A000092729 11/08/2014 55413
ASI8145 277770X000138067 08/08/2014 55412
ASM2112 277770X000138068 07/08/2014 55412
ASM2241 277770X000138069 06/08/2014 55412
ASM8910 277770X000138070 05/08/2014 55412
ASN3291 277770X000138071 04/08/2014 55412
ASN6734 277770X000138072 06/08/2014 55412
ASO5725 277770X000138073 09/08/2014 55412
ASS0568 277770X000138074 06/08/2014 55412
ASV5271 277770X000138075 05/08/2014 55412
ASY1973 277770X000138076 06/08/2014 55412
ATG4638 277770A000094332 09/08/2014 57380
ATH1162 277770X000138077 06/08/2014 55412
ATJ6514 277770X000138078 06/08/2014 55412
ATO5561 277770X000138079 08/08/2014 55412
ATQ5186 277770X000138080 06/08/2014 55412
ATR4073 277770X000138081 06/08/2014 55412
ATU0919 277770X000138082 04/08/2014 55412
ATU9348 277770X000138083 07/08/2014 55412
ATX1689 277770X000138084 07/08/2014 55412
ATX5559 277770X000138086 07/08/2014 55412
ATX5559 277770X000138085 05/08/2014 55412
ATY5480 277770X000138087 04/08/2014 55412
AUA1298 277770A000092730 11/08/2014 55411
AUA7189 277770X000138088 09/08/2014 55412
AUJ5159 277770X000138089 06/08/2014 55412
AUL1226 277770X000138090 05/08/2014 55412
AUL4104 277770X000138092 05/08/2014 55412
AUL4104 277770X000138091 04/08/2014 55412
AUR9455 277770A000094329 09/08/2014 73662
AUS2835 277770X000138093 06/08/2014 55412
AUS9076 277770X000138094 04/08/2014 55412
AUX3541 277770A000094403 11/08/2014 73662
AVC3477 277770X000138095 06/08/2014 55412
AVC5513 277770X000138096 05/08/2014 55412
AVC6409 277770X000138097 06/08/2014 55412
AVD1333 277770X000138098 05/08/2014 55412
AVD6186 277770X000138099 05/08/2014 55412
AVF2650 277770X000138100 04/08/2014 55412
AVF9092 277770X000138101 04/08/2014 55412
AVF9092 277770X000138103 07/08/2014 55412
AVF9092 277770X000138102 05/08/2014 55412
AVG1032 277770A000094580 09/08/2014 60681
AVJ2139 277770X000138104 06/08/2014 55412
AVL6433 277770X000138105 06/08/2014 55412
AVM4127 277770X000138106 07/08/2014 55412
AVO9013 277770X000138107 04/08/2014 55412
AVP1368 277770X000138108 05/08/2014 55412
AVP2860 277770X000138109 05/08/2014 55412
AVP3085 277770X000138110 05/08/2014 55412
AVQ3259 277770X000138111 05/08/2014 55412
AVQ8542 277770A000093993 11/08/2014 55411
AVR5373 277770X000138112 08/08/2014 55412
AVS0112 277770X000138113 08/08/2014 55412
AVS0201 277770X000138114 05/08/2014 55412
AVS5041 277770A000094334 09/08/2014 60501
AVV1702 277770X000138115 09/08/2014 55412
AVW9470 277770X000138116 06/08/2014 55412
AVY1878 277770X000138117 08/08/2014 55412
AWA8790 277770A000094583 09/08/2014 57200
AWC0527 277770X000138118 06/08/2014 55412
AWE4231 277770X000138119 07/08/2014 55412
AWF8261 277770X000138120 06/08/2014 55412
AWH9225 277770A000094031 11/08/2014 55417
AWR1390 277770X000138121 08/08/2014 55412
AWR7569 277770A000094402 11/08/2014 73662
AWT7548 277770A000094212 11/08/2014 55500
AWU5957 277770X000138122 07/08/2014 55412
AWV8765 277770X000138123 07/08/2014 55412
AWY8289 277770X000138124 04/08/2014 55412
AWZ6085 277770X000138125 08/08/2014 55412
AXC4070 277770A000094213 11/08/2014 55500
AXC6010 277770X000138126 04/08/2014 55412
AXD0330 277770X000138127 08/08/2014 55412
AXD5627 277770X000138128 08/08/2014 55412
AXD9374 277770X000138129 05/08/2014 55412
AXD9374 277770X000138130 06/08/2014 55412
AXF7509 277770A000094330 09/08/2014 73662
AXG3905 277770X000138131 06/08/2014 55412
AXH3891 277770X000138132 09/08/2014 55412
AXH8436 277770X000138133 07/08/2014 55412
AXI4405 277770X000138134 06/08/2014 55412
AXJ4755 277770X000138135 05/08/2014 55412
AXK9917 277770A000092477 11/08/2014 54522
AXN7419 277770X000138136 05/08/2014 55412
AXO0280 277770X000138137 08/08/2014 55412
AXR2827 277770A000094254 11/08/2014 55413
AXT4483 277770X000138138 08/08/2014 55412
AXV3560 277770X000138139 05/08/2014 55412
AXX2114 277770X000138140 05/08/2014 55412
AYA3848 277770X000138141 08/08/2014 55412
AYA6589 277770A000094582 09/08/2014 57200
AYB9940 277770X000138142 04/08/2014 55412
AYC0959 277770A000094030 09/08/2014 55411
AYD4980 277770X000138143 08/08/2014 55412
AYD9462 277770X000138144 08/08/2014 55412
AYE4481 277770A000094264 11/08/2014 60501
AYG4468 277770X000138145 08/08/2014 55412
AYG9844 277770X000138146 06/08/2014 55412
AYK5528 277770X000138147 04/08/2014 55412
AYK7814 277770X000138148 04/08/2014 55412
AYL1841 277770X000138149 04/08/2014 55412
AYL2248 277770A000094145 11/08/2014 55413
AZB0284 277770X000138150 04/08/2014 55412
BAR0962 277770A000094799 09/08/2014 73662
BBP2012 277770X000138151 08/08/2014 55412
BBT2929 277770X000138152 08/08/2014 55412
BBX0400 277770X000138153 06/08/2014 55412
BCJ7771 277770X000138154 06/08/2014 55412
BCM1142 277770X000138155 06/08/2014 55412
BCM5777 277770X000138156 04/08/2014 55412
BCM5777 277770X000138157 08/08/2014 55412
BCR9889 277770X000138158 08/08/2014 55412
BDB1083 277770X000138159 05/08/2014 55412
BDE3131 277770A000092731 11/08/2014 51851
BDF7300 277770X000138161 08/08/2014 55412
BDF7300 277770X000138160 07/08/2014 55412
BDJ2065 277770X000138162 07/08/2014 55412
BEC8600 277770X000138163 07/08/2014 55412
BEI0880 277770A000094401 09/08/2014 73662
BEJ0316 277770A000094322 11/08/2014 73662
BEM3880 277770A000092732 11/08/2014 51851
BET0173 277770X000138164 05/08/2014 55412
BPX5274 277770X000138165 06/08/2014 55412
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CBY7263 277770X000138166 06/08/2014 55412
CFE0453 277770X000138167 06/08/2014 55412
CGE0053 277770X000138168 08/08/2014 55412
CIA3960 277770X000138169 04/08/2014 55412
CIL6667 277770X000138170 08/08/2014 55412
CLC8112 277770X000138171 07/08/2014 55412
CNW6291 277770X000138172 08/08/2014 55412
CSD4600 277770X000138173 04/08/2014 55412
CTI6217 277770A000092728 11/08/2014 54521
CYJ9464 277770X000138174 07/08/2014 55412
CYT9030 277770X000138175 05/08/2014 55412
CZX5323 277770A000094146 11/08/2014 53800
DBF7898 277770X000138176 07/08/2014 55412
DFW2485 277770X000138177 08/08/2014 55412
DFX9544 277770X000138178 07/08/2014 55412
DLM0705 277770X000138179 05/08/2014 55412
DMK1359 277770X000138180 05/08/2014 55412
DMR8789 277770X000138181 07/08/2014 55412
DOM3431 277770X000138182 05/08/2014 55412
DUM0754 277770A000094793 10/08/2014 60501
DVL3459 277770X000138183 06/08/2014 55412
DWK8576 277770X000138184 08/08/2014 55412
DXB4580 277770X000138185 08/08/2014 55412
EAY3637 277770X000138187 06/08/2014 55412
EAY3637 277770X000138188 08/08/2014 55412
EAY3637 277770X000138189 09/08/2014 55412
EAY3637 277770X000138186 04/08/2014 55412
EEQ7116 277770X000138190 04/08/2014 55412
EFW8166 277770X000138191 06/08/2014 55412
EIL9757 277770X000138192 07/08/2014 55412
ETK0414 277770X000138193 05/08/2014 55412
EUO9691 277770X000138194 04/08/2014 55412
EWN7487 277770A000094253 11/08/2014 55680
FGQ2601 277770X000138195 08/08/2014 55412
FYJ3000 277770X000138196 10/08/2014 55412
GLD5444 277770X000138197 06/08/2014 55412
GXF9894 277770X000138198 05/08/2014 55412
GYA6532 277770X000138199 06/08/2014 55412
HFG3886 277770A000094795 11/08/2014 73662
HHI7409 277770A000094257 11/08/2014 55415
HNM0787 277770X000138200 05/08/2014 55412
HPR1906 277770X000138201 04/08/2014 55412
HRP2172 277770X000138202 07/08/2014 55412
HZK8723 277770X000138203 07/08/2014 55412
HZT5549 277770X000138204 06/08/2014 55412
IAI7280 277770X000138205 04/08/2014 55412
IIQ4257 277770A000092634 09/08/2014 55411
IOG8936 277770X000138206 05/08/2014 55412
IQQ9531 277770X000138207 08/08/2014 55412
JOM6506 277770X000138208 07/08/2014 55412
JTV6049 277770X000138209 07/08/2014 55412
JUR1964 277770X000138211 07/08/2014 55412
JUR1964 277770X000138210 05/08/2014 55412
KGN3903 277770X000138212 06/08/2014 55412
LCS8561 277770X000138213 07/08/2014 55412
LRB9988 277770X000138214 05/08/2014 55412
LWW1522 277770X000138215 08/08/2014 55412
LXK6377 277770X000138216 04/08/2014 55412
LZU3622 277770X000138217 06/08/2014 55412
MAC9010 277770X000138218 07/08/2014 55412
MBO5452 277770X000138219 05/08/2014 55412
MBX8660 277770X000138220 07/08/2014 55412
MDA6167 277770A000094148 11/08/2014 55500
MDK2549 277770X000138221 09/08/2014 55412
MFB1659 277770X000138222 07/08/2014 55412
MFQ4780 277770X000138223 06/08/2014 55412
MGO0879 277770A000094687 11/08/2014 55411
MJJ9777 277770X000138224 08/08/2014 55412
NGL8008 277770X000138225 07/08/2014 55412
NME5646 277770X000138226 08/08/2014 55412
ONZ3807 277770X000138227 07/08/2014 55412
OPK3177 277770X000138228 08/08/2014 55412
OQL1027 277770X000138229 04/08/2014 55412
OVC0448 277770X000138230 08/08/2014 55412

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CON-
TRAN, notifi camos que foi imposta a penalidade de MULTA em 
decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo 
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à AMT-PONTA 
GROSSA até 20/10/2014, o qual será remetido à JARI para 
julgamento.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração

Código 
da Infra-

ção

Valor 
Infração 

AAN0672 277770Y000217377 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AAN9596 277770Y000217207 12/06/2014 74710 R$ 574.62
ABA8895 277770Y000217126 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ABH5453 277770Y000217350 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ABM0564 277770Y000217101 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ABM3834 277770B000015659 18/06/2014 60503 R$ 191.54
ABN9070 277770B000015714 16/06/2014 60503 R$ 191.54
ABQ6642 277770Y000217238 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ABU0158 277770Y000217154 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ACE9119 277770B000015698 17/06/2014 60503 R$ 191.54
ACF2180 277770Y000217374 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ACG6387 277770Y000217392 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ACH8333 277770Y000217114 12/06/2014 74710 R$ 574.62
ACI2571 277770Y000217130 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ACN1400 277770Y000217148 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ACT1477 277770Y000217118 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ACW0129 277770Y000217108 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ACW4621 277770Y000217169 14/06/2014 74630 R$ 127.69
ADA1023 277770B000015567 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ADA1023 277770B000015623 11/06/2014 60503 R$ 191.54
ADC0992 277770Y000217117 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ADC7774 277770B000015713 16/06/2014 60503 R$ 191.54
ADD9870 277770Y000217184 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ADH5484 277770Y000217314 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ADI5403 277770B000015610 16/06/2014 60503 R$ 191.54
ADJ1434 277770Y000217180 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ADK3371 277770B000015641 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ADQ4362 277770Y000217161 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ADR8501 277770Y000217156 11/06/2014 74630 R$ 127.69
ADU6833 277770Y000217331 14/06/2014 74630 R$ 127.69
ADY1746 277770Y000217159 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AEA3166 277770Y000217353 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AEJ1337 277770Y000217129 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AEL0089 277770Y000217141 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AEY5983 277770Y000217246 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AFB3859 277770Y000217394 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AFC8510 277770Y000217286 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AFE5796 277770Y000217248 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AFH3254 277770B000015565 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AFK2364 277770Y000217322 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AFK2364 277770Y000217369 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AFK2364 277770Y000217368 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AFK2364 277770Y000217362 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AFK2364 277770Y000217313 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AFK2364 277770Y000217327 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AFK5333 277770B000015677 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AFK5333 277770B000015612 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AFL5843 277770Y000217311 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AFM8222 277770B000015650 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AFN0087 277770B000015625 12/06/2014 56732 R$ 85.13
AFP1212 277770Y000217387 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AFQ4678 277770Y000217115 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AFS3279 277770Y000217162 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AFT8142 277770Y000217386 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AFX7469 277770Y000217290 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AGF4079 277770Y000217146 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AGH9530 277770Y000217393 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AGV3399 277770B000015587 18/06/2014 56732 R$ 85.13
AGV8860 277770B000015579 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AGZ3635 277770B000015655 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AHC9756 277770Y000217416 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AHJ1944 277770Y000217282 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AHO0239 277770B000015643 11/06/2014 60503 R$ 191.54
AHP3369 277770Y000217097 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AHP8388 277770Y000217403 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AHQ5555 277770Y000217343 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AHQ6712 277770B000015581 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AHV3398 277770Y000217183 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AHX2343 277770B000015700 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AHZ9951 277770Y000217342 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AIA1394 277770Y000217111 12/06/2014 74550 R$ 85.13

AIA6026 277770B000015666 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AIA6026 277770B000015605 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AIF0052 277770Y000216821 05/06/2014 74550 R$ 85.13
AIG0976 277770Y000217174 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AIH3351 277770Y000217110 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AII4062 277770B000015637 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AIM8788 277770Y000217215 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AIO9138 277770Y000217298 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AIV3576 277770Y000217413 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AJG5131 277770Y000217168 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AJJ6794 277770Y000217271 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AJL2810 277770Y000217134 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AJL9926 277770Y000217182 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AJM1490 277770Y000217202 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AJU7273 277770Y000217316 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AJX2657 277770B000015654 16/06/2014 60503 R$ 191.54
AJX7254 277770Y000217264 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AKA2122 277770Y000217358 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AKA2914 277770Y000217344 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AKH7442 277770B000015706 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AKH9806 277770B000015595 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AKL8978 277770B000015703 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AKN4972 277770Y000217142 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AKP3435 277770B000015577 11/06/2014 56732 R$ 85.13
AKP7917 277770Y000217437 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AKP7917 277770Y000217415 14/06/2014 74710 R$ 574.62
AKS4281 277770Y000217132 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AKU1721 277770Y000217281 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AKU4657 277770B000015705 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AKZ0098 277770B000015652 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ALC9136 277770Y000217165 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ALD1053 277770Y000217242 13/06/2014 74630 R$ 127.69
ALF1269 277770Y000217230 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ALI9123 277770Y000217352 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ALK9871 277770Y000217258 11/06/2014 74630 R$ 127.69
ALM3355 277770B000015682 13/06/2014 60503 R$ 191.54
ALM8776 277770Y000217196 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ALO3395 277770Y000217384 14/06/2014 74630 R$ 127.69
ALP7421 277770Y000217355 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ALP7421 277770Y000217347 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ALP7421 277770Y000217397 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ALW3449 277770B000015573 17/06/2014 60503 R$ 191.54
AML0388 277770Y000217125 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AMO1645 277770Y000217293 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AMQ9670 277770Y000217140 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AMU8885 277770B000015617 17/06/2014 60503 R$ 191.54
AMV3317 277770Y000217407 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AMW4777 277770B000015631 14/06/2014 60503 R$ 191.54
ANA0550 277770Y000217219 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ANC0255 277770Y000217339 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANF5888 277770Y000217153 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ANM1139 277770Y000217292 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANM8966 277770Y000217275 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ANN1718 277770Y000217096 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ANO4237 277770Y000217371 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ANP6541 277770Y000217211 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ANU6802 277770Y000217133 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ANU6802 277770Y000217181 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ANY3633 277770B000015661 18/06/2014 60503 R$ 191.54
ANY8033 277770B000015574 11/06/2014 56732 R$ 85.13
AOA4183 277770B000015608 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AOB9966 277770B000015671 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AOC1738 277770B000015634 17/06/2014 60503 R$ 191.54
AOG6602 277770Y000217354 17/06/2014 74710 R$ 574.62
AOG7119 277770Y000217375 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AOK9821 277770Y000217402 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AOM1234 277770Y000217432 15/06/2014 74630 R$ 127.69
AOM3719 277770Y000217306 18/06/2014 74630 R$ 127.69
AON0012 277770Y000217237 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AON2105 277770Y000217177 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AOO3559 277770Y000217104 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AOO8932 277770Y000217235 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AOP5805 277770Y000217113 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AOR8677 277770Y000217203 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AOS6045 277770Y000217243 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AOW1592 277770B000015557 11/06/2014 60503 R$ 191.54
AOW5826 277770B000015656 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AOX5368 277770B000015556 18/06/2014 60503 R$ 191.54
APA2625 277770B000015691 15/06/2014 60503 R$ 191.54
APA8321 277770Y000217239 13/06/2014 74550 R$ 85.13
APA8321 277770Y000217229 11/06/2014 74550 R$ 85.13
APA8321 277770Y000217227 11/06/2014 74550 R$ 85.13
APA8321 277770Y000217255 18/06/2014 74550 R$ 85.13
APB1000 277770Y000217379 14/06/2014 74550 R$ 85.13
APD1851 277770Y000217283 13/06/2014 74550 R$ 85.13
APD8811 277770Y000217172 15/06/2014 74550 R$ 85.13
API2521 277770Y000217319 11/06/2014 74550 R$ 85.13
API2521 277770Y000217098 11/06/2014 74630 R$ 127.69
APJ3863 277770Y000217222 18/06/2014 74550 R$ 85.13
APL2581 277770B000015633 14/06/2014 60503 R$ 191.54
APM4453 277770Y000217280 13/06/2014 74550 R$ 85.13
APO2618 277770B000015607 14/06/2014 60503 R$ 191.54
APR1370 277770Y000217411 12/06/2014 74630 R$ 127.69
APR6199 277770Y000217122 15/06/2014 74550 R$ 85.13
APW3758 277770Y000217395 17/06/2014 74550 R$ 85.13
APX5183 277770B000015669 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AQA2902 277770B000015630 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AQA7955 277770Y000217276 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AQC2053 277770Y000217218 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AQD3990 277770B000015679 11/06/2014 60503 R$ 191.54
AQE1298 277770Y000217261 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AQE5178 277770Y000217234 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AQF3606 277770Y000217269 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AQH0340 277770Y000217179 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AQH8948 277770Y000217220 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AQL0354 277770B000015684 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AQO1341 277770B000015619 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AQO3512 277770Y000217291 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AQS3079 277770Y000217198 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AQU1709 277770B000015561 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AQU8672 277770Y000217260 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AQZ2689 277770Y000217123 15/06/2014 74630 R$ 127.69
AQZ2689 277770Y000217173 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AQZ6457 277770Y000217410 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ARB3619 277770Y000217206 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ARC1571 277770Y000217253 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ARD2738 277770Y000217135 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ARH6865 277770Y000217295 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ARI4115 277770B000015644 11/06/2014 60503 R$ 191.54
ARJ7502 277770Y000217310 11/06/2014 74710 R$ 574.62
ARJ8432 277770Y000217307 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ARK0690 277770B000015562 14/06/2014 60503 R$ 191.54
ARL5755 277770B000015702 13/06/2014 60503 R$ 191.54
ARN0970 277770Y000217315 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ARO9240 277770Y000217109 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ARP2683 277770Y000217376 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ARV5659 277770Y000217149 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ARW9555 277770Y000217421 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ARY5664 277770Y000217428 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ASA5948 277770Y000217388 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ASB4495 277770Y000217137 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ASD0895 277770Y000217223 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ASH7452 277770Y000217334 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ASI0923 277770B000015651 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ASI0923 277770B000015614 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ASN7894 277770B000015576 11/06/2014 56732 R$ 85.13
ASP2711 277770Y000217390 17/06/2014 74630 R$ 127.69
ASR9886 277770Y000217105 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ASS7973 277770Y000217417 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ASS9865 277770Y000217329 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AST5162 277770Y000217324 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ASW0644 277770Y000217330 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ATA3448 277770Y000217259 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ATA6724 277770Y000217166 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ATB9836 277770B000015686 14/06/2014 60503 R$ 191.54
ATG1583 277770B000015670 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ATG2204 277770B000015586 18/06/2014 60503 R$ 191.54
ATH9307 277770Y000217422 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ATI6810 277770Y000217323 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ATJ5335 277770B000015716 18/06/2014 60503 R$ 191.54
ATM8091 277770B000015582 15/06/2014 56732 R$ 85.13
ATN9799 277770Y000217357 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ATO1129 277770Y000217244 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ATO2507 277770B000015616 17/06/2014 60503 R$ 191.54
ATQ5186 277770Y000217372 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ATS4024 277770B000015609 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ATU3074 277770Y000217300 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ATW2443 277770Y000217099 11/06/2014 74630 R$ 127.69
ATY5480 277770B000015710 15/06/2014 60503 R$ 191.54
ATY5480 277770B000015678 11/06/2014 60503 R$ 191.54
ATY9237 277770Y000214807 09/05/2014 74550 R$ 85.13
ATZ2779 277770Y000217247 14/06/2014 74550 R$ 85.13

AUA2034 277770B000015680 12/06/2014 56732 R$ 85.13
AUA5750 277770B000015558 11/06/2014 60503 R$ 191.54
AUB6180 277770B000015590 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AUB7350 277770Y000217349 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AUC6057 277770B000015632 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AUC9542 277770B000015697 16/06/2014 60503 R$ 191.54
AUD6075 277770Y000217120 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AUE4323 277770Y000217325 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AUF2635 277770Y000217299 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AUF9307 277770B000015606 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AUI7149 277770Y000217408 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AUI7407 277770Y000217391 17/06/2014 74630 R$ 127.69
AUI8766 277770B000015563 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AUJ5159 277770Y000217197 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AUK8087 277770Y000217158 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AUK9328 277770Y000217348 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AUL4576 277770B000015645 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AUL5345 277770Y000217214 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AUL6755 277770Y000217164 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AUL6755 277770Y000217116 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AUP1149 277770B000015601 17/06/2014 60503 R$ 191.54
AUQ1998 277770B000015594 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AUW0941 277770Y000217187 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AUW1591 277770Y000217143 17/06/2014 74630 R$ 127.69
AUX9814 277770B000015658 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AUY2241 277770Y000217233 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AVA8176 277770Y000217201 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AVC8851 277770B000015564 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AVD3365 277770Y000217270 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AVD4794 277770B000015583 16/06/2014 56732 R$ 85.13
AVE5535 277770B000015568 16/06/2014 60503 R$ 191.54
AVF3483 277770B000015647 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AVH1121 277770B000015588 11/06/2014 60503 R$ 191.54
AVI7187 277770Y000217139 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AVJ0448 277770B000015638 11/06/2014 56732 R$ 85.13
AVJ0993 277770Y000217251 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AVL8524 277770B000015707 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AVL9062 277770Y000217191 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AVM0158 277770Y000217284 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AVM0158 277770Y000217265 11/06/2014 74630 R$ 127.69
AVN8767 277770Y000217195 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AVP0675 277770B000015687 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AVQ1349 277770Y000217254 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AVU2109 277770Y000217144 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AVX1858 277770B000015667 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AWA1846 277770Y000217304 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AWA4777 277770B000015578 11/06/2014 56732 R$ 85.13
AWA9042 277770B000015688 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AWC2056 277770B000015604 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AWD0060 277770Y000217249 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWE1221 277770Y000217131 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWI4536 277770Y000217128 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWI6349 277770B000015648 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AWJ0775 277770B000015676 18/06/2014 60503 R$ 191.54
AWL6529 277770Y000217232 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AWO5171 277770Y000217212 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AWO9776 277770B000015681 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AWQ3548 277770B000015715 17/06/2014 60503 R$ 191.54
AWT0583 277770Y000217356 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AWU5947 277770Y000217279 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AWV0344 277770Y000217412 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AWW3336 277770Y000217145 18/06/2014 74710 R$ 574.62
AXA5936 277770B000015627 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AXA5936 277770B000015626 12/06/2014 56732 R$ 85.13
AXA7322 277770Y000217409 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXB2517 277770Y000217103 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AXB7699 277770B000015570 16/06/2014 60503 R$ 191.54
AXD5515 277770Y000217274 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXF8131 277770B000015704 14/06/2014 60503 R$ 191.54
AXK9907 277770Y000217318 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AXL4610 277770B000015624 11/06/2014 56732 R$ 85.13
AXM0354 277770Y000217346 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AXM3944 277770Y000217200 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXM4007 277770Y000217231 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AXO0582 277770Y000217396 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AXP1582 277770B000015673 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AXP6792 277770B000015708 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AXP9979 277770Y000217138 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AXS6164 277770Y000217167 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXT8918 277770B000015664 12/06/2014 60503 R$ 191.54
AXV3594 277770B000015566 15/06/2014 60503 R$ 191.54
AXV8831 277770Y000217106 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AXW7621 277770Y000217321 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXY0785 277770Y000217213 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AXY6670 277770Y000216000 26/05/2014 74550 R$ 85.13
AXY6670 277770Y000216001 26/05/2014 74550 R$ 85.13
AXY6670 277770Y000216981 06/06/2014 74630 R$ 127.69
AXY6670 277770Y000215460 19/05/2014 74550 R$ 85.13
AXZ5080 277770B000015683 13/06/2014 60503 R$ 191.54
AXZ8236 277770Y000217433 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AYC4395 277770B000015599 16/06/2014 60503 R$ 191.54
AYG2141 277770Y000217363 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AYG2141 277770Y000217256 18/06/2014 74630 R$ 127.69
AYJ7989 277770Y000217367 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AZU1102 277770Y000217405 11/06/2014 74550 R$ 85.13
BAD3993 277770Y000217359 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BAM0266 277770Y000217431 14/06/2014 74550 R$ 85.13
BAR6151 277770Y000217337 14/06/2014 74550 R$ 85.13
BBB4585 277770B000015618 12/06/2014 56732 R$ 85.13
BBP1717 277770Y000217308 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BCL2016 277770Y000217190 17/06/2014 74550 R$ 85.13
BDD1501 277770Y000217221 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BDM1912 277770Y000217423 14/06/2014 74550 R$ 85.13
BEC0663 277770Y000217320 12/06/2014 74550 R$ 85.13
BEE0485 277770Y000217351 17/06/2014 74550 R$ 85.13
BEJ1192 277770Y000217401 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BEM1383 277770Y000217296 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BEM1383 277770Y000217250 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BEM9796 277770B000015665 12/06/2014 60503 R$ 191.54
BET6480 277770Y000217301 17/06/2014 74550 R$ 85.13
BEW0201 277770B000015620 18/06/2014 60503 R$ 191.54
BFO7966 277770B000015690 15/06/2014 56732 R$ 85.13
BGC8223 277770B000015660 18/06/2014 60503 R$ 191.54
BGY8009 277770Y000217147 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BGY8009 277770Y000217217 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BIL0433 277770Y000217294 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BJH0455 277770Y000217209 17/06/2014 74550 R$ 85.13
BLX0171 277770B000015560 13/06/2014 60503 R$ 191.54
BMJ3773 277770Y000217176 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BMJ3773 277770Y000217124 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BUA3794 277770B000015555 17/06/2014 60503 R$ 191.54
CCJ5962 277770Y000217361 18/06/2014 74550 R$ 85.13
CCJ5962 277770Y000217399 18/06/2014 74550 R$ 85.13
CCP2427 277770Y000217188 17/06/2014 74710 R$ 574.62
CDB0328 277770Y000217204 12/06/2014 74550 R$ 85.13
CGV9059 277770Y000217112 12/06/2014 74550 R$ 85.13
CHM6969 277770B000015592 13/06/2014 60503 R$ 191.54
CJP9911 277770Y000217199 12/06/2014 74550 R$ 85.13
CKO6182 277770Y000217273 12/06/2014 74550 R$ 85.13
CKQ1212 277770B000015712 16/06/2014 60503 R$ 191.54
CLV0384 277770Y000217100 11/06/2014 74550 R$ 85.13
CLV2159 277770B000015689 14/06/2014 60503 R$ 191.54
CNN4803 277770B000015646 12/06/2014 60503 R$ 191.54
CQI7443 277770B000015585 18/06/2014 56732 R$ 85.13
CRL6402 277770Y000217263 11/06/2014 74550 R$ 85.13
CRZ2999 277770B000015598 16/06/2014 60503 R$ 191.54
CTD9731 277770Y000217152 11/06/2014 74550 R$ 85.13
CVK6638 277770B000015649 13/06/2014 60503 R$ 191.54
CXL0494 277770Y000217400 18/06/2014 74550 R$ 85.13
CYK1062 277770B000015685 14/06/2014 60503 R$ 191.54
CYK1062 277770Y000217373 13/06/2014 74550 R$ 85.13
CYK1555 277770Y000217380 14/06/2014 74550 R$ 85.13
CZL3536 277770Y000217193 17/06/2014 74550 R$ 85.13
CZL5077 277770Y000217186 16/06/2014 74550 R$ 85.13
DAL3727 277770Y000217102 11/06/2014 74550 R$ 85.13
DAP3015 277770B000015675 17/06/2014 60503 R$ 191.54
DAV3740 277770Y000217340 15/06/2014 74630 R$ 127.69
DBC3088 277770B000015636 18/06/2014 56732 R$ 85.13
DCA7727 277770Y000217194 17/06/2014 74550 R$ 85.13
DCV7019 277770Y000217288 14/06/2014 74550 R$ 85.13
DDZ5100 277770Y000217189 17/06/2014 74550 R$ 85.13
DEA2560 277770Y000217406 12/06/2014 74550 R$ 85.13
DFR2831 277770B000015615 16/06/2014 60503 R$ 191.54
DIN5064 277770B000015593 13/06/2014 60503 R$ 191.54
DIQ5012 277770Y000217160 13/06/2014 74550 R$ 85.13
DOL8814 277770Y000217312 11/06/2014 74630 R$ 127.69
DPG6648 277770Y000217378 14/06/2014 74630 R$ 127.69
DQZ7079 277770Y000217175 15/06/2014 74550 R$ 85.13
DTE4279 277770Y000217425 14/06/2014 74550 R$ 85.13
DUE7886 277770B000015635 18/06/2014 60503 R$ 191.54
DVB3472 277770B000015611 17/06/2014 60503 R$ 191.54
DYH3927 277770B000015674 16/06/2014 60503 R$ 191.54

EAC3836 277770Y000217309 11/06/2014 74550 R$ 85.13
EAP5609 277770Y000217419 14/06/2014 74550 R$ 85.13
EBW2739 277770Y000217205 12/06/2014 74550 R$ 85.13
EBW2739 277770Y000217370 13/06/2014 74550 R$ 85.13
EKY6908 277770Y000217127 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ELJ6775 277770B000015668 14/06/2014 56732 R$ 85.13
ENB0099 277770B000015600 16/06/2014 60503 R$ 191.54
EQX3585 277770Y000217278 13/06/2014 74630 R$ 127.69
ERB1112 277770Y000217107 11/06/2014 74550 R$ 85.13
EYB1254 277770B000015602 18/06/2014 60503 R$ 191.54
EYP1349 277770Y000217389 17/06/2014 74550 R$ 85.13
FIC7424 277770B000015629 13/06/2014 60503 R$ 191.54
GTJ6581 277770B000015589 12/06/2014 60503 R$ 191.54
GXW5795 277770B000015571 16/06/2014 60503 R$ 191.54
GYM0972 277770Y000217335 14/06/2014 74630 R$ 127.69
GZM8408 277770B000015613 15/06/2014 60503 R$ 191.54
HCV1369 277770Y000217245 14/06/2014 74550 R$ 85.13
HEO9631 277770Y000217225 18/06/2014 74550 R$ 85.13
HOR9483 277770Y000217119 14/06/2014 74550 R$ 85.13
HQJ3900 277770B000015699 11/06/2014 60503 R$ 191.54
HSI9577 277770B000015596 14/06/2014 60503 R$ 191.54
ICY0088 277770Y000217178 15/06/2014 74630 R$ 127.69
IGJ8364 277770Y000217328 13/06/2014 74550 R$ 85.13
IHT3993 277770Y000217434 15/06/2014 74550 R$ 85.13
IHT3993 277770Y000217435 15/06/2014 74710 R$ 574.62
IIT6454 277770Y000217241 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ILT5861 277770B000015692 15/06/2014 60503 R$ 191.54
IMP5184 277770Y000217171 14/06/2014 74550 R$ 85.13
INW2274 277770Y000217272 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ITP9514 277770B000015628 13/06/2014 60503 R$ 191.54
JDT7368 277770Y000217302 18/06/2014 74550 R$ 85.13
JIG4186 277770Y000217262 11/06/2014 74550 R$ 85.13
JIG4186 277770Y000217268 11/06/2014 74550 R$ 85.13
JKU2745 277770B000015639 13/06/2014 60503 R$ 191.54
JNR1195 277770Y000217364 11/06/2014 74550 R$ 85.13
JZV4883 277770Y000217414 13/06/2014 74550 R$ 85.13
KBP3853 277770Y000217360 18/06/2014 74550 R$ 85.13
KFL1958 277770Y000217236 12/06/2014 74550 R$ 85.13
KFL1958 277770Y000217252 17/06/2014 74630 R$ 127.69
KFL1958 277770Y000217285 14/06/2014 74630 R$ 127.69
KFL1958 277770Y000217257 11/06/2014 74550 R$ 85.13
KKR0942 277770Y000217385 15/06/2014 74550 R$ 85.13
KMD4890 277770Y000217398 18/06/2014 74550 R$ 85.13
KXY2121 277770Y000217287 14/06/2014 74550 R$ 85.13
LBN5558 277770Y000217185 16/06/2014 74550 R$ 85.13
LCD7733 277770Y000217430 14/06/2014 74550 R$ 85.13
LIO1470 277770Y000217170 14/06/2014 74550 R$ 85.13
LNC8563 277770Y000217420 14/06/2014 74550 R$ 85.13
LND9973 277770B000015575 11/06/2014 60503 R$ 191.54
LQL7406 277770Y000217210 18/06/2014 74550 R$ 85.13
LWX5350 277770B000015653 15/06/2014 60503 R$ 191.54
LXX8060 277770Y000217341 15/06/2014 74550 R$ 85.13
LXZ2396 277770B000015662 11/06/2014 60503 R$ 191.54
LYF1512 277770Y000217317 11/06/2014 74550 R$ 85.13
LYH6084 277770Y000217426 14/06/2014 74550 R$ 85.13
LYR8826 277770Y000217365 11/06/2014 74550 R$ 85.13
LZV0164 277770Y000217381 14/06/2014 74630 R$ 127.69
MAB5796 277770B000015642 11/06/2014 56732 R$ 85.13
MAG9315 277770Y000217366 12/06/2014 74550 R$ 85.13
MAS1997 277770Y000217338 14/06/2014 74630 R$ 127.69
MAZ3362 277770B000015559 13/06/2014 60503 R$ 191.54
MBB5611 277770Y000217277 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MBB5611 277770Y000217303 18/06/2014 74550 R$ 85.13
MBE3794 277770B000015470 01/06/2014 60503 R$ 191.54
MBJ3664 277770Y000217208 17/06/2014 74550 R$ 85.13
MBJ4304 277770Y000217163 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MBK9475 277770Y000217266 11/06/2014 74630 R$ 127.69
MBO8504 277770Y000217382 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MDA7500 277770B000015657 18/06/2014 60503 R$ 191.54
MDD3758 277770Y000217436 15/06/2014 74550 R$ 85.13
MDN6969 277770Y000217345 15/06/2014 74550 R$ 85.13
MDV7499 277770Y000217216 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MEC3560 277770B000015580 13/06/2014 56732 R$ 85.13
MEL1130 277770Y000217336 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MEL3413 277770Y000217136 16/06/2014 74550 R$ 85.13
MEM3660 277770Y000217297 15/06/2014 74550 R$ 85.13
MEQ5051 277770Y000217418 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MFH5872 277770B000015693 15/06/2014 60503 R$ 191.54
MHK0837 277770Y000217429 14/06/2014 74630 R$ 127.69
MHQ5907 277770Y000217427 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MHV6950 277770B000015663 11/06/2014 60503 R$ 191.54
MIU8271 277770Y000217192 17/06/2014 74550 R$ 85.13
MJA9400 277770B000015711 16/06/2014 60503 R$ 191.54
MJE0957 277770Y000217326 12/06/2014 74630 R$ 127.69
MJT7193 277770Y000217267 11/06/2014 74550 R$ 85.13
MKW2887 277770Y000217305 18/06/2014 74550 R$ 85.13
MLP8816 277770B000015621 11/06/2014 60503 R$ 191.54
MMD1264 277770Y000217224 18/06/2014 74550 R$ 85.13
MOP0658 277770Y000217383 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MQM7671 277770Y000217289 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MQS8335 277770Y000217150 11/06/2014 74550 R$ 85.13
MRE9429 277770Y000217121 14/06/2014 74550 R$ 85.13
MVI5315 277770Y000217155 11/06/2014 74630 R$ 127.69
NAH3979 277770Y000217157 11/06/2014 74550 R$ 85.13
NAI1755 277770Y000217333 14/06/2014 74550 R$ 85.13
NEZ0005 277770Y000217228 11/06/2014 74550 R$ 85.13
NFG9413 277770B000015584 17/06/2014 60503 R$ 191.54
NKR8597 277770B000015694 15/06/2014 60503 R$ 191.54
NRW6345 277770B000015640 14/06/2014 60503 R$ 191.54
NWR7979 277770B000015672 15/06/2014 60503 R$ 191.54
OMG7996 277770Y000217151 11/06/2014 74550 R$ 85.13
OPK5826 277770B000015597 16/06/2014 60503 R$ 191.54
OQK5378 277770Y000217404 11/06/2014 74550 R$ 85.13
OQT9646 277770B000015622 17/06/2014 60503 R$ 191.54
OQW9692 277770Y000217240 13/06/2014 74550 R$ 85.13

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CON-
TRAN, notifi camos que foi imposta a penalidade de MULTA em 
decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo 
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à AMT-PONTA 
GROSSA até 20/10/2014, o qual será remetido à JARI para 
julgamento.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração

Código 
da 

Infra-
ção

Valor 
Infração 

AAA5904 277770A000091939 16/06/2014 73662 R$ 85.13
AAE6514 277770W000159663 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AAF0679 277770Y000217513 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AAH2497 277770W000159659 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AAZ0210 277770Y000217467 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ABG0131 277770Y000217725 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ABG9909 277770W000159650 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ABH0906 277770Y000217751 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ABU8007 116100E004956749 17/06/2014 72340 R$ 85.13
ABV0075 277770W000159631 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ABY3490 116100E004956413 19/06/2014 55250 R$ 85.13
ACA4484 277770Y000217676 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ACF8221 277770Y000217479 11/06/2014 74630 R$ 127.69
ACG6387 277770Y000217536 14/06/2014 74630 R$ 127.69
ACI6333 277770W000159688 19/06/2014 74550 R$ 85.13
ACK0673 277770Y000217507 16/06/2014 74630 R$ 127.69
ACO2604 277770Y000217490 13/06/2014 74630 R$ 127.69
ACS2625 277770Y000217442 16/06/2014 74630 R$ 127.69
ACT2123 116100E005039072 22/06/2014 55500 R$ 85.13
ACT8181 277770Y000217502 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ADA1023 277770Y000217589 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ADA1023 277770Y000217634 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ADG1666 277770Y000217531 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ADK3371 277770Y000217565 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ADM5665 277770Y000217718 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ADW9233 277770Y000217465 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AEA0802 277770W000159656 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AEB2094 277770W000159684 19/06/2014 74630 R$ 127.69
AEG0424 277770W000159696 21/06/2014 74550 R$ 85.13
AEL7147 277770W000159655 10/06/2014 74550 R$ 85.13
AEM2194 277770A000092003 16/06/2014 55500 R$ 85.13
AET1589 277770W000159676 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AEU5792 277770Y000217566 15/06/2014 74630 R$ 127.69
AEX8473 277770A000090077 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AFA9784 116100E004559536 21/06/2014 60501 R$ 191.54
AFA9784 116100E004559535 21/06/2014 60501 R$ 191.54
AFM7616 116100E003833992 20/06/2014 60501 R$ 191.54
AGE1453 277770Y000217696 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AGF7865 277770Y000217619 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AGH2180 277770W000159637 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AGI0609 277770W000159686 19/06/2014 74550 R$ 85.13
AGL1152 277770Y000217693 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AGL1152 277770Y000217486 12/06/2014 74710 R$ 574.62
AGL1152 277770Y000217699 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AGL7574 116100E004809073 19/06/2014 55090 R$ 85.13
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AGN1155 116100E004809894 22/06/2014 73150 R$ 85.13
AGO2523 277770Y000217485 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AGP3305 277770Y000217685 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AGT4370 277770Y000217461 15/06/2014 74630 R$ 127.69
AGV1111 116100E004810747 18/06/2014 72340 R$ 85.13
AGX1594 277770W000159720 22/06/2014 74550 R$ 85.13
AGX6644 277770Y000217446 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AHF5204 277770Y000217722 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AHF5204 277770Y000217720 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AHF5204 277770Y000217726 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AHG6436 277770W000159639 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AHG8415 277770Y000217663 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AHH1940 277770Y000217506 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AHJ7534 277770Y000217539 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AHW5658 277770Y000217541 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AHW5658 277770Y000217528 11/06/2014 74630 R$ 127.69
AHW5658 277770Y000217533 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AHW5658 277770Y000217603 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AHX2343 277770Y000217560 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AHX7233 277770Y000217551 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AIC1485 277770Y000217523 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AIC5511 277770Y000217594 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AIS6192 116100E003822243 19/06/2014 54870 R$ 127.69
AIU5813 277770Y000217561 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AIX7214 277770W000159654 10/06/2014 74550 R$ 85.13
AJA2116 277770Y000217535 14/06/2014 74710 R$ 574.62
AJF4278 277770Y000217453 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AJF4278 277770Y000217450 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AJM9848 277770A000090005 16/06/2014 55411 R$ 53.20
AJQ2823 277770Y000217509 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AJU1140 277770Y000217482 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AJV7403 277770Y000217687 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AKB0015 277770Y000217563 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AKC9494 277770A000092006 16/06/2014 55680 R$ 127.69
AKE1630 277770Y000217689 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AKE7009 277770Y000217640 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AKI2662 116100E004956418 21/06/2014 54600 R$ 85.13
AKJ3475 277770Y000217628 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AKO1810 277770Y000217534 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AKP6537 277770Y000217715 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AKP7917 277770Y000217448 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AKQ4518 277770Y000217758 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AKQ7353 277770Y000217717 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AKS4278 277770Y000217613 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AKW3810 277770Y000217661 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AKW3810 277770Y000217669 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AKY8041 277770Y000217444 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ALC5688 277770Y000217454 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ALC5688 277770Y000217468 18/06/2014 74710 R$ 574.62
ALC5688 277770Y000217441 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ALC6798 277770W000159666 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ALD2994 277770W000159722 22/06/2014 74550 R$ 85.13
ALJ3759 277770Y000217520 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ALJ3831 277770Y000217620 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ALK0074 277770Y000217562 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ALL3112 277770Y000217538 15/06/2014 74630 R$ 127.69
ALL3112 277770Y000217505 15/06/2014 74630 R$ 127.69
ALP3604 277770Y000217757 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ALP8475 277770Y000217650 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ALY5055 277770Y000217600 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ALZ8546 277770Y000217449 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ALZ9530 277770Y000217597 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AMB8719 277770Y000217671 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AMB8719 277770Y000217690 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AMB8719 277770Y000217657 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AMB8719 277770Y000217653 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AMF9211 277770W000159687 19/06/2014 74550 R$ 85.13
AMK3061 277770Y000217500 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AML5722 277770W000159664 14/06/2014 74630 R$ 127.69
AMM6655 277770Y000217604 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AMN1059 277770Y000217694 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AMN8283 277770Y000217451 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AMP5502 277770A000091330 11/06/2014 55500 R$ 85.13
AMQ4613 277770Y000217746 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AMQ4613 277770Y000217705 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AMV9939 277770Y000217622 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AMY5117 277770Y000217574 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AMZ1950 277770Y000217734 12/06/2014 74630 R$ 127.69
ANB1336 277770W000159657 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ANB5844 277770Y000217547 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AND2719 277770Y000217723 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AND2719 277770Y000217729 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AND5759 277770W000159645 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ANE0944 277770W000159644 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ANF2602 277770Y000217484 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ANF7492 277770W000159724 15/06/2014 74630 R$ 127.69
ANF7492 277770W000159723 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANF7492 277770Y000217743 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANH0068 277770Y000217745 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANK5688 116100E004811708 19/06/2014 60501 R$ 191.54
ANK6391 277770Y000217458 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANL2637 277770Y000217462 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANL5557 277770Y000217475 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ANL9592 277770Y000217610 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ANM1892 277770Y000217631 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ANN8548 277770Y000217724 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ANQ5509 277770W000159727 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ANR4777 277770Y000217569 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ANR5772 277770Y000217452 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ANS9333 277770A000091870 16/06/2014 60501 R$ 191.54
ANV4080 277770Y000217642 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ANW5744 277770Y000217665 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AOB4396 277770Y000217498 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AOB5501 277770W000159675 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AOE0811 277770Y000217497 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AOE2813 277770Y000217639 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AOF8915 116100E005039802 16/06/2014 55090 R$ 85.13
AOH1155 277770Y000217744 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AOH6828 277770Y000217515 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AOI0306 277770Y000217716 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AOI1792 277770Y000217470 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AOI7350 277770Y000217704 13/06/2014 74630 R$ 127.69
AOJ6815 277770Y000217712 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AOJ6815 277770A000091812 16/06/2014 55680 R$ 127.69
AOL9872 277770Y000217617 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AON2105 116100E004560442 22/06/2014 55411 R$ 53.20
AOP5612 277770Y000217688 17/06/2014 74710 R$ 574.62
AOP5612 277770Y000217707 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AOR4490 277770W000159690 20/06/2014 74550 R$ 85.13
AOY9361 277770W000159726 15/06/2014 74550 R$ 85.13
APC3357 277770Y000217576 13/06/2014 74550 R$ 85.13
APC8878 277770Y000217646 11/06/2014 74550 R$ 85.13
APG1583 277770Y000217522 18/06/2014 74630 R$ 127.69
APG2765 277770W000159667 15/06/2014 74550 R$ 85.13
APG9700 277770Y000217741 14/06/2014 74550 R$ 85.13
APH1344 277770A000090901 16/06/2014 55680 R$ 127.69
API2521 277770Y000217678 14/06/2014 74630 R$ 127.69
API2521 277770Y000217739 14/06/2014 74630 R$ 127.69
APJ1364 277770A000091814 10/06/2014 73662 R$ 85.13
APJ9428 277770Y000217473 11/06/2014 74550 R$ 85.13
APM4453 277770Y000217651 13/06/2014 74630 R$ 127.69
APR1370 277770Y000217698 12/06/2014 74550 R$ 85.13
APR1370 277770Y000217702 12/06/2014 74550 R$ 85.13
APS0404 277770A000089889 16/06/2014 55411 R$ 53.20
APS8854 277770Y000217559 12/06/2014 74550 R$ 85.13
APT8351 277770W000159647 14/06/2014 74550 R$ 85.13
APT9403 116100E004810750 18/06/2014 72340 R$ 85.13
APV1136 116100E004810748 18/06/2014 72340 R$ 85.13
APX0281 277770Y000217491 13/06/2014 74550 R$ 85.13
APX0281 277770Y000217488 12/06/2014 74550 R$ 85.13
APY1715 277770Y000217740 14/06/2014 74630 R$ 127.69
APY1715 277770Y000217714 14/06/2014 74550 R$ 85.13
APZ8940 277770Y000217601 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AQA8621 277770A000090085 16/06/2014 73662 R$ 85.13
AQB1342 277770Y000217737 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AQB2756 277770W000159649 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AQG3843 277770A000091327 11/06/2014 55413 R$ 53.20
AQG9250 277770A000091811 16/06/2014 55680 R$ 127.69
AQI3407 277770A000090084 16/06/2014 73662 R$ 85.13
AQJ3554 277770Y000217761 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AQJ7687 277770W000159662 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AQL1588 116100E003822244 19/06/2014 54870 R$ 127.69
AQQ4920 277770Y000217550 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AQR5977 116100E004956415 21/06/2014 72340 R$ 85.13
AQS6692 277770W000159640 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AQX1609 277770A000090076 16/06/2014 54870 R$ 127.69
AQX5526 116100E005039073 22/06/2014 55500 R$ 85.13
AQZ3928 277770Y000217655 17/06/2014 74710 R$ 574.62
AQZ3928 277770Y000217649 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AQZ3928 277770Y000217648 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AQZ3928 277770Y000217660 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ARE0556 277770Y000217579 15/06/2014 74550 R$ 85.13

ARG3787 277770Y000217493 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ARI4115 277770Y000217629 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ARI4115 277770Y000217677 13/06/2014 74630 R$ 127.69
ARI9316 277770Y000217645 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ARK4297 277770Y000217546 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ARM3713 277770A000091539 16/06/2014 55500 R$ 85.13
ARM7670 116100E004419779 22/06/2014 54790 R$ 85.13
ARM8458 277770A000091334 10/06/2014 60501 R$ 191.54
ARM9725 277770Y000217549 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ARO7031 277770Y000217567 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ARO9343 116100E003822241 20/06/2014 70481 R$ 191.54
ARP8153 116100E004811288 22/06/2014 55500 R$ 85.13
ART3336 277770Y000217638 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ARU7529 277770W000159678 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ARX8053 277770W000159642 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ASA5948 277770Y000217508 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ASB5201 277770Y000217588 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ASB8604 277770A000090902 16/06/2014 55500 R$ 85.13
ASD0470 277770Y000217585 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ASD3104 277770Y000217697 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ASD3104 277770Y000217684 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ASD7752 277770Y000217711 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ASH1278 277770A000089890 16/06/2014 54600 R$ 85.13
ASK4258 116100E004558500 19/06/2014 53800 R$ 85.13
ASM0865 277770Y000217438 15/06/2014 74550 R$ 85.13
ASP2415 116100E004957321 20/06/2014 56300 R$ 85.13
ASR4738 277770Y000217455 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AST0493 277770A000092008 16/06/2014 55411 R$ 53.20
AST4985 116100E004810542 22/06/2014 55500 R$ 85.13
ASU1321 277770Y000217573 12/06/2014 74710 R$ 574.62
ASU5043 277770W000159694 21/06/2014 74550 R$ 85.13
ASX1893 277770Y000217652 13/06/2014 74550 R$ 85.13
ASX7041 277770W000159680 18/06/2014 74630 R$ 127.69
ASX7938 277770Y000217474 11/06/2014 74550 R$ 85.13
ATD7060 116100E004809074 19/06/2014 55090 R$ 85.13
ATE7954 277770Y000217621 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ATH4162 277770Y000217577 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ATL3073 277770Y000217605 12/06/2014 74550 R$ 85.13
ATL9311 277770Y000217582 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ATL9896 277770Y000217727 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ATN7369 277770Y000217511 16/06/2014 74550 R$ 85.13
ATO3643 277770W000159646 14/06/2014 74550 R$ 85.13
ATT4201 116100E004956700 16/06/2014 60501 R$ 191.54
ATT5197 116100E005039060 18/06/2014 60501 R$ 191.54
ATV1157 277770A000091866 16/06/2014 73662 R$ 85.13
ATW3904 277770W000159679 18/06/2014 74710 R$ 574.62
ATX5559 277770Y000217598 18/06/2014 74630 R$ 127.69
ATZ0095 277770W000159691 20/06/2014 74550 R$ 85.13
ATZ6664 277770W000159700 22/06/2014 74550 R$ 85.13
ATZ7765 277770Y000217457 14/06/2014 74710 R$ 574.62
AUA6275 277770A000091331 10/06/2014 73662 R$ 85.13
AUD5064 277770W000159728 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AUE0323 277770Y000217552 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AUE3402 277770Y000217553 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AUF7889 277770Y000217730 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AUF9307 277770Y000217626 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AUG2716 277770Y000217499 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AUG9163 277770W000159658 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AUH0139 277770A000092751 16/06/2014 55500 R$ 85.13
AUI8488 277770Y000217668 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AUJ1192 277770W000159683 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AUM9878 277770Y000217664 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AUP2072 116100E004560438 18/06/2014 56222 R$ 53.20
AUP8629 277770W000159635 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AUR1490 277770A000091867 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AUR2911 277770Y000217581 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AUS4511 277770Y000217456 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AUS5890 277770Y000217583 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AUV0126 116100E004810546 22/06/2014 55500 R$ 85.13
AUV8693 277770Y000217584 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AUW5654 277770Y000217568 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AVA1126 277770Y000217575 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AVA1613 116100E004956419 21/06/2014 72340 R$ 85.13
AVA8176 277770Y000217636 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AVC6733 277770Y000217686 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AVD8635 116100E004809078 19/06/2014 53800 R$ 85.13
AVE1994 277770Y000217571 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AVG4735 277770Y000217721 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AVG5804 116100E004809796 19/06/2014 60502 R$ 191.54
AVJ0993 277770Y000217633 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AVL3709 277770W000159725 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AVL7977 277770W000159638 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AVM3314 277770W000159670 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AVM6267 277770A000089892 16/06/2014 55500 R$ 85.13
AVM6563 277770Y000217615 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AVR9991 277770Y000217503 15/06/2014 74710 R$ 574.62
AVU5059 277770Y000217472 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AVU6809 277770A000092011 16/06/2014 73662 R$ 85.13
AVU8691 116100E005039076 22/06/2014 55500 R$ 85.13
AVV1486 277770A000091809 16/06/2014 55680 R$ 127.69
AVV5587 277770Y000217680 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWC9163 277770W000159718 22/06/2014 74550 R$ 85.13
AWE2167 277770Y000217750 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AWE6342 277770A000092007 16/06/2014 55680 R$ 127.69
AWE8447 277770Y000217521 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AWF3154 277770Y000217732 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AWH4798 277770Y000217495 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AWI0047 116100E005039063 21/06/2014 54600 R$ 85.13
AWI6656 277770Y000217675 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AWJ8857 277770Y000217463 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AWL5470 277770Y000217517 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AWM4621 277770W000159668 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWM4687 277770W000159671 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWM9468 277770W000159669 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWO9245 277770Y000217578 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWO9921 277770W000159643 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AWR1413 277770Y000217624 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AWR2671 277770Y000217608 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AWR4016 277770Y000217672 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AWR4016 277770Y000217691 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AWS1632 277770W000159692 21/06/2014 74630 R$ 127.69
AWT2489 277770Y000217681 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWU2283 277770A000091591 16/06/2014 55680 R$ 127.69
AWY3880 277770Y000217478 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AWY3880 277770Y000217764 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AWZ1744 277770Y000217532 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AXC7554 277770A000090087 16/06/2014 73662 R$ 85.13
AXE6657 277770Y000217516 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AXE7245 277770Y000217762 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXG0156 277770W000159634 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXG1311 277770Y000217709 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AXI6070 277770W000159665 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AXJ1843 277770Y000217469 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AXJ9964 277770W000159653 10/06/2014 74550 R$ 85.13
AXL4612 277770Y000217607 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXN2726 277770Y000217443 17/06/2014 74550 R$ 85.13
AXP2004 277770Y000217555 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXQ0487 277770A000090080 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AXQ6691 277770Y000217529 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AXS1510 277770W000159682 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AXU6340 277770W000159695 21/06/2014 74550 R$ 85.13
AXU6726 116100E004809071 19/06/2014 60501 R$ 191.54
AXV2489 277770W000159672 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AXV2544 116100E004810543 22/06/2014 55500 R$ 85.13
AXV9092 277770A000091587 16/06/2014 60501 R$ 191.54
AXX0151 277770Y000217545 12/06/2014 74550 R$ 85.13
AXX6110 116100E004558499 19/06/2014 53800 R$ 85.13
AXX6587 277770Y000217504 15/06/2014 74550 R$ 85.13
AXY6053 277770B000015569 16/06/2014 60503 R$ 191.54
AXZ4421 277770Y000217765 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AYA5101 277770Y000217483 12/06/2014 74630 R$ 127.69
AYA7157 116100E004809797 19/06/2014 56731 R$ 85.13
AYA8329 277770Y000217630 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AYB7133 277770W000159681 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AYE4634 277770Y000217738 13/06/2014 74550 R$ 85.13
AYE8439 277770W000159719 22/06/2014 74550 R$ 85.13
AYG3315 116100E005039074 22/06/2014 55500 R$ 85.13
AYI2091 277770Y000217682 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AYI8178 277770Y000217557 11/06/2014 74550 R$ 85.13
AYJ9963 277770Y000217641 16/06/2014 74550 R$ 85.13
AYK3586 277770Y000217527 18/06/2014 74550 R$ 85.13
AZB1963 277770W000159633 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AZW4100 277770W000159641 14/06/2014 74550 R$ 85.13
AZZ6090 116100E004809417 18/06/2014 54600 R$ 85.13
BAG5120 277770W000159721 22/06/2014 74550 R$ 85.13
BAN2576 277770Y000217548 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BAP1258 277770A000090072 16/06/2014 73662 R$ 85.13
BAR3321 277770W000159636 14/06/2014 74550 R$ 85.13
BAR8308 116100E004809072 19/06/2014 55090 R$ 85.13
BAS8833 277770Y000217592 15/06/2014 74630 R$ 127.69
BAW1954 277770Y000217587 15/06/2014 74550 R$ 85.13
BBF2277 277770Y000217609 14/06/2014 74550 R$ 85.13

BBG7318 277770A000092010 16/06/2014 73662 R$ 85.13
BBJ1030 277770Y000217591 14/06/2014 74550 R$ 85.13
BBM1485 277770Y000217526 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BBM4118 277770Y000217614 12/06/2014 74550 R$ 85.13
BBS2312 277770Y000217489 13/06/2014 74630 R$ 127.69
BBY2509 116100E005039068 21/06/2014 54522 R$ 127.69
BCK9597 116100E004958109 16/06/2014 55413 R$ 53.20
BCK9888 277770A000088900 16/06/2014 55500 R$ 85.13
BCL3223 116100E004809075 19/06/2014 55090 R$ 85.13
BCN0911 277770Y000217558 11/06/2014 74550 R$ 85.13
BCP4570 116100E005039078 22/06/2014 60501 R$ 191.54
BCU1414 116100E004958957 18/06/2014 53800 R$ 85.13
BDS5757 277770Y000217695 11/06/2014 74550 R$ 85.13
BEI6777 277770Y000217487 12/06/2014 74550 R$ 85.13
BEJ1192 277770Y000217540 16/06/2014 74550 R$ 85.13
BER1283 277770Y000217476 11/06/2014 74550 R$ 85.13
BER1283 277770Y000217512 16/06/2014 74550 R$ 85.13
BET0173 277770Y000217542 18/06/2014 74550 R$ 85.13
BOX8405 277770Y000217510 16/06/2014 74550 R$ 85.13
BSM6454 277770Y000217460 15/06/2014 74550 R$ 85.13
CAK6214 116100E004809416 18/06/2014 72340 R$ 85.13
CBH2201 277770Y000217627 13/06/2014 74550 R$ 85.13
CBR3990 277770W000159651 14/06/2014 74550 R$ 85.13
CHE8138 116100E005039803 16/06/2014 55090 R$ 85.13
CIR7689 277770W000159648 14/06/2014 74550 R$ 85.13
CJC7908 277770A000091810 16/06/2014 51930 R$ 191.54
CJI5485 277770Y000217464 16/06/2014 74550 R$ 85.13

CMC9854 277770W000159697 21/06/2014 74550 R$ 85.13
COG5964 277770Y000217666 15/06/2014 74550 R$ 85.13
CRK9486 277770Y000217760 13/06/2014 74550 R$ 85.13
CUD7424 277770Y000217701 12/06/2014 74550 R$ 85.13
CWH2220 277770W000159717 22/06/2014 74550 R$ 85.13
CXY0033 277770Y000217644 18/06/2014 74550 R$ 85.13
CZD6062 277770A000091335 13/06/2014 52311 R$ 85.13
DBC3776 277770Y000217440 16/06/2014 74550 R$ 85.13
DEH1850 277770Y000217674 13/06/2014 74550 R$ 85.13
DEH1850 277770Y000217736 13/06/2014 74630 R$ 127.69
DEM2254 277770W000159660 12/06/2014 74550 R$ 85.13
DFI2861 277770Y000217625 12/06/2014 74550 R$ 85.13

DGE8520 116100E005039501 19/06/2014 53800 R$ 85.13
DHU9804 277770Y000217524 18/06/2014 74550 R$ 85.13
DIB8574 277770W000159693 21/06/2014 74550 R$ 85.13
DIH4939 277770Y000217466 17/06/2014 74550 R$ 85.13
DMS0771 277770Y000217518 17/06/2014 74550 R$ 85.13
DMT2264 277770Y000217710 13/06/2014 74550 R$ 85.13
DRD5733 277770Y000217703 13/06/2014 74550 R$ 85.13
DSY4838 277770Y000217481 12/06/2014 74550 R$ 85.13
DTU2984 277770Y000217554 11/06/2014 74550 R$ 85.13
DUU8144 116100E004958114 16/06/2014 55415 R$ 53.20
DVC0432 277770W000159673 15/06/2014 74550 R$ 85.13
DVN7213 277770Y000217667 17/06/2014 74550 R$ 85.13
DYH3927 277770Y000217570 16/06/2014 74630 R$ 127.69
DZI7056 277770Y000217586 14/06/2014 74550 R$ 85.13
EDU5634 116100E004956421 21/06/2014 72340 R$ 85.13
EEL2583 116100E004810539 21/06/2014 54600 R$ 85.13
EFT6191 277770Y000217700 12/06/2014 74550 R$ 85.13
EHX3889 116100E004809799 21/06/2014 55411 R$ 53.20
EMX9865 277770Y000217543 18/06/2014 74550 R$ 85.13
ETZ4326 277770Y000217742 14/06/2014 74550 R$ 85.13
EVT7511 277770W000159632 14/06/2014 74550 R$ 85.13
EYP1349 277770Y000217635 11/06/2014 74550 R$ 85.13
EYP1349 277770Y000217623 11/06/2014 74550 R$ 85.13
EYR5772 277770Y000217602 17/06/2014 74550 R$ 85.13
EYR5772 277770Y000217595 17/06/2014 74550 R$ 85.13
FBT9998 277770Y000217659 18/06/2014 74630 R$ 127.69
FBT9998 277770Y000217658 18/06/2014 74550 R$ 85.13
FER3413 277770W000159698 22/06/2014 74550 R$ 85.13
FET5153 277770Y000217733 12/06/2014 74550 R$ 85.13
FFB4342 277770Y000217637 12/06/2014 74550 R$ 85.13
FGN5464 277770Y000217564 14/06/2014 74550 R$ 85.13
FIC7424 277770Y000217606 12/06/2014 74710 R$ 574.62
FKV4355 277770Y000217643 18/06/2014 74550 R$ 85.13
GKS1695 277770A000091328 11/06/2014 55411 R$ 53.20
GQF3887 277770Y000217706 13/06/2014 74550 R$ 85.13
HAR0951 277770A000090074 16/06/2014 60501 R$ 191.54
HDD7842 277770Y000217471 11/06/2014 74550 R$ 85.13
HMB2049 116100E004956416 21/06/2014 54600 R$ 85.13
HNU9544 277770Y000217492 13/06/2014 74550 R$ 85.13
HWF9172 277770Y000217459 15/06/2014 74550 R$ 85.13
IHB0353 277770Y000217654 16/06/2014 74550 R$ 85.13
IIF9208 116100E004958705 18/06/2014 55250 R$ 85.13
IJC2631 116100E003822245 19/06/2014 54870 R$ 127.69
IMS0370 116100E004957320 20/06/2014 56300 R$ 85.13
IPJ4466 277770Y000217494 13/06/2014 74630 R$ 127.69
IUX9100 277770W000159652 09/06/2014 74550 R$ 85.13
JEA3972 277770W000159677 17/06/2014 74550 R$ 85.13
JEA3972 277770W000159689 19/06/2014 74550 R$ 85.13
JNQ3046 277770Y000217662 12/06/2014 74550 R$ 85.13
JUC8061 277770Y000217537 15/06/2014 74550 R$ 85.13
JXI8233 277770Y000217611 16/06/2014 74550 R$ 85.13

KAU6873 277770Y000217590 12/06/2014 74550 R$ 85.13
KOH4273 277770Y000217447 17/06/2014 74550 R$ 85.13
LNC8563 277770Y000217679 14/06/2014 74630 R$ 127.69
LNP6323 277770Y000217673 11/06/2014 74630 R$ 127.69
LNP6323 277770Y000217514 17/06/2014 74550 R$ 85.13
LVQ5822 116100E005039054 17/06/2014 60501 R$ 191.54
LVS7835 277770Y000217616 12/06/2014 74630 R$ 127.69
LXU2589 277770Y000217647 11/06/2014 74630 R$ 127.69
LYB5064 277770Y000217593 16/06/2014 74550 R$ 85.13
LYQ0073 277770Y000217753 16/06/2014 74630 R$ 127.69
LZX8619 277770Y000217544 18/06/2014 74550 R$ 85.13
LZX8619 277770Y000217525 18/06/2014 74630 R$ 127.69
MAJ4084 277770Y000217580 17/06/2014 74630 R$ 127.69
MBX3187 116100E003822246 19/06/2014 54870 R$ 127.69
MDJ1902 277770A000091813 16/06/2014 55411 R$ 53.20
MDL7472 277770Y000217708 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MFH5872 277770Y000217749 15/06/2014 74630 R$ 127.69
MFQ0660 116100E004809076 19/06/2014 60501 R$ 191.54
MGS0380 116100E004958706 18/06/2014 55250 R$ 85.13
MIE2358 277770Y000217556 16/06/2014 74550 R$ 85.13
MIM2301 277770Y000217632 15/06/2014 74550 R$ 85.13
MIO4773 277770Y000217763 15/06/2014 74550 R$ 85.13
MIZ7271 277770W000159699 22/06/2014 74550 R$ 85.13
MKJ2885 277770Y000217572 18/06/2014 74550 R$ 85.13
MLX2291 116100E003822240 19/06/2014 60501 R$ 191.54
MOP0658 277770W000159674 16/06/2014 74550 R$ 85.13
MOS8669 277770Y000217656 17/06/2014 74550 R$ 85.13
MVY9841 277770Y000217496 13/06/2014 74550 R$ 85.13
MVY9841 277770Y000217519 17/06/2014 74550 R$ 85.13
MXQ8356 277770Y000217480 11/06/2014 74550 R$ 85.13
MXQ8356 277770Y000217477 11/06/2014 74550 R$ 85.13
NBS9159 277770Y000217530 12/06/2014 74550 R$ 85.13
NGW3866 277770A000090079 16/06/2014 73662 R$ 85.13
NPI1888 277770Y000217439 15/06/2014 74550 R$ 85.13
NQF0129 277770Y000217713 13/06/2014 74550 R$ 85.13
NQF0129 277770Y000217728 17/06/2014 74550 R$ 85.13
NTF6357 277770Y000217445 17/06/2014 74550 R$ 85.13
NXL5367 277770Y000217755 17/06/2014 74550 R$ 85.13
ODO0472 277770Y000217618 12/06/2014 74630 R$ 127.69
OQY3388 277770Y000217670 11/06/2014 74550 R$ 85.13
OUE5636 277770Y000217599 14/06/2014 74550 R$ 85.13

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do 
CONTRAN, notifi camos que foi lavrada a autuação de infração 
cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autua-
ção junto à AMT-PONTA GROSSA até 16/10/2014.

Placa 
Veículo Auto de Infração Data 

Infração
Código da 
Infração 

AAG4937 277770A000094037 13/08/2014 55500
AAI6699 277770A000094514 13/08/2014 60501
ABX1144 277770A000094507 12/08/2014 60501
ABY8553 277770A000094513 13/08/2014 60501
ACT1954 277770A000092735 13/08/2014 55500
ACV4090 277770A000094689 12/08/2014 55411
AFB4120 277770A000094038 13/08/2014 55500
AGE5624 277770A000093185 12/08/2014 55500
AHX4295 277770A000094036 13/08/2014 55411
AII3893 277770A000093187 12/08/2014 54600

AJG1566 277770A000094357 13/08/2014 55500
AKW9354 277770A000094352 13/08/2014 55411
AKY6061 277770A000093384 12/08/2014 55413
ALL2768 277770A000094261 12/08/2014 54526
AMM5355 277770A000094351 13/08/2014 54870
AOH1155 277770A000094503 12/08/2014 73662
APF3063 277770A000092480 12/08/2014 60501
APL0126 277770A000093188 12/08/2014 55680
APN3615 277770A000094355 13/08/2014 55417
APQ3693 277770A000094302 12/08/2014 51930

APT6589 277770A000094035 12/08/2014 73662
APX6379 277770A000092483 13/08/2014 54521
ARC3513 277770A000094263 12/08/2014 53800
ARQ6210 277770A000094504 12/08/2014 56300
ARW4625 277770A000092481 13/08/2014 55417
ASI2105 277770A000093388 13/08/2014 55680
ASO0036 277770A000094358 13/08/2014 53710
ASQ2831 277770A000094584 13/08/2014 55411
ASR0473 277770A000093193 12/08/2014 55680
ASU7251 277770A000094405 12/08/2014 73662
ATA3374 277770A000094266 12/08/2014 73662
ATI8554 277770A000094273 13/08/2014 73662
ATU7652 277770A000094803 12/08/2014 55500
ATY0618 277770A000092734 13/08/2014 55680
ATZ0704 277770A000094511 13/08/2014 73662
AUA9983 277770A000092478 12/08/2014 54522
AUH7241 277770A000093996 12/08/2014 60501
AUJ9945 277770A000093995 12/08/2014 55500
AUM1595 277770A000094509 12/08/2014 57380
AUS5626 277770A000094512 13/08/2014 73662
AUX8432 277770A000094301 12/08/2014 54521
AVA5883 277770A000094042 13/08/2014 73662
AVE2483 277770A000092482 13/08/2014 55411
AVQ5866 277770A000093386 13/08/2014 55411
AVS9605 277770A000094805 12/08/2014 73662
AWX7831 277770A000094216 12/08/2014 55500
AWY9545 277770A000094353 13/08/2014 55411
AWZ8693 277770A000094258 12/08/2014 55500
AXE3178 277770A000094268 12/08/2014 73662
AXI8513 277770A000094798 12/08/2014 55680
AXS8411 277770A000094259 12/08/2014 55500
AXV0416 277770A000093385 13/08/2014 55680
AXX2419 277770A000094217 12/08/2014 55500
AXZ4388 277770A000094215 12/08/2014 55500
AYC5351 277770A000093184 12/08/2014 55680
AYD5467 277770A000094797 12/08/2014 55413
AYH9712 277770A000094267 12/08/2014 60501
AYP2155 277770A000094272 13/08/2014 57380
AZM1023 277770A000094698 12/08/2014 60501
BBH0608 277770A000094262 12/08/2014 55411
BCF2814 277770A000094356 13/08/2014 55680
DBZ5051 277770A000094033 12/08/2014 55500
DDP5507 277770A000093195 12/08/2014 55500
DDX6604 277770A000094690 12/08/2014 55411
DLM5097 277770A000093194 12/08/2014 55680
DQR6381 277770A000094515 13/08/2014 60501
DYF0965 277770A000094039 13/08/2014 55500
EQL3602 277770A000092485 13/08/2014 55411
ETS8154 277770A000094505 12/08/2014 51851
HMP3344 277770A000093389 13/08/2014 51930
HXA3227 277770A000094214 12/08/2014 60501
IHD9833 277770A000094804 12/08/2014 53800
JVL8750 277770A000093199 12/08/2014 51851
JVL8750 277770A000093191 12/08/2014 54526
KEJ0994 277770A000094506 12/08/2014 51930
LXC7893 277770A000094260 12/08/2014 55500
MRO8801 277770A000093387 13/08/2014 54870
MTI3807 277770A000093186 12/08/2014 55500

___________________________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº018/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA BA-
NHEIRO
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE.
CONTRATADA: DOMARESKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - EPP
CNPJ: 78.245.859/0001-58
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
 01 (uma) und  TE 50 mm, água (Marca Tigre) -
 03 (três) und de joelhos, 50 mm, 90º (Marca Tigre),  
02 (duas) und de joelho, 50 mm. 45º (Marca Tigre),
04 (quatro) und de joelho, 25 mm (Marca Tigre), 
01 (uma) und de TE branco ½ “, roscável, PVC (Marca Tigre), 
03 (três) und de Nipel ½” em PVC, 
01 (uma) und Registro de esfera 50 mm em PVC (Marca Tigre),
02 (duas) und de barras de tubo 50 mm para água (Marca Tigre)
20 (vinte) pct com 05 unidades de parafusos com buchas 08 
mm - WORKER ,
01 (um) pote de cola de PVC de 175 grs, (Marca Tigre)
01 (uma) caixa de veda rosca 18 x 50 m (Marca Tigre), 
01 (uma) und de serra manual Starret, 
01 (uma) luva 25 x ½ “ azul LRM (Marca Tigre)
06 (seis) und de engate fl exível de 40 cm DUTEX.“
VALOR TOTAL: R$ 239,40 (duzentos e trinta e nove reais e 
quarenta centavos)
FUNDAMENTO: Art.24, inciso II da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2180137/2014           PARE-
CER N.122/2014
ENTREGA: IMEDIATA
FISCAL: Solange de Andrade Camargo RG-4.295.449-7   
CPF:643.007.739-04
End: Rua Lagoa Mirim, 73 Jardim Estrela do Lago ofi cinas Ponta 
grossa – PR CEP:84036-116
PAGAMENTO: no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da solicitação 
de pagamento e emissão da Nota Fiscal-e, juntando a Ordem de 
aquisição e Certidões Negativas do FGTS, INSS, Municipal, e 
Trabalhista, conforme IN 08/2010.
As Notas Fiscais-e deverão ser enviadas em arquivo XML ao 
Dep. Financeiro pelo site: fi nanceiro@amtt.pg.pr.gov.br 
Será de responsabilidade do gestor/fi scal o encaminhamento 
ao departamento Financeiro a documentação atestada para o 
devido pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.06.0412200104.024 – Manutenção das Atividades do Depto 
de Estacionamento
3.3.9030.24 – Material para Manutenção de bens imóveis       
Fonte: 1510   Red. 4208
 Ponta Grossa, 03 de setembro de 2014.

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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