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D E C R E TO S

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 4. 8 4 7,  de  12/09/2018 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2550454/2018, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 31 de agosto de 2018, ROGERIO ANTONIO BANIK, do emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de setembro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    1 4. 8 4 8,   de   12/09/2018

Promove alterações de empregos de provi-
mento em comissão, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a 
redação da Lei nº. 11.282/2013, tendo em vista o contido no protocolado nº. 2550454/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam promovidas, a partir de 1º de setembro de 2018, alterações dos seguintes empre-

gos de provimento em comissão:
I. Denominação dada pela Lei n. 11.282/13; 

Lei 13.011/17 e inciso IV do Art. 2º Dec. 
13.951/18,

Nova denominação conferida por este Decreto

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, da Secreta-
ria Municipal de Políticas Públicas 
Sociais.

CC 
13 01

Assessor de Gabinete, vinculado a 
Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos.

CC 
13

II. Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, com 
alteração do Decreto nº 9.033/2014, Decreto nº 
12.312/2017, Decreto nº 12.904/2017, e Decreto 

nº 13.582/2017,

Nova denominação conferida por este Decreto

01
Assessor de Gabinete, da Secretaria 
Municipal Administração e Recursos 
Humanos.

CC 
11 01

Assessor de Gabinete, vinculado 
a Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas Sociais.

CC 
11

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de setembro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 4. 8 4 9,  de  12/09/2018 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto nº 14.848/2018, e tendo em vista o contido no protocolado 
nº 2550454/2018, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 1º de setembro de 2018, ROGERIO ANTONIO BANIK, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 13, da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de setembro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 253/2018.
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 15:30 do dia 24 de setembro de 2018, na Secretaria 
Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. 
Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Aquisição APARE-
LHO GERADOR DE OZÔNIO para uso da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Ponta 
Grossa. Valor Máximo: R$ 13.203,33(treze mil, duzentos e três reais e trinta e três centavos). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.
bll.org.br.

Ponta Grossa, 24 de agosto de 2018
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREGÃO N° 240/2018
RECORRENTE: LE COMERCIAL LTDA

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – Protocolado: 2430271/2018
• Relatório
Trata-se de pedido de recurso administrativo interposto por L E COMERCIAL LTDA, solicitando sua 
habilitação contra decisão da pregoeira de inabilitá-la no certame nº 240/2018. 
A recorrente alegou que foi inabilitada por não conseguir  enviar mensagens (anexar documentos)  
ao sistema BLL (plataforma usada pelo nosso Município  de Ponta Grossa, para a elaboração e 
disputa dos pregões municipais). Em decorrência do narrado em seu recurso “  ... a sra. pregoeira 
não poderia adiantar as fases do certame e já declarar  em adjudicação os objetos  às empresas 
provisoriamente em primeira colocação, muito menos já abrir prazo de manifestação de intenção 
de recurso se nem ao menos a fase de habilitação foi cumprida...”   Alegou que a pregoeira não 
realizou sequer uma simples diligência para sanar as dúvidas.  Requer assim o recebimento do 
recurso, voltando a fase habilitatória, para apresentação dos documentos e assim que decisão, 
seja comunicada através de publicação em diário oficial.  Convêm lembrar que nas razões de 
recurso apresentou “prints” das fases do certame para corroborar suas alegações. 
A senhora pregoeira, por sua vez manifestou-se que “Analise das Propostas: empresa não foi 
desclassificada na proposta – Lances: empresa participou dos lances – Habilitação: analisada 
a documentação anexada na BLL foi desclassificada por não anexar documento exigido, como 
consta em edital.” 
Também a pregoeira apresenta “prints” das telas que mostram a fase e os atos objeto desse 
recurso.  Seguiu o processo à análise jurídica da Procuradoria Geral do Município, que através do 
parecer jurídico n. 1428/2018, onde o procurador municipal à luz dos fatos narrados no presente 
recurso, seja as alegações da recorrente, os documentos juntados, a manifestação da pregoeira, 
orientou pelo correto agir da pregoeira e indeferimento das razões de recurso.

• Fundamentação
Na forma do Parecer Jurídico atinente, temos que o Processo Administrativo em epígrafe foi re-
gularmente instaurado, bem como assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da 
Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 8.393/2005. 
Os requisitos da habilitação são condições fixadas no instrumento convocatório por força de lei, 
Desta feita, o parecer jurídico discorre em trecho nestes termos: “... não houve irregularidade ou 
ilegalidade na decisão da Pregoeira, uma vez que não foi juntado documento exigido pelo Edital, e, 
mais ainda, na diligência não se pode incluir documento ou informação que deveria ser cumprido 
pelo licitante, sob pena  de lesão ao princípio da isonomia.”

• Dispositivo
Diante de todos os fatos trazidos, com fundamento na manifestação da pregoeira, do parecer 
jurídico decido pelo recebimento do recurso por ser tempestivo, porém no mérito denego o provi-
mento, mantendo a decisão tomada pela senhora pregoeira e indeferido o presente recurso admi-
nistrativo, por entender que não houve descumprimento dos termos editalícios.  
Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a lei. 

Ponta Grossa, 11 de setembro de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT´ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento

______________________________________________________________________________
RATIFICAÇÃO DE RESULTADO DO PREGÃO 119/2018

Pregão nº 119/2018–Processo nº208/2018 REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição 
de Material Hospitalar ( Agulhas e Seringas) realizado em 28/05/2018.
EMPRESA SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
00656468/0001-39
Inabilitada - Parecer Juridico no Protocolo nº660423/2018 - Mem: 0248/2018
Conforme decisão do Poder Judiciário do Estado do Paraná-Comarca de Ponta Grossa, 2ª Vara 
da Fazenda Pública de Ponta Grossa-Projudi. Autos 004045-42.2018.8.16.0019.
Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

21 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 10 ml, bico central ou lateral tipo slip, 
liso sem rosca, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 
1 em 1ml. Sem agulha . Embalada individualmente. Com dispositivo 
de segurança.  Apresentar amostra.

UND 200.000 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

22 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 10 ml, bico central ou lateral tipo slip, 
liso sem rosca, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 
1 em 1ml. Embalada individualmente. Sem dispositivo de seguran-
ça.  Apresentar amostra.

UND 600.000 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

25 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 3 ml, bico central simples ou luer lock, 
êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem 
agulha. Embalada individualmente. Com dispositivo de segurança. 
Apresentar amostra.

UND 100.000 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

28 1

Seringa descartável agulhada para aplicação de insulina com 
capacidade para 100UI, com escala externa gravada, indelével, 
precisa e visível de 2 em 2 unidades, canhão translúcido, provida de 
protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. Agulha: agulha 
fixa (integrada), sem espaço morto ou espaço residual. Tamanho:  
8 mm x  0,30mm em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida 
cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada.
Embalada individualmente. Com dispositivo de segurança.
Indicação: ideal para realização de mistura de dois tipos de 
insulinas.

UND 200.000 FRUSTRADO

EMPRESA: ALL LAB COMERCIAL LTDA - CNPJ: 19.880.964/0001-08
Desclassificada por desistência da mesma
Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

18 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descar-
tável e estéril , capacidade de 60 ml, bico central ou lateral tipo 
slip, liso sem rosca, êmbolo com rolha de borracha, graduação 
firme. Sem agulha.  Embalada individualmente. Sem dispositivo de 
segurança. Apresentar amostra.

UND 2.500 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

19 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 20 ml, bico central ou lateral tipo slip, 
liso sem rosca, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 
1 em 1ml. Sem agulha.  Embalada individualmente. Com dispositivo 
de segurança. Apresentar amostra.

UND 50.000 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

23 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 5 ml, bico central simples ou luer lock, 
êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem 
agulha. Embalada individualmente. Sem dispositivo de segurança. 
Apresentar amostra.

UND 350.000 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

24 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 5 ml, bico central simples ou luer lock, 
êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem 
agulha. Embalada individualmente. Com dispositivo de segurança. 
Apresentar amostra.

UND 200.000 FRUSTRADO

Lote Item Descrição Unid Quant. Situação

26 1

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartá-
vel e estéril , capacidade de 3 ml, bico central simples ou luer lock, 
êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem 
agulha. Embalada individualmente. Sem dispositivo de segurança. 
Apresentar amostra.

UND 300.000 FRUSTRADO

Ponta Grossa/PR, 12 de setembro de 2018.
Rosemari Ferreira

Pregoeira
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 222/2018
Processo nº 381/2018 – para Aquisição de FORRO DE PVC para uso da secretaria Municipal 
de Saúde, realizado em 28/08/2018.
FORNECEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.663.726/0001-04
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 1 FORRO DE PVC 200 CM X 8 CM COM ACES-
SORIOS E INSTALADO AAIXO M² 200 43,1800 8.636,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 8.636,00 (oito mil, seiscentos e trinta e seis reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.636,00 (oito mil, seiscentos e trinta e seis 
reais)

Ponta Grossa/PR, 13 de setembro de 2018.
Suzana Molina

Pregoeira
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Resultado do Pregão Eletrônico 224/2018.

 O Município de Ponta Grossa - PR informa que restou DESERTO  o Pregão 224/2018, 
realizado às 10h00m do dia 28 de agosto de 2018, na Secretaria Municipal de Administração, 
Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no 
portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Aquisição de Seladora automática de esteira  para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2018
Suzana Molina

Pregoeira

C O N T R ATO S
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 365/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HELIO DA SILVA BRUSQUE – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 11/08/2018 a 11/08/2019, convali-
dando a data de 11/08/2018. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 41.760,00 (qua-
renta e um mil setecentos e sessenta reais).
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 338/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABP COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
OBJETO: Contratação de serviços e equipamentos necessários para a realização da 40ª EFAPI 
- exposição feira agropecuária e industrial de ponta grossa, no período de 11 a 16 de setembro 
de 2018.
VALOR: R$ 16.996,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais).
PRAZO: 11/09/2018 a 31/12/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 217/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 339/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FLEX PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI – ME
OBJETO: Contratação de serviços e equipamentos necessários para a realização da 40ª efapi - 
exposição feira agropecuária e industrial de ponta grossa, no período de 11 a 16 de setembro de 
2018.
VALOR: R$ 54.480,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).
PRAZO: 11/09/2018 a 31/12/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 217/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 340/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JPR LOCADORA LTDA – ME

OBJETO: Contratação de serviços e equipamentos necessários para a realização da 40ª efapi - 
exposição feira agropecuária e industrial de ponta grossa, no período de 11 a 16 de setembro de 
2018.
VALOR: R$ 51.687,00 (cinquenta e um mil seiscentos e oitenta e sete reais).
PRAZO: 11/09/2018 a 31/12/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 217/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 341/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MAXORGANI SEGURANÇA PRIVADA LTDA
OBJETO: Contratação de serviços e equipamentos necessários para a realização da 40ª efapi - 
exposição feira agropecuária e industrial de ponta grossa, no período de 11 a 16 de setembro de 
2018.
VALOR: R$ 22.680,00 (vinte dois mil, seiscentos e oitenta reais).
PRAZO: 11/09/2018 a 31/12/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 217/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 342/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RGJ EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA – EPP
OBJETO: Contratação de serviços e equipamentos necessários para a realização da 40ª efapi - 
exposição feira agropecuária e industrial de ponta grossa, no período de 11 a 16 de setembro de 
2018.
VALOR: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
PRAZO: 11/09/2018 a 31/12/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 217/2018.

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL OPERACIONAL DE 
REGULARIZAÇÃO

JOSÉ ADEMIR CRUZINIANI EIRELI pessoa Juridica de direito provado, inscrita no CNPJ: 
78.695.186/0001-38, vem pelo presente tornar publico que requereu, Licença ambiental de 
regularização operacional para implantação de oficina mecanica, complexo comercial com 
atividade em troca de lonas de freios, pneus, reparação mecânica de veículos automotores, 
localizada na Rua Clea Casella Vendrami, nº199, bairro Jardim Eldorado, localizado no municipio 
de Ponta grossa- PR.
______________________________________________________________________________

LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO OPERACIONAL
TORNICÂ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, pessoa Juridica de direito provado, 
inscrita no CNPJ: 11.923.496/0001-91, vem pelo presente tornar publico que requereu, Licença 
ambiental de regularização operacional para implantação de oficina mecanica, complexo comercial 
com atividade em troca de lonas de freios, pneus, reparação mecânica de veículos automotores, 
localizada na Rua Clea Casella Vendrami, nº199, bairro Jardim Eldorado, localizado no municipio 
de Ponta grossa- PR.

D I V E R S O S

1ª Ata da Reunião Extraordinária do CMS
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezoito horas e quinze minutos, na sala 
de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: 
Diego Osmar Rodrigues, André Luiz Albuquerque, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Juceleia Mon-
teiro Vieira, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Adriane do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon 
de Lima. Conselheiros Suplentes: Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto, Ailton José Spitzner. 
O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e inicia a reunião, cumpri-
mentando a todos os presentes. PAUTA: Elaboração e apreciação do Regimento das Prés-Confe-
rências Municipal de Saúde. O segundo secretário Diego Osmar Rodrigues faz a leitura do Regi-
mento das Pré- Conferências Antecessoras da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa. Capítulo 1 da finalidade Art. 1º – As Pré-Conferências, sob a supervisão da Comissão 
Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa, respeitando-se a área de 
abrangência, têm a finalidade de promover amplo debate, aberto, democrático, construtivo e res-
peitoso da situação da saúde, devendo elaborar, apreciar e deliberar sobre políticas da saúde de 
âmbito municipal, objetivando: I - Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde - SUS, para garantir a saúde como direito humano, a sua universalidade, 
integralidade e equidade, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territo-
riais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis n.º. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; II - Avaliar a situação atual da saúde no município, 
elaborar propostas a partir das necessidades de saúde, as quais farão parte da construção das 
diretrizes do Plano Plurianual – PPA e do Plano Municipal de Saúde; III - Fortalecer o Controle 
Social no SUS e garantir formas de participação dos diversos setores da sociedade em todas as 
etapas da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa; IV - Eleger os delegados para a 
11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa; V – Sugerir propostas a serem encaminha-
das para a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Capítulo 2 do temário Art. 2º - As 
pré-conferências terão como tema central: “Democracia e Saúde: luta e resistência em defesa do 
SUS”, com os seguintes eixos: Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde; Saúde como direito; 
Consolidação do SUS e Financiamento. Capítulo 3 da realização e organização Art. 3º - Serão 
realizadas pré-conferências dos segmentos dos usuários, trabalhadores, gestores e prestadores 
de serviço, com a coordenação da Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Saú-
de de Ponta Grossa, com poder deliberativo, podendo ter apoiadores para contribuir com os pro-
cessos; 1º - As pré-conferências do segmento de usuários acontecerão, por região, respeitando-se 
as áreas de abrangências, conforme abaixo: I – Uvaranas I / Neves; II – Uvaranas II / Cara-Cara; 
III – Vila Cipa; IV – Santa Maria; V – Nova Rússia / Orfãs; VI – Santa Paula; VII – Itaiacoca; VIII – 
Guaragi; IX – Uvaia; X – Jardim Carvalho/Esplanada; XI – Central Art. 4º - Cada pré-conferência 
será realizada por um período máximo de duas horas e o tempo será dividido obedecendo à se-
guinte metodologia: I – Apresentação; II – Questionamentos; III – Relato da situação de saúde do 
município, com ênfase na região; IV – Escolha de Propostas. V – Escolha de Delegados; Art. 5º - 
Os questionamentos serão atendidos, através de inscrição, depois de esgotados os pronuncia-
mentos iniciais; 1º - As inscrições para intervenções dos participantes deverão ser feitas junto ao 
coordenador do grupo, devendo o uso da palavra se restringir a 2 (dois) minutos. 2º - Deverão ser 
discutidos temas relacionados à realidade local conforme definição da Comissão Organizadora. 
Art. 6º - Em cada pré-conferência será indicado, entre os membros da Secretaria Executiva e da 
Comissão Organizadora presente, um coordenador e um relator. 1º - Caberá ao coordenador: 
proceder à apresentação; esclarecer as dúvidas quanto à dinâmica de trabalho;  mediar as discus-
sões de forma a permitir ampla participação; solicitar ajuda da Comissão Organizadora nos casos 
omissos.  2º - Caberá aos relatores: anotar todas as sugestões, dentro dos respectivos temas em 
discussão, aprovados pelo grupo; dar redação mínima às sugestões de forma clara e compreensí-
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vel, sendo liberada para aglutinação de propostas com a mesma sugestão, mas com redação dife-
rente, bem como corrigir erros gramaticais e de concordância, constantes nas propostas. Providen-
ciar o relatório final; Art. 7º - Na elaboração do relatório para a 11ª Conferência Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, deve constar: propostas aprovadas, número de participantes por segmento, nú-
mero total de participantes, relação dos delegados eleitos do segmento usuário e avaliação geral 
da pré-conferência a serem entregues a Coordenação de Formulação, Sistematização e Relatoria, 
identificadas e rubricadas pela comissão organizadora presente no local, juntamente com as listas 
de presenças dos participantes. Capítulo 4 dos participantes Art. 8º - Serão credenciados todos os 
participantes que comparecerem ao local do evento, pré-determinado pela comissão organizadora, 
conforme determina a Resolução 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, e que tenham assi-
nado a lista de presença, disponibilizada. Art. 9º - Poderão participar como observadoras todas as 
pessoas interessadas, de acordo com a capacidade física do local. Art. 10 - Todos os participantes 
terão direito à voz e voto nas deliberações da Pré-conferência. Capítulo 5 das eleições dos dele-
gados (as) Art. 11 - Cada segmento deverá eleger ou indicar, durante as Pré-conferências, os de-
legados para a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme abaixo: I. Usuários 
(as): 100 (cem) delegados (as); II. Trabalhadores/as de saúde: 50 (cinquenta) delegados (as); III. 
Prestadores de serviços: 25 (vinte e cinco) delegados (as); IV. Gestor / Administração Pública: 25 
(vinte e cinco) delegados (as). 1º O segmento de usuários elegerá 09 delegados (as) em cada re-
gião e para que se obtenha o número total de delegados (as) para a 11ª Conferência Municipal de 
Saúde de Ponta Grossa, a região central elegerá 10 delegados (as) entre todos os presentes. 2º 
Não havendo número suficiente de delegados em qualquer das regiões supracitadas, as mesmas 
serão preenchidas nas pré-conferencias subsequentes, sendo possível a região central realizar 
mais de uma conferência, a depender da necessidade levantada pela comissão de organização 
Art. 12 – São votantes e votados, todos (as) presentes nas Pré-Conferências, que deverão portar 
documento de identificação com foto. 1º – A votação se efetuará por número de votos; 2º – Ao final 
da votação serão preenchidas as fichas de inscrição como delegados (as) pela Comissão Organi-
zadora da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa; Art. 13 – O credenciamento dos 
delegados será efetivado nos dias 07 de dezembro, das 18 às 21 horas e 08 de dezembro das 8 
às 10 horas nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa mediante apresentação 
do documento de identificação com foto; 1º. Para concorrer à vaga de delegado (a) para a 11ª 
Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os candidatos dos segmentos usuários, traba-
lhadores, prestadores e gestores deverão ter participação comprovada em pelo menos uma Pré-
-Conferência. 2° - A eleição dos delegados será acompanhada pelos membros da Comissão Orga-
nizadora, presentes nos locais. Em caso de empate, o critério adotado para desempate será a data 
de fundação mais antiga da referida entidade. Capítulo 6 das propostas Art. 14 – As propostas te-
rão como base o tema central: “Democracia e Saúde: luta e resistência em defesa do SUS”, com 
os seguintes eixos: Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde; Saúde como direito; Consoli-
dação do SUS e Financiamento. Art. 15 – O Coordenador (a) indicado nas pré-conferências de 
Trabalhadores, Prestadores e Gestores mediará às discussões, permitindo ampla participação, 
partindo de questões relacionadas a cada segmento, atentando sobre os eixos que o tema propõe. 
Art. 16 - As questões omissas deste regimento serão resolvidas pela Comissão Organizadora da 
11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa. O presidente José Timoteo Vasconcellos 
Sobrinho encerra a reunião ás 19h30min.
______________________________________________________________________________

11ª Ata da Reunião Ordinária do CMS 
Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas e quinze minutos, na 
sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titu-
lares: Diego Osmar Rodrigues, André Luiz Albuquerque, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Juceleia 
Monteiro Vieira, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Olivei-
ra, Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: Luiz Carlos Gorchinski, Simone Schenfeld 
Monçalves, Bruno Compagnoni, Wagner Lusiano, Inácio Golinski, Ana Caetano Pinto. O Presi-
dente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, 
cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 10ª Ata da reunião 
ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apre-
sentação do VIGIASUS da SMS. 4.2. Apresentação e Aprovação da Resolução nº 006/2018 do 
Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Leitura e Aprovação 
da 10ª Ata da reunião ordinária. Aprovadas por unanimidade. 2. Relatos Gerais das Comissões. 
O conselheiro Wagner Lusiano faz a leitura do relatório da reunião Comissão de Orçamentos 
Programas e Projetos. Na data de 24 de julho nas dependências do Conselho Municipal de Saúde 
reuniram se os conselheiros membros da comissão para 4ª reunião efetiva convocada pelo relator 
Luiz Carlos Gorchinski devido à indisponibilidade do coordenador Leandro Santos Dias. Presentes 
na reunião: Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes e Wagner Lusiano e secretária Sueli 
Terezinha Mensen. O relator Luiz Carlos Gorchinski deu início à reunião, solicitou aos presentes 
que houvesse indicação do novo coordenador, consensualmente houve um remanejamento de 
atribuições e então relator Luiz Carlos Gorchins ki foi indicado para a coordenadoria da comissão 
e o conselheiro membro Wagner Lusiano indicado para assumir o relatório da referida. Dando 
continuidade aos trabalhos, deliberou-se devido ao adiantamento da hora que uma análise mais 
severa e criteriosa do primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2018 da SMS fosse 
procrastinada para próxima reunião dessa comissão já previamente convocada para o dia 07 de 
agosto de 2018 terça- feira, às 18h30min nas dependências CMS. Em sequência os conselheiros 
membros passaram à analise da documentação de duas entidades prestadora de serviço de as-
sistência a saúde, primeira: Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa com solicitação 
de renovação de inscrição no CMS, protocolizada na prefeitura na data de 30 de maio de 2018. 
Segunda: Associação de Proteção dos Autistas de Ponta Grossa com solicitação de renovação 
de inscrição no CMS, protocolizada na prefeitura na data de 06 de junho de 2018. Enfatizar ao 
pleno que a resolução 001 de 17 de janeiro de 2017, determina e estabelece um prazo legal de 
protocolização na praça de atendimento no passo municipal da renovação de inscrição junto a 
esse conselho é até quinze de abril de cada ano ficando vedado o recebimento até essa data. 
Apesar das solicitações terem sido protocolizadas com prazo expirado e notoriamente em ultraje à 
referida resolução, os conselheiros membros analisaram os documentos de ambas e constataram; 
primeira: Associação de Proteção dos Autistas de Ponta Grossa, com ausência de pesquisa e sa-
tisfação do usuário, certidão negativa de débito vencida no tribunal de contas do estado do Paraná 
e licença sanitária ou protocolo de solicitação, todavia podendo apresentá-las até as 18h00min da 
data de 07 de agosto de 2018, terça-feira À Secretaria Executiva do CMS para posterior análise do 
pleno. (Segunda) Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa, quando protocolizada na 
praça de atendimento na prefeitura, na data de 30/05/2018, fora do prazo, estava com a documen-
tação exigida atualizada. Essa explanação no presente relatório deve-se a sugestão da conselhei-
ra Adriane do Rocio Lopes, de reivindicar na plenária do conselho uma possível dilação de prazo, 
vista à relevância dos serviços prestados pelas referidas entidades. Diante dos fatos aqui relatados 
a comissão recomenda a toda representatividade do conselho, para denegar, ou seja, indeferir a 
aprovação da renovação das entidades em curso, outrossim  burla  às legislações vigentes. O 
presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação a dilação de prazo: 14 (quator-
ze) votos favoráveis e 1 (um) contrario 3. Informes Gerais.  O conselheiro Paulo Saincler Heusi 
pede que sejam registrados em ata os votos de pesares pelo falecimento do Dr. Alberto Olavo 
de Carvalho, pelo fato dele ter sido secretario de saúde na formação do conselho. O conselheiro 
Luiz Carlos Gorchinski fala que esteve na unidade de saúde Abrahão Federmann na vila Ana Rita, 
em diálogos com os técnicos de enfermagem, ele comunicou da impossibilidade momentânea da 
implantação dos conselhos locais de saúde devido às atribulações das comissões do conselho. O 
conselheiro André Luiz Albuquerque queria deixar registrado, a participação da Regional de Saúde 
no 4º Congresso de Saúde Pública Coletiva. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do VIGIASUS 
da SMS. Priscilla Vanessa Alves Santos inicia a apresentação explanando sobre a verba do VI-
GIASUS tem 3 resoluções e um superávit, a execução desse repasse será utilizado no ano de 
2018 e no começo de 2019 e esse descritivo é referente ao repasse financeiro que é da resolução 
616/2015,12/05/2017 somados aos saldos remanescentes que foram regulamentados na resolu-
ção 403. As tabelas estão descritas de acordo com o que vão gastar com o custeio e investimento 

de capital. Pra recursos humanos se tem 60.000 (sessenta mil), para fazer oficinas integrativas, 
curso de capacitação de salas de vacinas, processo administrativo de vigilância e saúde, forma-
ção do grupo FOCA (formação oficial de controle animal) para zoonoses, vigilância e saúde do 
trabalhador e curso de boas práticas e isso vai gerar em torno de mais ou menos 600 (seiscentos) 
funcionários. Serviços de terceiros, confecção e reprodução educativo e técnico 80.000 (oitenta 
mil). Pagamentos de alimentação e locais para capacitação, eventos e atividades da vigilância de 
saúde 50.000 (cinquenta mil). Manutenção de veículos da saúde 50.000 (cinquenta mil), aluguel 
de imóveis para atividades de saúde, 73.800 (setenta e três mil e oitocentos), compra de serviços 
com contrato com a UEPG se tem 80.000 (oitenta mil), material de consumo para escritório 8.825 
(oito mil, oitocentos e vinte e cinco), equipamentos de proteção individual 20.000 (vinte mil), com-
bustível, peças e lubrificantes para veículos 70.000 (setenta mil). 4.2. Apresentação e Aprovação 
da Resolução nº 006/2018 do Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues faz apresentação da Resolução nº 006/2018 
do Regulamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Após deliberação o 
presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação a aprovação e é aprovada por 
13 (treze) votos favoráveis e apenas 1 (um) voto contrário. O José Timoteo Vasconcellos Sobrinho 
encerra a reunião as 20hr07min.         
______________________________________________________________________________

12ª Ata da Reunião Ordinária do CMS
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezoito horas e quinze minutos, na 
sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titula-
res: Diego Osmar Rodrigues, André Luiz Albuquerque, Juceleia Monteiro Vieira, Paulo Saincler 
Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Adriane do Rocio Lopes, Dé-
bora Lee, Felipe Simão Pontes, Simone Nuermberg Vasconcellos Costa, Ana Maria Bourguignon 
de Lima. Conselheiros Suplentes: Luiz Carlos Gorchinski, Bruno Compagnoni, Wagner Lusiano, 
Ana Caetano Pinto, Celso Manente Junior, Luciane Justus dos Santos. O Presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a 
todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 11ª Ata da reunião ordinária. 2. Relatos 
Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação das entidades: 
Associação de Proteção aos Autistas (APROAUT) e Associação Artesanal de Excepcional 
de Ponta Grossa (ASSARTE).  4.2. Elaboração e Aprovação do Regimento das Prés–Confe-
rências Municipal de Saúde. 1. Leitura e Aprovação da 11ª Ata da reunião ordinária. Aprova-
ção ficou para próxima reunião 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos 
Gorchinski faz a leitura do Relatório Da Reunião Da Comissão De Orçamentos, Programas e Pro-
jetos do conselho municipal de saúde de ponta grossa (07/08/2018). Em data de 07 de agosto de 
2.018 (terça-feira), às 17 h 41 min, nas dependências do CMS/PG, sito à rua: Balduíno Taques, 
n°445, centro, reuniram-se os conselheiros membros da comissão de orçamentos, programas e 
projetos para a 5ª reunião efetiva, convocada pelo coordenador: Luiz Carlos Gorchinski. Presente 
os conselheiros Luiz Carlos Gorchinski, Wagner Lusiano, Ana Caetano pinto, também a secretária 
executiva, Sueli Terezinha Mensen. O coordenador Luiz Carlos Gorchinski deu início aos trabalhos, 
análise da documentação solicitada às entidades APROAUT e ASSARTE, inclusive a justificativa 
formalizada dos porquês da não apresentação de documentos da referida em tempo hábil, confor-
me a resolução 001/2.017, até 15 de abril de 2.018. 1) - ASSARTE (associação artesanal do ex-
cepcional de ponta grossa), com documentação atualizada quando da protocolização em data de 
30 de maio de 2018 na PMPG, enviou ofício recebido pela secretaria executiva do CMS/PG, em 
data de 06 de agosto de 2.018 (segunda-feira), justificando que, pela inabilidade e ausência de 
responsabilidade de sua funcionária administrativa perdeu o prazo, e a referida funcionária diante 
da gravidade de sua omissão, com possível prejuízo à entidade, foi dispensada de suas atribui-
ções, dessarte tais fatos não tornariam a acontecer. 2) - APROAUT (associação De proteção dos 
autistas de ponta grossa) enviou a documentação ausente solicitada, também O ofício 137/2.018, 
com a justificativa dos porquês da solicitação de renovação junto ao Conselho, mesmo após o 
prazo expirado. A secretaria executiva acusou o recebimento em Data de 06 de agosto de 2.018 
(segunda-feira), documentação elencada a seguir: a) - Licença sanitária, com validade até 17 de 
maio de 2.019; b) - certidão negativa de Débitos do TCE/PR, com validade até 29 de setembro de 
2.018; c) - pesquisa de satisfação Dos usuários datada de 28 de agosto de 2.017; d) - ofício, com 
a justificativa também, de Lapso da área administrativa, destarte a perda de prazo. Diante dos fatos 
aqui explicitados, a Comissão de orçamentos, programas e projetos em cumprindo com as suas 
prerrogativas e Atribuições, inerente à análise da documentação das entidades manifesta que cabe 
a toda Representatividade do CMS/PG, deferir e/ou denegar a renovação da inscrição junto ao 
Conselho, das referidas prestadoras de serviços, para o ano em curso. Em sequência os Conse-
lheiros fizeram uma pré-análise do relatório detalhado do quadrimestre Anterior (RDQA), de 2.018, 
apontando já com alguns pontos de interrogação, para ulteriores Questionamentos perante a se-
cretaria municipal de saúde de ponta grossa e também do Vigia SUS, inerente às verbas recebidas 
para aplicações orçamentárias 2.018-2.019, Explanadas na reunião plenária do CMS/PG em data 
de 31 de julho de 2.018 (terça-feira), Pela gestora responsável, Priscilla Vanessa Alves Santos, 
também com alguns Orçamentos questionáveis para as reuniões subsequentes do CMS/PG. De-
vido ao início da Reunião extraordinária convocada para a mesma data, para aprovação do regi-
mento interno Das pré- conferências, o coordenador deu por finalizada a reunião, às 18 h 29 min o 
conselheiro  Wagner Lusiano relata que  transcreveu o relatório. O segundo secretário Diego Os-
mar Rodrigues pergunta ao conselheiro enquanto coordenador qual foi o encaminhamento da co-
missão diante dos indícios do RDQA e do VIGIASUS. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala 
que foi feito uma pré-análise não foi apontado nada ainda, fizemos alguns pontos de interrogação, 
nas reuniões subsequentes será solicitado. O segundo secretário Diego Osmar Rodrigues 
pergunta se é possível chamar a técnica Priscilla para participar porque sempre fizemos dessa 
forma, não que vocês tenham que fazer mas estou comparando quando nós tínhamos esse 
assunto dentro da comissão e eles geravam duvidas nós chamávamos o técnico que apresentou a 
matéria no conselho pra fazer parte da reunião para sanar essas dúvidas, em relação a RDQA 
também tem uma técnica responsável para tirar essas duvidas e do VIGIASUS seria a Priscilla 
então eu já adianto que vou fazer a comunicação formal sobre o conselho de que ela deva vir na 
reunião de terça- feira é isso. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que é na reunião de terça- 
feira no dia 21 de agosto de 2018 às 17:30 horas. 3. Informes Gerais. A conselheira Ana Caetano 
Pinto fala sobre os conselhos locais que dia 02 de agosto fizeram a reunião para o conselho local, 
e faz a leitura da ata elaborada no dia citado anteriormente. Reunião do Conselho Local De Saúde 
da USF Cleon Macedo. A conselheira Ana fala sobre o Controle Social. Como é formado o Conse-
lho Local de Saúde nas comunidades. Como fazer uso da Ouvidoria, PROCON e também sobre as 
inscrições para a Conferência Municipal de Saúde que será nos dias 07 e 08 de dezembro de 
2018. Hoje com a participação de maior número de representantes da comunidade. A maioria dos 
participantes fez questionamentos sobre os grupos e funcionamento da Unidade. Sobre a sala de 
vacinas da unidade que foi interditada, que não temos mais o eletrocardiograma na unidade, não 
está repondo funcionários que vão saindo. Foi falado sobre os protocolos de atendimento. Dos 
direitos da população, do valor do SUS. E a Ana, conselheira encerrou a reunião juntamente com 
as ACS Valdirene e Cintia, deixando agendada a próxima reunião para dia 13/09/2018 às 14h: 00. 
O conselheiro Wagner Lusiano de Lima Guimarães explana a visita feita na comunidade Quilom-
bola (SUTIL) juntamente com a conselheira Adriane do Rocio Lopes, faz a leitura do relato feito 
após a visita. Os conselheiros foram recebidos pelo Sr. Ademir José Ferreira, Presidente da asso-
ciação da comunidade dos Quilombolas (SUTIL), o qual relatou que: A comunidade é composta por 
56 famílias sendo em média 4 (quatro) pessoas por família,  e que o atendimento médico da comu-
nidade é realizado todas as quartas-feiras no período da manhã, atendimento este feito em espaço 
físico de uma associação comunitária, que foi construída pelo Governo estadual em dois mil e oito; 
e que também e utilizado para o atendimento médico um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde. 
A equipe de atendimento e composta por (um médico, uma enfermeira e uma técnica de enferma-
gem). Que realizam ate no máximo 08 (oito) atendimentos diários, até meio dia. Além deste aten-
dimento nas quartas feiras a comunidade também conta com uma agente comunitária, a mesma 
realiza visitas domiciliares e agendamentos para os atendimentos médicos de quarta – feira, a 
agente comunitária é lotada no distrito de Guaragi a quinze quilômetros de distância. Ainda em 
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conversa mais assídua em relação ao atendimento o Sr. Ademir José Ferreira, relatou a estes 
conselheiros a necessidade da construção de uma sala para atendimento junto à associação, uma 
vez que o mesmo juntamente com a comunidade acha que o atendimento e precário, pois a asso-
ciação não detém de equipamentos de saúde para um atendimento mais assíduo, e por não haver 
um local mais apropriado para atendimento, quando chove não a atendimento uma vez que o 
ônibus da secretaria fica impossibilitado de deslocamento; Que neste caso se houvesse a sala 
apropriada de saúde não seria necessário um ônibus para levar a equipe e sim somente um veicu-
lo pequeno ao qual transitaria tranquilamente ate o local de atendimento. Relatou-nos ainda que 
este atendimento iniciou – se a cerca de 04 (quatro) anos atrás e que a construção da sala de 
saúde vem sendo preiteado pela comunidade a cerca de dois (dois) anos mais ou menos, que 
autoridades competentes estiveram no lugar para estudar tal proposta mais ate o presente mo-
mento não obtiveram êxito em tal reivindicação. Sem mais relatos referente ao assunto supracitado 
acima estes conselheiros dão por encerrado esta visita em forma de fiscalização. O Sr. Edenilson 
representante da comunidade do Londres, Costa Rica e Panamá fala que estão montando um 
conselho com a orientação da Luzinete, e que trouxe com ele a equipe da Associação de morado-
res representantes do Costa Rica e eles estão reivindicando algumas coisas para o posto de saúde 
do local, faz leitura dos seguintes pontos descritos. Primeiro instalação previal do posto de saúde, 
pois lá está sendo usado uma casa e não um prédio oficial, sendo assim não tem a estrutura ideal 
para o que é necessário num posto. Segundo, segurança patrimonial, lá se tem um buraco na tela 
de proteção e dessa forma após o fechamento do posto as pessoas invadem para fumar, jogar 
bola. Terceiro, não dão a devida importância para o tratamento da pressão alta. Quarto, os enfer-
meiros estão dando receitas de medicamentos com o carimbo dos médicos apenas baseado no 
que ouve do paciente. Quinto, fila de espera para exame demorada, pois as pessoas estão mor-
rendo na fila. Sexto, exame de ultrassonografia dando vários nódulos e o médico do posto dizendo 
que não tem nada. Sétimo, a equipe de atendimento não está dando conta da demanda de pacien-
tes da região porque são mais de 10.000 (dez) mil habitantes no local para apenas um posto com 
meia equipe de médicos. Oitavo, não tem médico pediatra para atendimento. Nove, não têm agen-
tes para fazer curativos em doentes na residência. Dez, demora de atendimento para conseguir 
receitas para remédios contínuos. A situação encontra se precária e ninguém se atenta ao que 
acontece no local. O presidente fala que irão fazer uma visita no local.  O presidente fala que pre-
cisa de um conselheiro para fazer parte da comissão Intersetorial da prestadora de serviços que 
presta serviço no pronto socorro. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski se disponibiliza a vaga. A 
secretaria Sueli Terezinha Mensen fala sobre outro ponto de suma importância, que a comunidade 
presente na reunião está aqui para trazer um pouco de esclarecimento, que o conselho local deve-
ria ter um em cada comunidade, mas não acontece isso, e que a entidade legitima para montar os 
conselhos locais é o Conselho Municipal de Saúde, que vão inscrever os conselhos locais, ainda 
não fizeram porque estamos em época eleitoral e o conselho não pode ter interesse partidário, 
esclarecendo que assim que passar este período vai ser criado o conselho local na comunidade 
presente na reunião e fica contente que chegou  até o conselho, a reclamação,  pois a comunidade 
deve se mobilizar mesmo para que  a politica pública de saúde comece a funcionar. 4. Ordem do 
Dia. 4.1. Aprovação das entidades: Associação de Proteção aos Autistas (APROAUT) e As-
sociação Artesanal de Excepcional de Ponta Grossa (ASSARTE).  O presidente José Timoteo 
Vasconcellos Sobrinho coloca a aprovação das entidades em votação: foram aprovadas por 14 
(quatorze) votos favoráveis, 2 (duas) abstenções e 1 (um) voto contrário. 4.2. Elaboração e Apro-
vação do Regimento das Prés–Conferências Municipal de Saúde. O presidente José Timoteo 
Vasconcellos Sobrinho coloca a aprovação do Regimento das Pré-Conferencias Municipal de Saú-
de em votação, foi aprovada por unanimidade. O José Timoteo Vasconcellos Sobrinho encerra a 
reunião às 19h10min. 
______________________________________________________________________________

ORDEM DE SERVIÇO  05/2018
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  no uso de suas atribuições,

RESOLVE 
Designar desde 25 de julho de 2018, o profissional MARCUS VINICIUS DE GODOY BUENO CAL-
DAS MESQUITA – CRM 21.059, como médico Supervisor do Setor de Radiologia do Hospital da 
Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, bem como médico Responsável Técnico Substituto.

Secretaria Municipal de Saúde, em 11 de Setembro de 2018.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A
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DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

Cancelamento de diária por não realização de viagem
ORDEM 327/2018
DATA CONCESSÃO 06.09.2018
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR FLORENAL COM DESTINO 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10.09.2018 - 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 10.09.2018 - 18:00 H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3631

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 334/2018
DATA CONCESSÃO 05.09.2018

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR CELSO COM DESTINO A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 06.09.2018 – 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 06.09.2018 – 16:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
BBF 3629

  
ORDEM 335/2018

DATA CONCESSÃO 12.09.2018
NOME ANDRELIZ FATIMA BARANOSKI

FUNÇÃO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
RG/MATRICULA 3643427-9-102591

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO A SERVIDORA ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO ESOCIAL PARA ORGÃOS 
PÚBLICOS VERSÃO 2.4 – NA SEDE DA UNIPÚBLICA – CURITIBA-PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 19.09.2018 – 09:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 19.09.2018 – 17:30 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 100,00

VALOR TOTAL R$ 100,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

  
ORDEM 336/2018

DATA CONCESSÃO 12.09.2018
NOME ANDRELIZ FATIMA BARANOSKI

FUNÇÃO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
RG/MATRICULA 3643427-9-102591

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO A SERVIDORA ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO ESOCIAL PARA ORGÃOS 
PÚBLICOS VERSÃO 2.4 – NA SEDE DA UNIPÚBLICA – CURITIBA-PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 20.09.2018 – 06:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 20.09.2018 – 17:30 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 100,00

VALOR TOTAL R$ 100,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

  

ORDEM 337/2018
  

DATA CONCESSÃO 12.09.2018
NOME ANDRELIZ FATIMA BARANOSKI

FUNÇÃO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
RG/MATRICULA 3643427-9-102591

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO A SERVIDORA ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO ESOCIAL PARA ORGÃOS 
PÚBLICOS VERSÃO 2.4 – NA SEDE DA UNIPÚBLICA – CURITIBA-PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21.09.2018 – 06:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 21.09.2018 – 13:00 H

QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 100,00

VALOR TOTAL R$ 50,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

  

ORDEM 338/2018
DATA CONCESSÃO 12.09.2018

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO LONDRINA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR EDUARDO COM DESTINO 
A PREFEITURA MUNICPAL DE LONDRINA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 12.09.2018 – 05:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 12.09.2018 – 20:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
BBF 3629

  
ORDEM 339/2018

DATA CONCESSÃO 05.09.2018
NOME AIRTON DE CAMARGO

FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR DR ZECA COM DESTINO A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 05.09.2018 – 08:00 H



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.399 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 20186

DATA /HORARIO TÉRMINO 05.09.2018 – 16:00 H
QUANTIDADE 1

VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
BBF 3629

  
ORDEM 340/2018

DATA CONCESSÃO 12.09.2018
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES

FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR GEORGE, COM DESTINO A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11.09.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 11.09.2018 - 18:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7917
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