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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  1 6. 5 7 7,  de  06/11/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 41.463/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a pedido, a partir de 19 de outubro de 2019, LAURA MARIA BOTEGA, do 
emprego de provimento em comissão de Diretora de Gestão de Recursos Hídricos, CC 16, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 5 7 8,   de    06/11/2019     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI  nº. 44.834/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 07 de novembro de 2019, ERICK CLAITON STOLLE MEDINA, 
do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 14,  da Companhia Ponta-
grossense de Serviços – CPS.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 5 7 0,   de   1º/11/2019

Dispõe sobre a  composição CACS-FUN-
DEB - Gestão 2019-2021, conforme espe-
cifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei nº nº 8.897 de 18/05/2007, e alterações, e tendo em vista o 
contido no protocolo SEI nº 42.698/2019, 

D E C R E T A
Art.1º.   Fica constituído o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CONSELHO CACS-FUNDEB – Gestão 2019-2021, integra-
do pelos seguintes membros:

    I.                   REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
  Titular:      Tatiane dos Santos Vieira
  Suplente:  Alexandre Fernandes Madalozzo
   II. REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
             Titular:      Carmen Luciane Severino
             Suplente:  Silvana do Rocio Szeremeta
   III.     REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS BÁSICAS:
  Titular:       Alexsandra de Fátima  Scorsim Bitecouski
  Suplente:  Jaqueline Caetano Pinto

  

   IV.                     REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
  Titular:        Josielba Rogala de Souza
  Suplente:   Nelsi Carvalho
   V.         REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS 

ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
  Titular:      Eliane Nunes de Moura Mandrik
  Suplente:  Anderson de Oliveira
   VI.        REPRESENTANTES DOS PAIS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
  Titular:       Deize Cristiane Oliveira Souza
             Suplente:  Gabriela Rosa de Almeida Chaves
             Titular:       Priscila Ritescki Alves
             Suplente:  Mariele Kuchla
   VII.                       REPRESENTANTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
  Titular:       Lurdes Furmaniak Laroca Rosa 
  Suplente:  Conceição Trindade Ferreira Zipp
   VIII.                REPRESENTANTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA –    

ESTUDANTES SECUNDARISTAS:
  Titular:       Leonardo Ribeiro Meira 
  Suplente:  Brenda Glevinski Martins
   IX.                              REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
  Titular:       Valquiria Koehler de Oliveira
   Suplente:  Jeolcineia Reinecke Mulinari Cardoso 
   X.                                       REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:
   Titular:       Kátia Regina do Nascimento
   Suplente:   Dyeilli Koziel Araujo
Art. 2º.  O mandato deste Conselho abrange o Biênio 2019/2021, com início em 25 de setembro 

de 2019 e extinguindo-se em 24 de setembro de 2021.
Art. 3º.   Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 253/2019

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 253/2019 – Processo nº 443/2019 – 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE 05 (CINCO) LOJAS DO MERCADO DA FAMILIA 
(CENTRO, MARIA OTÍLIA, SANTA PAULA, PARQUE NSA. SRA. DAS GRAÇAS E DEPÓSITO DO 
MERCADO DA FAMÍLIA). realizado em 30/10/2019:

FORNECEDOR: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME - CNPJ: 11.048.000/0001-88

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1 DESINSETIZAÇÃO 
E DESRATIZAÇÃO

LANTEC 10MC/
MAKI SOFT

 BAIT LANTEC 
10MC/MAKI 
SOFT BAIT

SVÇ 5 920,0000 4.600,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
Ponta Grossa/PR, 06 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR COSTA PINTO - 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 02/11/2019 a 02/12/2019 e o prazo de 
vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 31/01/2020 a 01/03/2020.
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 749/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 14/10/2019 a 14/01/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 90 (noventa) dias, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 27.221,25 (vinte 
sete mil duzentos e vinte um reais e vinte cinco centavos).

R E C U R S O S  H U M A N O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 086/2019
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saú-
de, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 23587/2019,

CONVOCA
 o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o empre-
go público de Farmacêutico PSF, a comparecer até o dia 14/11/2019 (Quatorze de novembro de 
2019), das 8h30min às 17h30min no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, 
Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Cristiano Correia Bacarin Farmacêutico PSF 1

 
 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candi-
dato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 06 de novembro de 
2019.

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

LICENÇA PRÉVIA
"SÃO PAULO CINCO LOCAÇÕES DE TORRES torna público que requereu á Secretaria do Meio 
Ambiente de Ponta Grossa, a LICENÇA PRÉVIA para o licenciamento da Estação Rádio Base de 
Telefonia Celular (Sigla 6221) , situada na Severino Pinheiro, s/nº ,  Boa Vista, Neste Município. 
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A empresa JOSÉ ALBARI SLOMPO DE LARA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ/MF nº 12.337.212/0001-48, com sede à Rua Xavier da Silva, nº 443, Centro, Ponta 
Grossa/PR, torna público e irá requerer a  Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa 
– PR a Licença Simplificada para a construção do empreendimento residencial horizontal, o qual 
será constituído por 04 (quatro) unidades de alvenaria, com 01 (um) pavimento, com área total a 
ser construída de 201,13m², no lote de terreno sob nº 9 (nove) da quadra nº 10 (dez), quadrante 
N-O situado no Jardim das Palmeiras, Bairro Nova Rússia, de frente para a rua Arapongas, nº 
105, inscrição imobiliária nº 08.4.51.03.0156.000, cadastro de IPTU nº 7172, Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
TELHAS PONTA GROSSA - EIRELI torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), a Licença de Operação (LO), para a atividade de Fabricação de outros produtos de metal 
não especificados anteriormente, implementada a Avenida Visconde de Taunay, 2351, Bairro Con-
torno, Ponta Grossa-PR.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA DE 
REGULARIZAÇÃO

R.C. ISOLAMENTOS ACÚSTICOS - EIRELI torna público que irá requerer a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada de Regularização (LSR), para 
a atividade de Produção de artefatos estampados de metal, implementada a Rua Rosmar Dinies 
Escobar, 145, Bairro Contorno, Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE OPERAÇÃO
TELHAS PONTA GROSSA - EIRELI torna público que irá requerer da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a ativi-
dade de Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, implementada 
a Avenida Visconde de Taunay, 2351, Bairro Contorno, Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CNPJ: 38.733.648/0106-17 torna público 
que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de 
Operação de Regularização – LOR, para atividade de Educação Superior – Graduação e Pós-
-Graduação, na Rua Tibúrcio Pedro Ferreira, nº 60, Centro, CEP: 84010-090, Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

Súmula de Pedido de Autorização Florestal
VISTA UVARANAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ: 28.800.512/0001-51, vem pelo presente tornar público que requereu, 
Autorização Florestal para seu empreendimento imobiliário, localizado na Av. Siqueira Campos 
S/N – Uvaranas, Ponta Grossa- Pr. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LOTEADORA JARDIM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
17.157.046/0001-11, com sede à Rua Lori n.º 421, Centro, em Arapongas-PR, CEP: 86700-235, 
torna pública que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa – SMMA, 
a LICENÇA PRVÉVIA, para CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN VILLAGE I, parte da Matrícula 
n.º 42.304 – 2º S.R.I., situado no lugar denominado Colônia Uvaranas, Bairro de Uvaranas, Ponta 
Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LOTEADORA JARDIM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
17.157.046/0001-11, com sede à Rua Lori n.º 421, Centro, em Arapongas-PR, CEP: 86700-235, 
torna pública que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa – SMMA, 
a LICENÇA PRVÉVIA, para CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN VILLAGE II, parte da Matrí-
cula n.º 42.304 – 2º S.R.I., situado no lugar denominado Colônia Uvaranas, Bairro de Uvaranas, 
Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Ultra Shine Industria Química Ltda; torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença Simplificada, para a Fabricação de Sabões e Detergen-
tes Sintéticos, na Rua Salma Fayad, S/N, Cará-Cará, Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

Ultra Shine Industria Química Ltda; torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Renovação da Licença Simplificada, para a Fabricação de Sa-
bões e Detergentes Sintéticos, na Rua Salma Fayad, S/N, Cará-Cará, Ponta Grossa - PR.

D I V E R S O S

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

ATA 318
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-
-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em 
sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59, sob a convocação de sua vice-presidente Sandra Regina 
Wichert Cisco. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Sandra 
Regina W. Cisco e Thais do Prado Dias Verillo  (Fundação Municipal de Assistência Social de 
Ponta Grossa/FASPG); Maira Martins de Hollebem (Secretaria Municipal de Cidadania e Seguran-
ça Pública); Rosangela Caldeira Legat (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional).  Os conselheiros titulares não governamentais:, Inês Chuy Lopes (Entidades de Pro-
teção Social Especial de Média Complexidade); Regina Rosa Pedrozo Rosa, Camila Vanessa 
Sviech e Reni Eidam (Trabalhadores da área); Cristiane Aparecida Maier (Entidades de Proteção 
Social Básica); Antonio Elizeu Martins e Paulo Sainclair Heusi (usuários). Os conselheiros gover-
namentais suplentes no exercício da titularidade: Tatyana Denise Belo (Fundação Municipal de 
Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG) e Marcos Vinícius Zuber (Secretaria Municipal de 
Governo). Os conselheiros governamentais suplentes: Lucília do Rocio Lopes de Andrade (Funda-
ção Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG);  a secretária executiva Carla Bührer 
Salles Rosa. Justificou a ausência a conselheira Neumari Perpétua da Cunha. Estiveram presen-
tes: Assistente Social Priscila F. Pinheiro (Casa do Piá); estagiária dos Conselhos/SMPPS Bruna 
Suelen de Camargo Souza; Assistente Social Consuelo Lopes e o estagiário André Henrique Mello 
Correa (2º URATE MP/PR). A reunião contou com a seguinte pauta: 1-Apreciação e aprovação da 
pauta; 2- Aprovação da ata 317; 3- Informes; 4- Ratificação das deliberações da XII Conferência 
Municipal de Assistência Social; 5- Relato da Comissão de Acompanhamento do FMAS: 5.1- rela-
tórios de movimentação financeira de julho/2019; 5.2- saldos de recursos federais e estaduais no 
FMAS; 5.3- proposta orçamentária para o CMAS e FMAS em 2020; 5.4- relatório do PETI. 6- Apre-
ciação e aprovação do parecer da Comissão de Monitoramento e Análise de Projetos: 6.1- Plano 
de Ação para recebimento de emenda parlamentar do Instituto Educacional Duque de Caxias e  
Associação  Artesanal  do Excepcional de PG – Assarte; 6.2- Continuidade das visitas de monito-
ramento. 7- Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Documentação e Inscrição sobre 
a inscrição do Centro Educacional Marista Santa Mônica e inclusão do SCFV para jovens e adultos 
(18 a 59 anos) na inscrição do Instituto Duque de Caxias – IEDC (informes); 7.3- cancelamento da 
inscrição de serviço do Projeto de Reinserção Social da Pia   União das Irmãs da Copiosa Reden-
ção/Rosa Mística II e da Mansão Bezerra de Menezes; 7.4- cancelamento da inscrição de entidade 
socioassistencial da Associação Ministério Nova História. 8-Relato da Comissão de Acompanha-
mento do Programa Bolsa Família. Após estabelecido o quórum, a vice-presidente Sandra Cisco 
iniciou a reunião solicitando à conselheira Cristiane uma oração. A pauta foi colocada em discus-
são e sem alterações, foi aprovada. Após apreciação, a ata nº 317 foi aprovada sem alterações. 
Informes: a secretária executiva Carla acusou o recebimento de convite do Instituto Duque de 
Caxias para a formatura dos guardas mirins, dia 31 de agosto às 09:00. Informado sobre recebi-
mento de ofício da APACD comunicando que o transporte para os usuários da instituição foi sus-
penso devido ao não cumprimento do acordo firmado pela Prefeitura, e, consequentemente, agra-
vamento das dificuldades de manutenção do serviço. A vice-presidente  Sandra realizou os 
esclarecimentos necessários: relatou que houve várias reuniões sobre esta situação, tanto no 
Gabinete do Prefeito quanto no Ministério Público e o assunto foi solucionado, o transporte foi re-
ativado. Como o transporte é escolar não faz parte das atribuições da assistência social, muito 
embora, as crianças estejam no Centro Dia e na Escola. Foi decidido que a Secretaria de Educa-



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.700 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2019 3

ção vai repassar para a APACD o valor de R$ 300.000,00, o qual vai suprir o transporte e outras 
necessidades da Entidade. A vice- presidente Sandra colocou que apesar desta situação já ter sido 
resolvida, o Ministério Público solicitou ao CMAS relatório de monitoramento realizado junto a 
APACD, em especial quanto ao repasse de recursos  e o cumprimento do plano de aplicação. Este 
assunto será enviado para a Comissão de Monitoramento, que deverá elaborar o relatório para 
envio ao Ministério Público/MP. Foi recebida do MP, uma solicitação de relatório pontuando a ava-
liação e monitoramento do cumprimento das metas do Plano Municipal de Assistência pelo CMAS 
e informações sobre os recursos suspensos no ano de 2018 do Centro POP e do Piso de Assistên-
cia Social IV para acolhimento de crianças e jovens no valor de R$ 90.000,00. Considerando que 
este assunto já foi pautado neste Conselho foi elaborado um dossiê com todos os documentos 
(atas, relatos das Comissões, relatórios recebidos) e enviado ao MP. Próximo informe foi sobre o 
recebimento de ofício da SMPPS solicitando o relatório de objetivos atingidos da utilização dos 
equipamentos adquiridos com recursos de emenda parlamentar de 2014, repassados para a 
APAE. Esta demanda será encaminhada para a Comissão de Monitoramento que deverá solicitar 
o relatório, realizar visita técnica e  elaborar o parecer. Na sequência dos informes, foi notificado 
que a conselheira Neumari solicitou seu desligamento do CMAS porque não está conseguindo 
participar devido a grande demanda de trabalho na Secretaria de Saúde. Outro lembrete é sobre o 
questionário do NEP/SUAS, que se encerra amanhã no dia 30/08. Conselheira Inês informou que 
a Associação  Geny Ribas foi contemplada com um projeto do Criança Esperança para construção 
de uma piscina para surdos com comprometimentos motores, a utilização do equipamento será 
terapêutica. Encerrado os informes, a vice-presidente Sandra chamou o item 4 da pauta: ratifica-
ção das deliberações da XII Conferência Municipal de Assistência Social, inicialmente agradeceu 
a todos que estiveram presentes e relatou que a Conferência contou com 144 participantes, sendo 
31 usuários, 18 trabalhadores,16 representantes de entidades, 25 observadores, 09 conselheiros 
não governamentais, 37 trabalhadores governamentais e 08 conselheiros governamentais. A se-
cretaria Carla realizou a apresentação das deliberações da XII Conferência:  Propostas para o 
Município: Eixo 1- A Assistência Social é um Direito do Cidadão e Dever do Estado. 1º Garantir o 
cumprimento das deliberações da 11 Conferência Municipal de Assistência Social de 2017; 2º 
Garantir a melhoria da qualidade dos serviços prestados, tanto público quanto privado, ampliando 
o diálogo com segmentos da sociedade civil sobre o direito à assistência social e aperfeiçoamento 
do SUAS; 3ºArticular o atendimento com a rede socioassistencial, promovendo parcerias com o 
NEP/SUAS/PG na realização de capacitação para os usuários e funcionários dos equipamentos. 
Eixo 2- Política Pública tem que ter Financiamento Público. 1º Ampliar a destinação orçamentária 
para a Política de Assistência Social no município para 7% da Lei Orçamentária Anual – LOA;  2º 
Fomentar o CMAS para que trave um diálogo com os deputados federais, representantes da re-
gião, para o direcionamento de emendas parlamentares para a construção, ampliação e reforma 
dos equipamentos do SUAS; 3º Ampliar o quadro de recursos humanos, para além da equipe mí-
nima, segundo a necessidade dos equipamentos públicos, através de concurso. Eixo 3: A Partici-
pação Popular Garante a Democracia e o Controle Social. 1º Fomentar a participação popular 
através de parcerias entre equipamentos governamentais e não-governamentais da política de 
assistência social; 2º Articular os conselhos de bairros promovendo a participação no controle so-
cial, de acordo com a disponibilidade  e  realidade dos usuários; 3º Garantir o acesso a informação 
para a população em relação aos equipamentos governamentais e não-governamentais, onde 
conste: demanda atendida, equipe disponibilizada e equipe recomendada pela NOB-RH. Propos-
tas para o Estado: Eixo 1:  1ºDefinir a estrutura dos Escritórios Regionais, a partir de áreas essen-
ciais, composição de equipes com funcionários efetivos e em número suficientes, conforme porte 
e quantidade de municípios de abrangência, de modo a garantir que os processos de acompanha-
mento, monitoramento e assessoramento técnico aos municípios sejam fortalecidos e qualificados. 
Eixo 2: 1º Conceder autonomia e flexibilização aos municípios para execução dos recursos esta-
duais, de acordo com as necessidades levantadas através de diagnóstico socioassistencial. Eixo 
3: 1º Articular os Escritórios Regionais com órgãos gestores da Assistência Social e Conselhos 
de Direitos, para fomentar o desenvolvimento de fóruns de usuários. Propostas para a União: 
Eixo1: 1ºAssegurar o Benefício de Prestação Continuada/BPC, conforme previsto nas legislações 
em vigência até a presente data. Eixo 2:1º Rever os critérios de análise dos saldos das contas, 
considerando os empenhos já emitidos e não liquidados. Eixo 3: 1ºAssegurar a participação da 
sociedade civil nas instâncias deliberativas, conforme já previsto na legislação. Aprovado por una-
nimidade conforme  Resolução/CMAS/Nº 27/2019. Informado que como o município de Carambeí 
não realizou a conferência municipal, as vagas para a Conferência Estadual foram transferidas 
para o município de Ponta Grossa, desta forma, aumentou uma vaga para representante governa-
mental. A comissão avaliou e indicou a assistente social Tatiana Haddad. Ficou da seguinte forma: 
Conselheira Camila Sviech representando as Entidades, o servidor  Thiago representando os tra-
balhadores e a Assistente Social Tatiana  Haddad representando os segmento governamental. Na 
continuidade foi chamado o relato da Comissão de Acompanhamento do Fundo. A conselheira 
Maira, coordenadora da Comissão, relatou que a Comissão analisou o relatório da movimentação 
financeira de julho de 2019 e destacou os seguintes pontos: valores recebidos: fonte 833-  Índice 
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família IGD/PBF recebido o valor de R$ 54.944,56; 
bloco da Proteção Social Especial R$ 664,42. Recursos recebidos do fundo estadual: Piso Para-
naense de Assistência Social II Centro POP: R$ 19.500,00; Piso Paranaense de Assistência Social 
IV Acolhimento para Crianças e Adolescentes: valor de R$ 67.500,00. Na sequência, foi apresen-
tado o relatório dos recursos que estão disponíveis nas contas. Conselheira Maira continuou o re-
lato apontando que do Programa ACESSUAS Trabalho tem um valor de R$ 222.933,61; Programa 
BPC na Escola tem R$ 12.675,44; IGD/PBF R$ 115.850,11;  Piso Básico Fixo/Serviço de Proteção 
Integral a Família/PAIF R$ 165.850,09;  PETI R$ 184.735,09; Alta Complexidade I e II (Acolhimen-
tos para crianças e adolescentes, acolhimento para adultos e famílias e acolhimento institucional 
para pessoas em situação de rua, acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência/ 
Residência Inclusiva) R$ 697.062,60; Cadastro Nacional de Entidade R$ 2.570,78; Emenda Parla-
mentar da APAE valor de R$ 102.333,86 (Resolução/CMAS/Nº23/2018); Gestão do SUAS  R$ 
43.647,13; PAIF R$ 4.631,44; Centro POP R$ 42.035,89; Acolhimento de crianças e adolescentes 
e jovens até 21 anos R$ 192.092,96;  Serviço de acolhimento para adultos e famílias R$ 85.673,90; 
Abordagem Social R$ 40.813,51; Proteção Social Básica/Incentivo a Adesão Espontânea R$ 
30.498,11 (Resolução/CMAS/Nº33/2017); Piso Paranaense de Assistência Social/ Acolhimento 
para pessoas em situação de rua R$ 62.156,89; recurso estadual de Incentivo da Pessoa com 
Deficiência (Resolução/CMAS/Nº 04/2018) R$ 244.431,18 para aquisição de veículo adaptado 
para crianças e adolescentes com deficiência. O total de recursos no fundo municipal de assistên-
cia social tanto de origem federal como estadual é de R$ 2.342.752,73. Na sequência do relato da 
Comissão foram apresentados os empenhos emitidos no mês de julho: IGD do Programa Bolsa 
Família IGD/PBF: 1– pagamento da parcela do contrato impressora R$ 3.110,94; 2- Material de 
expediente R$ 8.537,40; 3-Manutenção veicular R$ 1.764,34; total dessa fonte R$ 13.412,68. 
ACESSUAS Trabalho: 1-Vale transporte R$ 30.000,00. Proteção Social Especial: 1- Manutenção 
de veículos e manutenção predial R$ 6.285,72; 2-Cobertores R$ 1.630,50; 3-Gêneros alimentícios 
R$ 6.158,09; 4-Água R$ 1.000,00; 5-Passagens intermunicipais e interestaduais R$ 100.000,00; 
6-Lanches prontos para utilização nos grupos com os usuários R$ 13.746,02; 7- Material de expe-
diente R$ 4.268,70; 8-Fralda descartável para a Casa Corina Portugal, quando abriga bebês R$ 
3.951,55; total desta fonte R$ 137.040,58. IGD/SUAS: 1-Água Mineral R$ 338,30. No próximo item 
foi apresentado o parecer da Comissão sobre a proposta orçamentária para o Fundo de Assistên-
cia Social. A vice-presidente Sandra comentou que os recursos federais dispostos no orçamento 
estão alinhados ao plano do SUAS apresentado na reunião anterior, garantindo o valor de contra-
partida dividido em vários elementos de despesa, para que seja possível a flexibilidade. A relatora 
Maira salientou que foi bastante discutida a dotação disponibilizada na fonte 0 (recursos do tesou-
ro municipal) como, por exemplo, os benefícios eventuais, no valor   de R$ 1.330.000,00. A conse-
lheira Tatyana (diretora da Proteção Básica) fez uma explanação deste trabalho, colocou que  este 
recurso não será suficiente, haverá necessidade de  suplementar, mas o importante é que está 
garantido para o início do próximo ano. Foi discutido o valor do recurso municipal para as Entida-
des de R$ 18.000.000,00, sendo previsto um aumento para 2010 de 3,5% em relação a 2019. 
Apresentado o parecer da Comissão para a proposta orçamentária de 2020: “parecer favorável  
considerando que os objetivos para a Política Municipal de Assistência Social de proteção social, 

vigilância socioassistencial e garantia de direitos estão evidenciados. O cofinanciamento dos ser-
viços executados pela rede socioassistencial não governamental de Proteção Social Básica e Es-
pecial de Média e Alta Complexidade, complementares aos serviços executados pelo município, 
está contemplado na proposta orçamentária para 2020. O orçamento do FMAS está na  perspecti-
va do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, garantindo sua gestão no município. Recursos 
Próprios R$ 19.849.561,25. Recursos Vinculados R$ 5.239.300,00, valor total de R$ 25.088.861,25. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme  Resolução/CMAS/Nº 28/2019. Na 
sequência a relatora Maira apresentou o relatório do PETI, discutido na Comissão, informando que 
em 2018 foi aberto processo para aquisição de Diagnóstico do Trabalho Infantil no município de 
Ponta Grossa. Processo 2920001/2018, já está aguardando a publicação do edital em Diário Ofi-
cial.  Em 01/06/2019 foi aberto processo de compra de material gráfico para divulgação do PETI 
nos serviços de proteção básica e especial. A conselheira Thais informou que o material gráfico 
deve chegar nos próximos dias e o diagnóstico será realizado por pregão presencial no dia 03/09. 
A conselheira  Maira continuou o relatório informando que o planejamento para aplicação do recur-
so (R$ 219.090,06), ficou da seguinte forma: material de distribuição gratuita (vale-transporte) R$ 
15.000,00; serviços de terceiros  pessoa jurídica (materiais gráficos, palestras , eventos e coffee 
break) R$ 30.084,00; diagnóstico da situação do trabalho infantil no município R$ 115.000,00; di-
vulgação, capacitações e mobilizações sobre o trabalho infantil no município R$ 50.0006,00; ma-
terial de consumo e expediente R$ 9.000,00. Proposta aprovada. Item 6 da pauta: Apreciação e 
aprovação do parecer da Comissão de Monitoramento e Análise de Projetos. A conselheira Regina, 
coordenadora da Comissão, apresentou o parecer sobre o Plano de Ação da ASSARTE para rece-
bimento de emenda parlamentar, a proposta é para aquisição de um carro de passeio para uso 
exclusivo do administrativo do Centro Dia da Entidade, para visitas. A Comissão foi de parecer fa-
vorável, considerando que o objeto a ser adquirido está diretamente ligado com o serviço de Cen-
tro Dia executado. A segunda emenda parlamentar discutida foi no valor de R$ 300.000,00 para o 
Instituto Duque de Caxias, o plano  apresentado contempla a aquisição de ônibus para o serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos. A conselheira Cristiane (responsável técnica do Insti-
tuto Duque de Caxias) complementou dizendo que é um ônibus com 31 lugares tendo em vista que 
a entidade tem mais de uma unidade, será utilizado em atividades de interação com os usuários 
das unidades, o ônibus atual está bem ultrapassado. O parecer da Comissão foi favorável consi-
derando o alinhamento da aquisição do ônibus com a serviço executado. Colocado em votação, foi 
aprovado por unanimidade conforme  Resolução/CMAS/Nº 29/2019. A conselheira  Regina colocou 
que outro assunto discutido na Comissão foi a importância das  visitas nos equipamentos públicos, 
uma vez que as Entidades estão recebendo monitoramento constante. A proposta é que os conse-
lheiros verifiquem a demanda, equipe técnica, qualidade dos espaços físicos e instalações dos 
equipamentos, para tanto, foi construído um formulário. Foi proposto um calendário de visitas, 
sendo as primeiras visitas dia 12/09 e 19/09 com as conselheiras Regina, Maira e Camila. Nestas 
datas serão visitados o CREAS I, Ginásio do Deficiente e CRAS Coronel Cláudio, dia 19 será visi-
tado o Centro POP, Cras Vila XV e Cará Cará. As conselheiras Cristiane e Reni se colocaram à 
disposição para dia 24 no período da manhã – Departamento do Idoso, Cras Nova Rússia e Saba-
rá. Para esta mesma data, período da tarde, se colocaram à disposição as conselheiras Inês e 
Rosângela para visita no CREAS II, CRAS Jardim Carvalho e Programa Adolescente Aprendiz. No 
item sete da pauta foi apresentado o relato e os pareceres da Comissão de Documentação e Ins-
crição de Entidades. A conselheira Lucília, coordenadora da Comissão, relatou que foi analisada a 
solicitação de inscrição do serviço  de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 
adolescentes e de assessoramento comunitário e garantia de direitos do Centro Educacional Ma-
rista Santa Mônica, a proposta para 2020 é atender 250 crianças e adolescentes, tanto os alunos 
da Escola quanto da comunidade. O encaminhamento da Comissão foi  uma reunião técnica com 
a equipe do Centro Marista para adequação do plano identificando a metodologia do trabalho e 
alinhando às normas específicas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e asses-
soramento e garantia de direitos e, na sequência, a visita técnica. A Comissão analisou a solicita-
ção de inclusão de jovens e adultos (18 a 59 anos) no serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos na inscrição do Instituto Duque de Caxias. O encaminhamento da Comissão foi a visita 
técnica. Na sequência do relato da Comissão, foi apresentado o cancelamento da inscrição de 
serviço neste Conselho do Projeto de Reinserção Social da Pia União das Irmãs da Copiosa Re-
denção/Rosa Mística II. Na reunião plenária de 25/02/2018 foi aprovada a suspensão da inscrição 
por seis meses devido a reforma das instalações, como após este prazo não houve manifestação 
de retorno por parte da Entidade, a comissão está propondo o cancelamento da inscrição. A Man-
são Bezerra de Menezes encerrou suas atividades e não havendo comunicação oficial ao CMAS, 
a inscrição está automaticamente cancelada. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade 
conforme  Resolução/CMAS/Nº 31/2019. Apresentada a formalização do cancelamento da inscri-
ção de Entidade Socioassistencial no CMAS da Associação Ministério Nova História, o convênio 
entre a Fundação Proamor e a Entidade foi encerrado em 2015 e ficou pendente o cancelamento 
da inscrição. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme  Resolução/CMAS/Nº 
30/2019.  O último item da pauta foi o relato da Comissão de Acompanhamento do Programa 
Bolsa Família, conselheira Tatyana (coordenadora da Comissão) informou que na reunião da Co-
missão foram apresentadas as atividades da proteção básica realizadas em relação ao Cadastro 
Único e Programa Bolsa Família no município, foi realizada a prestação de contas para a Comis-
são, de todas as atividades, recursos executados e recebidos pelo município. Nesse período (de 
abril a julho de 2019) foram realizados 2.860 cadastros novos; 3.861 atualizações; 241 visitas do-
miciliares, estas visitas   são exclusivas da gestão (averiguações e denúncias não são realizadas 
pelo CRAS); 3.919 emissões de folha resumo; 1.292 consultas ao SIBEC (sistema de benefícios); 
186 transferências de município, ou seja beneficiários que residiam em outro município e mudaram 
para Ponta Grossa; 91 exclusões de cadastro (famílias com renda mais elevada, sem  perfil para 
programas sociais); 8 denúncias; 25 desligamentos voluntários (famílias que solicitam desligamen-
to); 4.455 orientações diversas sobre o programa e o cadastro único; 805 atendimentos nos muti-
rões aos sábados que é realizado pela gestão. A conselheira Tatyana comentou que estão sendo 
realizadas  as averiguações para isenção do IPTU, famílias com até dois salários mínimos são 
isentas. A Comissão discutiu o valor do recurso recebido pelo município, o valor do IGD/PBF au-
mentou em 16 mil reais mensais em 4 meses, no mês de abril foi recebida uma parcela de R$ 
38.712,00 em maio de R$ 49.903,00; em junho foram recebidas duas parcelas (R$ 49.337,00 e R$  
49.273,00); em julho R$ 54.944,00 totalizando nesses quatro meses R$ 242.170,45. O IGD de abril 
a julho de 38 mil passou para 54 mil mensais, em decorrência da demanda expressiva dos muti-
rões e das atualizações cadastrais, os mutirões estão acontecendo nos CRAS  em dias de sema-
na, aos sábados aqui na Gestão e em ações descentralizadas como Unidade Móvel. A taxa de 
atualização cadastral é determinante para o recurso aumentar no município. A Comissão também 
discutiu o acompanhamento pela Saúde,  Educação e Assistência no sistema de registro de acom-
panhamento familiar das condicionalidades do Programa Bolsa Família, sendo que a saúde e a 
educação tem um percentual bom para o município, até a nível nacional ele é bem alto, acima de 
90%. Para a assistência, a dificuldade é o registro no sistema, esse índice está em torno de 20%, 
mas a meta de acompanhamento é de 50%. A gestão  está capacitando as equipes para aumentar 
o registro de informações do acompanhamento das famílias no sistema. A Comissão também dis-
cutiu os empenhos emitidos e pagos no período, no total de R$ 158.397,05 (eletrodomésticos, 
mobiliário, material de consumo, material de higiene e limpeza, papel, combustível, manutenção de 
veículos). A conselheira Tatyana destacou que conforme discutido na Comissão, a aplicação do 
recurso do IGD/PBF ocorre conforme a demanda, mas é importante que os conselheiros apresen-
tem suas sugestões para aplicação do recurso. A Comissão também avaliou a padronização dos 
serviços em todas as unidades de CRAS, para tentar melhor atender a população. O conselheiro 
Paulo Heusi lembrou que foi contrário as padronizações, porque, segundo ele, cada espaço é dife-
rente, padronizar, estipular horários e números de senha não é a melhor forma de atender a popu-
lação. A conselheira Tatyana explicou que a proteção básica tenta se adaptar conforme a demanda 
vai sendo apresentada, se não der certo buscarão outras estratégias para um melhor atendimento. 
Atualmente estão sendo distribuídas 07 senhas para atendimentos pela manhã e 07 para o período 
da tarde para o Cadúnico em todos os CRAS, o que não interfere nos outros atendimentos, a  
quinta-feira é reservada para atendimento do Cadúnico aos usuários que não podem esperar 
(crianças de colo, pessoa com deficiência e idosas), com pré- agendamento; na sexta-feira o aten-
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dimento é fechado para emissão de relatórios, reunião com a equipe e capacitações. Esgotados os 
assuntos da pauta, a vice-presidente Sandra Cisco encerrou a reunião agradecendo a presença de 
todos. Esta ata foi transcrita pela Agente Social Maria Aparecida da Silva e redigida pela secretária 
executiva Carla Bührer Salles Rosa, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
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CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

 ATA 319
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reali-
zou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, 
em sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59, sob a convocação de sua presidente Mônica Mon-
gruel. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Mônica Monguel, 
Sandra Regina W. Cisco e Thais do Prado Dias Verillo  (Fundação Municipal de Assistência Social 
de Ponta Grossa/FASPG); Leni Aparecida Viana da Rocha  (Secretaria Municipal de Educação); 
Ligia Cristina Souza França (Secretaria Municipal de Esportes).  Os conselheiros titulares não go-
vernamentais: Inês Chuy Lopes (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade); 
Regina Rosa Pedrozo Rosa e Reni Eidam (Trabalhadores da área); João Eliseu Montes (Entidades 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); Paulo Sainclair Heusi (usuários). Os conse-
lheiros governamentais suplentes: Tatyana Denise Belo, Karina Teresinha Muehlbauer e Lucília 
do Rocio Lopes Andrade (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG). 
A secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa. Justificaram a ausência as conselheiras: Cami-
la Vanessa Sviech, Maira Martins de Hollebem, Rosangela Caldeira Legat e Cristiane Aparecida 
Maier. Estiveram presentes: Assistente Social Adrianis Galdino da Silva Jr. (Associação de Amigos 
da Pessoa Idosa); Assistente Social Viviane Matoski Orlowski (FASPG), Priscila F. Pinheiro (Casa 
do Piá); estagiária dos Conselhos/SMPPS Bruna Suelen de Camargo Souza; Assistente Social 
Consuelo Lopes e o estagiário André Henrique Mello Correa (2º URATE MP/PR). A reunião contou 
com a seguinte pauta: 1-Apreciação e aprovação da pauta; 2- Aprovação da ata 318; 3- Informes; 
4- Relato da Comissão de Acompanhamento do FMAS sobre os relatórios de movimentação finan-
ceira de agosto/2019; 5- Apreciação e aprovação do parecer da  Comissão de   Monitoramento   e  
Análise  de Projetos sobre: 5.1- resposta ao ofício do Ministério Público em relação a APACD; 5.2- 
declaração de objetivos atingidos convênio/MDS/APAE (emenda parlamentar). 6- Apreciação e 
aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre as prestações de contas 
dos recursos do FEAS referente ao primeiro semestre de 2019: 6.1- PPAS II – Centro POP; 6.2- 
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua; 6.3- PPAS IV – Serviço de 
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos; 6.4- PPAS V - Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Adultos e Famílias; 6.5- Residência Inclusiva; 6.6-Incentivo a Pessoa com 
Deficiência II; 6.7- Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua;  6.8- Incentivo do Família 
Paranaense - adesão espontânea; 6.9- Aquisição do serviço de verificação de denúncias para o 
CREAS I e II.  7- Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Documentação e Inscrição 
sobre: 7.1- inscrição de serviço do Centro Educacional Marista Santa Mônica; 7.2- inclusão do 
SCFV para jovens e adultos (18 a 59 anos) na inscrição do Instituto Duque de Caxias – IEDC. 8- 
Associação de Amigos da Pessoa Idosa, apresentação de discussão sobre os Benefícios Eventu-
ais. A reunião  iniciou com uma entrega de flores pela presidente Monica Mongruel em agradeci-
mento a todos os conselheiros pelos esforços investidos no bom andamento do Conselho durante 
a sua ausência. Em seguida a secretária executiva Carla realizou a leitura da pauta comunicando 
a solicitação de inclusão do conselheiro João Montes sobre a não interrupção do serviço da Unida-
de de Produção de Alimentos/UPA durante o período de férias.  Aprovada a pauta com a inclusão.  
Discussão e aprovação da ata 318, sem alterações, a ata foi aprovada. Informes: 1- leitura do ofício 
do Cepraf Geny Ribas  comunicando que no mês de setembro está sendo comemorado o Setem-
bro Azul, movimento que valoriza as conquistas da comunidade surda ao longo dos anos e o uso 
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, durante um ano as crianças surdas da Geny Ribas rece-
beram incentivo financeiro por meio do Conselho da Criança para realização do projeto do Grupo 
Teatral Surdos Expressão.  Em comemoração a Semana Nacional do Surdo, estão convidando a 
todos para assistir a peça teatral dia 25 às 19:15 h. 2- Comunicado o recebimento da ata de eleição 
da nova diretoria da Colmeia Espírita Abegail, como presidente foi eleito o Sr. Ângelo Tadeu Góes 
Farago e vice-presidente Fábio Mauricio Holzmann. 3- Informado sobre o edital de seleção de 
projetos das Lojas Renner, para o Fundo da Infância e da Adolescência com o valor de até R$ 
150.000,00. 4-  Comunicado sobre a realização da I Feira de Artesanato do Projeto Mãe Aprendiz 
do IEDC, será de 07 a 11 de outubro na Guarda Mirim Central. 5- O Centro Educacional  Marista 
Santa Mônica convidou para o evento Rua Cultural, dia 28/09 das 13:00 às 22:00 h na Gruta do 
Santa Mônica. 6- Conselheira Inês informou que dia 27/09 terá uma cerimônia em alusão ao Dia 
do Doador de Órgãos, no Hospital Regional, será realizada uma  homenagem às famílias que do-
aram órgãos de seus familiares durante o ano. Próximo item da pauta é o relato da Comissão de 
Acompanhamento do FMAS sobre os relatórios de movimentação financeira de agosto/2019. Se-
cretária Carla fez a leitura das considerações da Comissão e evidenciou os valores recebidos e 
utilizados. Recebido somente o valor do IGD/PBF, R$ 54.307,86. Deste valor, 3% é de uso exclu-
sivo do CMAS perfazendo o valor de R$ 1.629,23 que, neste mês foi utilizado com 300 cópias de 
impressão, água no valor de R$ 500,00 e material de higiene e limpeza no valor de R$ 264,59. 
Nesta fonte (833) foi empenhado  R$ 2.236,05 para manutenção de veículos e R$ 5.048,10 para 
confecção de persianas para os Programas da proteção básica e CRAS. Empenhos emitidos no 
mês de agosto: 1- fonte 962/Piso Paranaense de Assistência Social IV – Acolhimento para Crian-
ças, Adolescentes e Jovens até 21 anos (recurso estadual), aquisição de aparelho de telefone, no 
valor de R$ 79,44.  2- fonte 935/Ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-  PETI foi 
empenhado o valor de R$ 30.084,00 na aquisição de 2300 unidades de revistas ilustradas sobre o 
trabalho infantil. 3- fonte 826/piso de proteção social especial: aplicado o valor de R$ 14.298,90 em 

gêneros alimentícios, R$ 2.002,84 em manutenção de veículos, R$ 4.691,34 em material de limpe-
za, R$ 4.953,70 em material de higiene, R$ 358,12 em manutenção predial, R$ 11.791,51 em gê-
neros alimentícios e R$ 1.000,80 em gêneros de higiene pessoal. O conselheiro João Montes pa-
rabenizou a equipe por  adquirir itens de higiene pessoal que trazem dignidade para a população 
em situação de rua. 4- fonte 920/proteção social básica: empenhado o valor de R$ 71.732,66 para 
manutenção predial. Como não teve mais dúvidas dos conselheiros, foi chamado o item cinco da 
pauta: Comissão de Monitoramento e Análise de Projetos: apreciação e aprovação da resposta ao 
ofício do Ministério Público em relação a APACD. A coordenadora da Comissão, conselheira Regi-
na, informou que o CMAS recebeu uma solicitação do Ministério Público de relatório de monitora-
mento realizado junto a APACD quanto ao repasse de recursos públicos e cumprimento do plano 
ação. A conselheira  informou que a APACD estava com uma série de problemas nas prestações 
de contas, tanto na assistência, quanto na saúde. Foi comentado que a partir do Marco Regulató-
rio, o CMAS não está fazendo diretamente o monitoramento das prestações de contas, está moni-
torando a execução dos serviços porque há uma comissão específica para monitoramento das 
prestações de contas. Foi solicitado relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação da FAS-
PG sobre as análises das prestações de contas das APACD, no relatório enviado consta: “[...] 
conforme análise dos relatórios bimestrais realizados pela Divisão de Transferências Voluntárias 
da FASPG e achados através do Sistema Integrado de Transferências Voluntárias do TCE/PR, 
foram encontradas as seguintes  inconsistências  a respeito do termo de colaboração 19/2018: 
pagamento à administrativo e salários a três motoristas sem previsão no plano de aplicação; reali-
zação de pagamento a sete atendentes, enquanto o plano de aplicação prevê dez. As justificativas 
da Entidade (SEI 14606/2019) colocam que os três motoristas com sete atendentes  somam os dez 
cuidadores. A Comissão entende que a função de motorista e cuidador são distintas  e o Edital 
01/2017 exige equipe mínima, dez cuidadores e nenhum motorista. Ocorrência de quatro holerites 
distintos no mesmo bimestre para uma mesma funcionária, uns com assinatura outros sem.  A 
Comissão observou que de acordo com a Resolução/CNAS/Nº 09/2014, que retifica e reconhece 
as ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do SUAS, cuidadores e motoristas 
possuem atribuições diferentes, conforme artigo quarto e sétimo da Resolução. A Comissão, na 
análise dos relatórios encontrou inconsistências comuns a outras entidades, como: despesas sem 
carimbo de identificação do termo de colaboração, ausência de documentos para conferência, 
pagamento de horas extras e gratificações cuja previsão não consta no plano de aplicação; docu-
mentos rasurados, ausência de aplicação financeira obrigatória dos recursos da transferência. Os 
valores pagos indevidamente aos motoristas e administrativo durante o exercício de 2018 somam 
o total de R$ 67.331,00.”  Comentado que já foi indicada a devolução desse montante.  A partir da 
análise dos relatórios e discussões realizadas na Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos foi elaborado o seguinte ofício/resposta ao Ministério Público: “ [...] Os conselheiros, des-
de o início de junho de 2019 vêm realizando visitas de monitoramento dos termos de colaboração 
nos equipamentos públicos e privados da rede socioassistencial do município.  Nestas visitas o 
foco principal é o desenvolvimento do serviço pactuado no termo, público alvo, metas, ações pre-
vistas e executadas, avaliação quanto a estrutura física e funcional disponível e adequação quanto 
ao serviço proposto e dificuldades quanto ao cumprimento das metas pactuadas. Quanto aos re-
cursos repassados por meio dos Termos de Colaboração, o monitoramento realizado pelos conse-
lheiros ocorre de forma superficial, questionando  somente quais as despesas pagas com o recur-
so público, se ocorreu investimento de recursos próprios nas ações realizadas e quais as despesas 
pagas com os recursos próprios. O enfoque do monitoramento é no impacto do serviço oferecido 
pela Entidade na vida dos usuários e na sociedade, considerando que, conforme estabelecido pela 
Lei Nº 13. 019 de 31/07/2014, foi constituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação da FASPG 
com a atribuição de avaliar o cumprimento do plano de ação dos termos de colaboração.   No caso 
específico da APACD, a visita de monitoramento do CMAS foi realizada em 12/07/2019, com foco 
no serviço desenvolvido, principais despesas e dificuldades encontradas pela Entidade para o 
desenvolvimento do serviço. Na avaliação dos conselheiros que realizaram a visita e da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação de Projetos, a APACD vem desenvolvendo o serviço de proteção 
social especial para pessoas com deficiência e suas famílias dentro de padrões satisfatórios, de 
acordo com as normativas do SUAS e na perspectiva do direito. Quanto a aplicação do recurso do 
termo de colaboração foi indagado se o recurso é suficiente para a manutenção dos serviços com 
qualidade. Foi respondido que não, porque o valor “somente cobre a folha de pagamento”. A Co-
missão de Monitoramento e Avaliação de Projetos do CMAS tem acompanhado os relatos da UGT 
e da Comissão de Monitoramento e Avaliação da FASPG com relação as inconsistências nas 
prestações de contas e as dificuldades no cumprimento do plano de aplicação do termo de colabo-
ração 19/2018 e se manifesta solidária com as decisões administrativas e jurídicas necessárias. O 
CMAS vem sendo muito cuidadoso na análise da situação, acreditando que os usuários não po-
dem ter seus direitos violados por falhas administrativas por parte da APACD.” A presidente colo-
cou em votação o conteúdo do ofício, aprovado. O conselheiro João propôs uma reflexão sobre os 
valores repassados pelos termos de colaboração enfatizando que cobrem somente a folha de pa-
gamento e as Entidades devem utilizar seus próprios recursos para as outras despesas. Comentou 
que os equipamentos públicos não estão com a equipe completa, porque o município não tem re-
cursos para pagar. A equipe estabelecida na Tipificação a maioria das instituições está tendo muita 
dificuldade de cumprir. A conselheira Regina colocou que a preocupação é exatamente essa, um 
profissional não substitui o outro. A conselheira Sandra colocou que no relatório enviado pela Co-
missão de Monitoramento e Avaliação da FASPG  sobre a APACD está somente o que já foi  noti-
ficado, existem situações que ainda estão em estudo. O conselheiro João indagou se existe a 
possibilidade do Ministério Público intervir, colocar uma diretoria interina, no sentido de não inter-
romper o serviço oferecido pela APACD.  A conselheira Regina colocou que quando o CMAS par-
ticipou da reunião com a Entidade foi discutida a intervenção, mas como ocorreu  troca de diretoria, 
acreditava-se que o problema seria resolvido, mas não foi. A conselheira  Sandra colocou que no-
vamente houve troca de diretoria e assumiu o vice-presidente.  A presidente Monica colocou que o 
gestor está tendo o máximo de cuidado com esta situação para que os usuários do serviço, não 
sejam prejudicados, também é preocupante a situação dos profissionais que atuam na APACD, 
porque são pessoas que estão lá há muitos anos e não podem ser atingidos. O assistente social 
Adrianis disse que os Conselhos, tanto de assistência como de direitos da pessoa com deficiência, 
devem ter cuidado, o marco regulatório inaugura uma nova gestão do dinheiro público e quem 
responde são os gestores, a competência dos Conselhos é a garantia da continuidade e qualidade 
dos serviços.  A questão da intervenção na Entidade foi amplamente debatida e a presidente Mô-
nica sugeriu que fosse aguardado mais um pouco para que o Conselho tomasse essa postura. A 
conselheira Sandra informou que a funcionária do financeiro pediu demissão, estão com um fun-
cionário novo e também trocaram de empresa de contabilidade, é um período bastante conturbado 
para a Entidade. A FASPG solicitou documentos devido a várias outras circunstâncias e a Comis-
são  de Monitoramento e Avaliação/FASPG está no aguardo destes documentos para mais  infor-
mações. Foi colocado em votação as duas propostas, uma de fazer a interdição já e a outra de 
aguardar, dando no máximo um mês de prazo para que seja possível ter uma posição da situação. 
Não havendo ninguém contra aguardar até a próxima reunião, esta proposta foi aprovada. O se-
gundo assunto desta Comissão é sobre o relatório de objetivos atingidos do convênio/2014 entre o 
município e a APAE, para receber equipamentos adquiridos com recurso de emenda parlamentar 
(02 veículos Clio e 02 conjuntos de mesas e cadeiras). A Comissão optou pelo envio de ofício à 
APAE solicitando relatório. Na resposta foi relatado que os dois veículos estão sendo utilizados de 
forma  compartilhada entre a Escola e o Centro Dia. Quanto as mesas e bancos já foram substitu-
ídos porque começaram a se deteriorar pelo uso continuado. Após a leitura do relatório foi comen-
tado que estes equipamentos deveriam ser utilizados no Centro Dia, serviço cofinanciado pela 
assistência. A conselheira Sandra lembrou que em 2014, quando receberam esta emenda ainda 
não havia sido efetivado o reordenamento do Centro Dia, nesse sentido é aceitável este relato, 
embora os 348 alunos e crianças, que trata o relatório, são da Escola e o Centro Dia da APAE não 
atende crianças, somente adultos. Desta forma, é importante que CMAS informe a Entidade que 
com os reordenamentos, todo material que for comprado com recursos da assistência deverá ser 
utilizado no Centro Dia e não na Escola. A secretária Carla informou que o CMAS  dará uma decla-
ração favorável ao cumprimento de objetivos e será enviado ofício comunicando que a partir de 
2017, com a implantação do Centro Dia para adultos na APAE, os recursos, equipamentos e ma-
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teriais adquiridos com recursos aprovados pelo CMAS são de uso exclusivo do Centro Dia e caso 
seja constatado o uso  compartilhado o relatório de objetivos atingidos não será emitido pelo Con-
selho.  O último assunto desta Comissão é sobre a retomada das visitas institucionais nos serviços 
públicos, havia três visitas programadas que não deram certo por outras atividades dos conselhei-
ros. A conselheira  Regina colocou que é de suma importância tais visitas, porque há reclamações 
dos equipamentos e este é o momento da averiguação in loco. Ficou  acertado que os conselheiros 
se organizarão em relação as datas e agendarão as visitas. O próximo item da pauta foi o parecer 
da Comissão de Acompanhamento do Suas sobre as prestações de contas do primeiro semestre 
de 2019 dos recursos estaduais. A conselheira Inês, coordenadora da Comissão, apresentou os 
pareceres: 1-  Piso Paranaense de Assistência Social II –  Centro Pop, prestação de contas apro-
vada  confirmando a utilização parcial do cofinanciamento estadual no  valor de R$ 2.987,20. O 
plano de aplicação para o saldo do recurso no valor de R$ 22.453,48 está sendo construído con-
forme as demandas e com a participação dos atores envolvidos na execução deste serviço. Colo-
cado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 32/2019. 2- Servi-
ço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua- Deliberaçâo 51/2016 Feas/
Ceas, a prestação de contas, justificativa e plano de providências foram aprovados confirmando a 
não utilização do valor de R$ 62.032,31 em virtude de dificuldades enfrentadas pelo Departamen-
to, em especial, carência de recursos humanos e necessidade de adequação orçamentária, con-
forme justificativa apresentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providências propõe o repas-
se do recurso por chamamento público para a Organização da Sociedade Civil executora do 
serviço. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 
33/2019. 3- Piso Paranaense de Assistência Social IV - Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 Anos, a prestação de contas, justificativa e plano de pro-
vidências foram aprovados confirmando a utilização parcial, no valor de R$ 7.238,17 em virtude de 
dificuldades enfrentadas pelo Departamento, em especial, carência de recursos humanos, neces-
sidade de adequação orçamentária e morosidade no processo de compras, conforme justificativa 
apresentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providências propõe a aplicação do recurso no 
valor de R$134.006,12 na aquisição de  veículo, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, 
material esportivo, de consumo e manutenção do Programa Família Acolhedora. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 34/2019. A conselheira Ka-
rina fez uma ressalva de que a grande dificuldade em relação aos recursos estaduais é que, geral-
mente, ocorre um repasse bem considerável no mês de maio, então, tem aquisições que ficam 
complicadas de executar, porque e repasse do recurso ocorre perto do prazo final, essa é uma das 
dificuldades. A conselheira relatou que fez uma consulta ao estado sobre a possibilidade de paga-
mento de bolsa auxílio para as famílias do Programa Família Acolhedora, houve a devolutiva, foi 
informado que pode ser aplicado no pagamento de Bolsa Auxílio, inclusive é recomendado, infor-
mações da psicóloga Luciana Finger da coordenação de Proteção Social Especial da SEDS. 4- 
Piso Paranaense de Assistência Social V - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e 
Famílias. A prestação de contas, justificativa e plano de providências foram aprovados confirmando 
não utilização do valor de R$ 85.361,48 em virtude de dificuldades enfrentadas pelo Departamento 
de Proteção Social Especial, como carência de recursos humanos e necessidade de adequação 
orçamentária, conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providên-
cias propõe a aplicação do recurso no repasse por chamamento público para a Organização da 
Sociedade Civil  executora do serviço. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade con-
forme Resolução/CMAS/Nº 35/2019. 5- Residência Inclusiva Municipal, a prestação de contas, 
justificativa e plano de providências foram aprovados confirmando a não utilização do cofinancia-
mento estadual para a Residência Inclusiva, no valor de R$ 93.299,36 em virtude de dificuldades 
enfrentadas quanto ao recebimento de informações precisas sobre a divisão do recurso para as 
Organizações da Sociedade Civil executoras do serviço no município, conforme justificativa apre-
sentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providências propõe a aplicação do recurso em re-
passe por chamamento público para as Organizações da Sociedade Civil  executoras do serviço. 
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 36/2019. 6- 
Incentivo a Pessoa com Deficiência II, a prestação de contas, justificativa e plano de providências 
foram aprovados confirmando a  não utilização do cofinanciamento estadual para o Incentivo à 
Pessoa com Deficiência II, no período de janeiro a junho de 2019. O Departamento de Proteção 
Social Especial da FASPG  não operacionalizou  o recurso, no valor de R$ 243.941,27 em virtude 
da complexidade do objeto (veículo adaptado), conforme justificativa apresentada de saldo supe-
rior a 30%. O Plano de Providências propõe a aplicação do recurso na aquisição do veículo adap-
tado e deverá ser repassado para a Organização da Sociedade Civil  executora do serviço. Colo-
cado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 37/2019. A 
conselheira Thais comentou que esse é um carro específico com 10 lugares ou mais, adaptado 
para crianças e adolescentes com deficiência, na época, cogitou-se a APACD devido a especifici-
dade, mas na sequência será decidido para qual Entidade será repassado. 7- Serviço de Aborda-
gem Social para Pessoas em Situação de Rua. A prestação de contas, justificativa e plano de 
providências foram aprovados confirmando a não utilização do cofinanciamento estadual no valor 
de R$ 40.731,71 em virtude da necessidade da aquisição de um veículo para qualificação do ser-
viço, conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providências propõe 
a aplicação do recurso na aquisição do veículo para o serviço de Abordagem Social para Pessoas 
em Situação de Rua. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/
CMAS/Nº 38/2019. 8- Incentivo do Família Paranaense - Adesão Espontânea. A prestação de 
contas, justificativa e plano de providências foram aprovados confirmando a não utilização do cofi-
nanciamento estadual no valor de R$ 30.000,00 em virtude da necessidade de adequação no or-
çamento, o processo de aquisição dos equipamentos e material de consumo estão em trâmite, 
conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providências propõe a 
aplicação do recurso na aquisição de equipamentos  (06 computadores) para o CRAS Nova Rússia 
e CREAS I e II e material de consumo a ser utilizado na manutenção do Programa Família Para-
naense. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 
39/2019. O próximo assunto discutido na Comissão foi a aquisição do serviço de verificação de 
denúncias para o CREAS I e II. Foi justificada a necessidade desta aquisição pelo Departamento 
devido a equipe técnica reduzida dos serviços de Proteção Social Especial e o número significativo 
de denúncias recebidas pelos CREAS, as quais demandam de visita domiciliar e emissão de rela-
tório técnico. A Comissão foi de parecer favorável considerando pertinentes as  justificativas apre-
sentadas e a importância da qualificação do serviço específico dos Centros de Referência Espe-
cializado de Assistência Social -CREAS, como o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
à Famílias e Indivíduos (PAEFI). O número elevado de denúncias justifica a aquisição do serviço 
para a averiguação de procedência e emissão de relatório técnico, no valor de R$ 67.200,00 anual 
para 80 metas mensais. A conselheira Thais explicou que o quadro de pessoal está reduzido e a 
demanda para verificação de denúncias é muito grande, em torno de 100 denúncias/mês. As visi-
tas para verificação destas denúncias toma um tempo muito grande, prejudicando a execução do 
PAEFI e outras ações, as denúncias, procedendo ou não, precisam de relatório. Colocado em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº40/2019. Encerrada a apre-
sentação desta Comissão, foi chamada a apresentação dos pareceres da Comissão de Documen-
tação e Inscrição de Entidades e Serviços Socioassistenciais. A conselheira Lucília, coordenadora 
da Comissão, apresentou o relato e parecer da Comissão sobre a inclusão do serviço de convivên-
cia e fortalecimento de vínculos para jovens e adultos (18 a 59 anos) na inscrição do Instituto Du-
que de Caxias – IEDC. A Comissão realizou a visita técnica no serviço com as observações: o 
SCFV para o público adulto iniciou suas atividades em 2019, destina-se a todos os gêneros, porém 
a maior procura é feminina. O serviço está dividido em dois grupos, sendo um nas terças e quintas 
e outro nas  quartas e sextas feiras. Cada  grupo com aproximadamente 11 participantes. A ênfase 
do trabalho está no desenvolvimento de habilidades e competências, como produção de bordados 
em chinelos, confecção de bonecas de pano e panificação, com vistas na inserção ao mundo do 
trabalho, dentro dos princípios da economia solidária. Para cada oficina há uma facilitadora (fun-
cionária do IEDC) responsável por passar conhecimento sobre o ofício. Além das atividades volta-
das para o mundo do trabalho, os grupos contam com a participação da assistente social, a qual 
trabalha com círculos dialógicos para reflexão crítica das questões sociais e enfrentamento das 
vulnerabilidades. Durante a visita, a equipe conversou com o grupo e sobressaíram vários relatos 

importantes das usuárias sobre o empoderamento feminino após o ingresso no grupo. A equipe 
disponibilizada para o serviço é composta por um Técnico de Referência (assistente Social) e Fa-
cilitadores de Oficinas. As instalações são disponibilizadas pela Guarda Mirim, principalmente uma 
sala de atividades coletivas e comunitárias e as instalações da panificadora. A execução do serviço 
segue os três eixos orientadores: Convivência Social, Participação e Direito de Ser.  As formas de 
acesso identificadas foram a busca ativa e demanda espontânea, foi absorvida a demanda de pais 
de usuários do SCFV da Guarda Mirim.  De forma geral, o Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos para jovens e adultos executado pelo IEDC/Unidade Guarda Mirim está em conso-
nância com o Protocolo de Atendimento dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Bási-
ca (FASPG,2019). A Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades se manifesta favorável 
a inclusão do público jovens e adultos no SCFV  do IEDC. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 41/2019. Na sequência, a coordenadora Lucília apre-
sentou o relato da visita técnica ao Centro Educacional Marista Santa Mônica. Nesta Instituição o 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos  para crianças e adolescentes já vem sendo 
desenvolvido há algum tempo, porém, ocorreu uma interrupção na inscrição junto ao CMAS. A 
Instituição denomina o serviço como “jornada ampliada”, em duas modalidades 4.0 e 6.0 o que 
diferencia é a carga horária. Para 2020 está propondo uma ampliação no número de vagas para 
250 crianças e adolescentes nos dois turnos (manhã e tarde), com absorção da demanda do 
CRAS (Jardim Carvalho). A grande relevância da Instituição é o espaço físico e a equipe altamen-
te capacitada para o desenvolvimento das atividades propostas. A Comissão avaliou que as ações 
e atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes no Santa Mônica são de qualidade, o que 
gera um impacto social positivo para os usuários. Como dificuldade, a Comissão apontou a centra-
lidade do desenvolvimento das ações na Educação, tendo em vista a gênese e objetivo principal 
do trabalho do Centro Educacional Marista Santa Mônica. A abordagem dentro dos parâmetros da 
política de assistência social, deverá ser monitorada durante os próximos períodos. A equipe mos-
trou-se com grande disposição para adequar suas atividades, ações e abordagem  para a área da 
assistência social. Durante a visita técnica foi avaliado o desenvolvimento de ações de assessora-
mento técnico e político do Centro Educacional na região do Santa Mônica. Foi percebido ações e 
atividades que promoveram o fortalecimento de espaços de participação, articulação e representa-
ção no território (criação do Conselho Comunitário, assembleias comunitárias e eleição de novos 
representantes para a associação de moradores). Espaços comunitários como a Gruta do Santa 
Mônica, Arena de Esportes e a Casa da Cultura foram revitalizados e ressignificados. As ações de 
assessoramento estão alinhadas também, com o estímulo ao desenvolvimento sustentável da 
comunidade, redes de empreendimentos e atividades de geração de trabalho e renda na perspec-
tiva da economia solidária (feira de artesãos, cooperativa de produção, moeda social e/ou banco 
comunitário para desenvolver o comercio local).  A Comissão de Documentação e Inscrição de 
Entidades se manifesta favorável a inscrição de serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos para crianças e adolescentes para o Centro Educacional Marista Santa Mônica, conforme  a 
Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 2009/Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e Pro-
tocolo de Atendimento dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica (FASPG,2019), 
porém recomenda-se a supervisão para alinhamento das ações e objetivos à política de assistên-
cia social. A conselheira Sandra questionou porque a Entidade desistiu da inscrição há alguns 
anos. A conselheira Lucília esclareceu que optaram por ficar com o serviço sem a inscrição porque 
não recebiam recursos públicos e tinham o ônus da documentação anual. Agora a Entidade tem 
interesse em participar do edital de chamamento. A Comissão também é de parecer favorável a 
inscrição do Centro Educacional Marista Santa Mônica com ações de assessoramento, conforme 
Resolução/CNAS/ Nº27/2011, considerando o desenvolvimento de ações de assessoramento téc-
nico e político no território do Santa Mônica.  Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade 
conforme Resolução/CMAS/Nº 42/2019. Próximo item da pauta foi a  discussão sobre os Benefí-
cios Eventuais. O Assistente Social  Adrianis fez a leitura das seguintes considerações sobre a Lei 
dos Benefícios Eventuais: “Os benefícios eventuais correspondem aos direitos dos cidadãos e ao 
dever do Estado, que integram a Política de Assistência Social, cujo objetivo é suprir necessidades 
temporárias, devendo ser providos de forma integrada com os serviços socioassistenciais. Sua 
oferta só é legítima quando vinculada à garantia de serviços voltados à superação da vulnerabili-
dade social que lhe deu causa e à construção da autonomia da família ou indivíduos envolvidos. A 
definição dos benefícios eventuais deve ser específica para cada município [...] remetendo o deta-
lhamento e os critérios para a concessão ao CMAS [...] o detalhamento pelo Conselho deverá 
contemplar critérios, procedimentos, prazos e responsabilidades pela oferta, incluindo a garantia 
de sua vinculação aos serviços socioassistenciais. Em termos de modalidades de benefícios even-
tuais, a LOAs indica que as duas principais são o auxílio natalidade e funeral, restando ao municí-
pio acrescentar aquelas que correspondam às necessidades locais e capacidade financeira do 
órgão gestor. O auxílio em situação de calamidade pública é igualmente reconhecido como impres-
cindível no âmbito dos benefícios eventuais a serem ofertados. [...] O conselho de assistência na 
esteira das suas funções deve primar para que os benefícios eventuais não se tornem moeda de 
troca ou cai de patamar, deixando de ser uma politica de estado para tornar-se política de governo, 
isto é, benesse e moeda de troca. No capítulo V da lei 13.008/2017 vemos desenhado a lei dos 
benefícios eventuais aprovada por este conselho por meio de resolução 27/2017 e na ata 297 de 
14/12/2016. Quando aparece novamente em pauta a lei do SUAS, há questionamentos de um 
conselheiro da época sobre não haver nexo entre a lei apresentada e a minuta aprovada pelo 
conselho. Haja visto que o reclamante participara da comissão que revisou a lei, tanto de benefí-
cios eventuais, quanto da formação da FASPG. Vale recordar que depois do lançamento em 2015 
do dito “ auxilio funeral” como programa de governo, para não dizer de gabinete, a GPSB apresen-
tou também uma minuta dos benefícios eventuais para apreciação do CMAS, ao que consta so-
mente para justificar a ação intempestiva do gestor da época. Aqui chego ao objetivo desta susten-
tação oral quando olhamos os benefícios previstos na lei, seu acesso, operacionalização e 
monitoramento e vemos que as pontas deste novelo, chamada proteção social por meio dos bene-
fícios eventuais estão soltas. Exemplo disso é o auxílio funeral que está hoje sendo operacionali-
zado pela secretaria de obras, sem nenhuma interface com a proteção social básica configurando 
assim situações de violência institucional aos usuários em situação de vulnerabilidade por conta do 
luto que solicitam este benefício. A cargo da SMPPS está uma visita para famílias que usam os 
ônibus, pouco se sabe se essa visita tem caráter técnico ou totalmente desvinculado das unidades 
de CREAS. O benefício eventual por situação de morte, também chamado de benefício eventual 
funeral (ou auxílio-funeral), visa não somente garantir funeral digno como garantir o enfrentamento 
de vulnerabilidades que surgem ou se intensificam depois da morte do membro da família.[...] O 
benefício eventual por situação de morte (ou auxílio-funeral), visa não somente garantir funeral 
digno como garantir o enfrentamento de vulnerabilidades que surgem ou se intensificam depois da 
morte do membro da família. Aqui está a importância da gestão deste benefício pela proteção so-
cial básica. Quanto ao Auxilio Natalidade ele existe de direito, mas não de fato. Não tem divulgação 
e nenhum acesso. [...]  A oferta do benefício eventual por situação de nascimento se destina a 
evitar e superar inseguranças e vulnerabilidades sociais vivenciadas pelas mães e famílias nos 
processos que envolvem o nascimento ou a morte da própria mãe e/ou filhos e que impactam na 
convivência, na autonomia, na renda, enfim, na capacidade de viver dignamente e de proteger uns 
aos outros no grupo familiar. Poderíamos discorrer ainda sobre o aluguel social, que neste momen-
to conta como um programa da PROLAR, mas que está dentro do arco normativo dos benefícios 
eventuais. E o que dizer do auxílio eventual de alimentação, que ainda é feito na modalidade cesta 
básica, e não é suficiente para a demanda, precisamos aprimorar, dando caráter de escolha e 
autonomia.[...] Acreditamos que é preciso retomar a lei que normatizou estes benefícios unindo 
gestão, conselho, entidades e população para construir um desenho que leve em conta as neces-
sidades humanas das pessoas, [...] Não podendo desta forma prescindir o controle social feito pelo 
Conselho Municipal de Assistência e sociedade em geral. Assim, os benefícios eventuais, como 
integrantes do SUAS, precisam se ater a essas duas dimensões de vulnerabilidade social e devem 
ser ofertados de modo a restaurar a segurança social de indivíduos e famílias em situação de in-
segurança social, que foram acometidas por um evento, uma contingência, que ocasionou ou 
agravou uma situação de vulnerabilidade social.[...] O assistente social Adrianis complementou 
dizendo que este é um problema muito grave, às famílias não tem acesso à informação de como 
podem acessar e não conhecem seus direitos sobre o benefício. Precisamos fazer com que essas 
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pessoas não só conheçam o direito, mas tenham alguém que acompanhe esse processo, no ser-
viço funerário tem uma assistente social que ora é assistente social ora não é, isso está fragilizan-
do as pessoas. As funerárias sabem que estão transgredindo e não há um telefone de contato, os 
hospitais encaminham, e quando tem óbito em casa, como que essas pessoas acessam isso. A 
conselheira Inês informou que nos outros municípios com Hospital Regional, o CRAS é a referên-
cia. A presidente Monica colocou alguns pontos que considera importante: os benefícios eventuais 
estão no orçamento para o próximo ano; a FASPG está com dificuldades de funcionários nos 
equipamentos; indagou se já ocorreu o contato com a assistente social do serviço funerário? A 
conselheira  Tatyana informou que a proteção básica já começou a preparar o reordenamento dos 
benefícios eventuais, o Decreto que normatiza o serviço funerário está sendo avaliado, a PGM está 
ciente da reavaliação desse projeto. A presidente Mônica enfatizou a solicitação que o assistente 
social Adrianis formalize a denúncia, para que as providências possam ter tomadas junto as fune-
rárias. Secretária Carla propôs que seja formado um grupo de trabalho, para o qual se prontificou 
a conselheira Inês e as conselheira Tatyana, Regina e Leni, a presidente Monica, o assistente so-
cial Adrianis e a assistente social Viviane. Foi sugerido chamar a Assistente Social do serviço fune-
rário; Pronto Socorro e outros hospitais. Solicitado que as reuniões sejam no período da manhã. O 
próximo assunto foi a inclusão de pauta do conselheiro João Montes sobre a não interrupção dos 
serviços da Unidade de Produção de Alimentos - UPA no final do ano e mês de janeiro. O conse-
lheiro João colocou que as Entidades continuam seu trabalho normalmente, então, solicitou que o 
Conselho intervenha junto a Gestão para que a UPA  não interrompa seu atendimento. A presiden-
te sugeriu um oficio de recomendação para a FASPG. Aprovado. A secretária Carla informou que 
o CMAS precisará fazer uma reunião extraordinária no dia 09/10/2019 às 14:00h para aprovar um 
financiamento estadual para aquisição de equipamentos para os CRAS e CREAS no valor de R$ 
550.000,00. Esgotados os assuntos da pauta, a presidente Monica Mongruel encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita pela Agente Social Maria Aparecida da 
Silva e redigida pela secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa, após aprovada segue assina-
da pelos conselheiros presentes.
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Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-se a 
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em 
sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59, sob a convocação de sua presidente Mônica Mongruel. 
Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Mônica Monguel,  e 
Thais do Prado Dias Verillo (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); 
Rosângela Caldeira Legat (Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Qualificação Profissio-
nal). Os conselheiros titulares não governamentais: Luis Carlos Hajo (usuários). Os conselheiros 
governamentais suplentes no exercício da titularidade: Lucília do Rocio Lopes Andrade (Fundação 
Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG).  Os conselheiros governamentais su-
plentes: Tatyana Denise Belo e Karina Teresinha Muehlbauer (Fundação Municipal de Assistência 
Social de Ponta Grossa/FASPG). A secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa. Justificaram 
a ausência a conselheira Reni Eidam e o conselheiro João Eliseu Montes. Estiveram  presentes: 
Assistente Social Karem Collesel (FASPG) e o estagiário André Henrique Mello Correa (2º URATE 
MP/PR). A reunião contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação do plano de trabalho 
do  cofinanciamento estadual  “ Incentivo Aprimora CRAS e CREAS”. A Presidente Mônica iniciou 
a reunião às 14:20, em segunda chamada com quórum de 40%, conforme estabelece o art. 21 do 
Regimento Interno. Foi solicitado às representantes do Departamento de Proteção Social Espe-
cial a apresentação do Plano de Ação para o Incentivo Aprimora CREAS, conforme Deliberação 
CEAS/PR Nº 067 de 16 de setembro de 2019. O departamento colocou que este recurso será de 
fundamental importância para qualificação da estrutura física dos serviços dos CREAS I e II, e, 
consequentemente, uma melhoria no atendimento dos usuários. Os equipamentos constantes no 
plano de ação são: 08 armários multiuso; 01 armário para lavanderia; 12 arquivos; 04 armários de 
aço; 12 poltronas; 22 puffs, 35 cadeiras fixas; 16 cadeiras giratórias; 40 cadeiras plásticas; 08 me-
sas para escritório em L; 04 mesas de escritório; 02 mesas grandes para reuniões; 02 lixeiras;02 
fraldários; 01 jogo de mesa e cadeiras para cozinha; 05 longarinas; 09 mesas para telefone; 02 
suportes para data show, 02 purificadores de água; 04 bebedouros; 18 aquecedores; 14 ventila-
dores; 01 batedeira de bolo; 01 fogão; 01 liquidificador; 01 forno elétrico; 02 forno de micro-ondas; 
02 painel para TV; 02 TV 32 polegadas; 02 Tv 50 polegadas; 12 computadores; 21 estabilizadores; 
01 projetor; 02 caixas de som; 02 caixas de som amplificadas; 06 telefones sem fio; 02 jogos 
de mesas infantil; 01 estante; 04 telefones com fio; 02 tanquinhos; 01 geladeira e 02 notebook, 
perfazendo o total de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O prazo de execução constante no 
plano de ação é primeiro semestre de 2020. A conselheira Tatyana apresentou o plano de ação 
para o recurso Aprimora CRAS. Primeiramente comentou que, de forma diferente dos CREAS, os 
CRAS passaram por um critério de elegibilidade para o município receber este recurso, os CRAS 
necessitaram obter uma pontuação mínima no ID CRAS 2016/2017, desta forma somente foram 
contemplados 07 CRAS, Nova Rússia, 31 de Março e Coronel Cláudio não foram contemplados. 
Os equipamentos constantes no plano de ação são: 14 mesas de escritório; 03 mesas de escritório 
em L; 08 mesas para reunião; 15 arquivos; 10 armários baixos; 11 armários altos;10 gaveteiros;04 
estantes;03 estantes infantil;20 computadores; 04 impressoras;05 cadeiras giratórias; 75 cadeiras 
plásticas; 42 cadeiras infantil; 03 mesas infantil; 32 mesas plásticas; 12 quadros brancos; 19 ven-
tiladores de mesa; 04 ventiladores de teto;07 aquecedores; 02 bebedouros; 06 TV Smart 40’; 05 
aparelhos de som; 08 tapetes emborrachados; 14 aparelhos de ar-condicionado; 05 aparelhos de 
ar-condicionado portátil; 02 refrigeradores; 02 freezer; 05 micro-ondas;04 fogões; 05 liquidifica-
dores; 05 multiprocessadores; 04 armários para cozinha; 02 pias para cozinha com bancada em 
madeira e tampo inox; 04 mesas para cozinha com 4 cadeiras; 10 Aparelhos telefônico sem fio; 
08 longarinas;03 telas para projeção com tripé; 05 câmeras  fotográficas; 07 lixeiras seletivas; 07 

flip chart; 01 veículo exclusivo para os CRAS; 05 aspiradores  de pó; 07 kits de furadeiras e para-
fusadeiras; 06 balanças para cozinha; 11 máquinas de costura; 01 forno elétrico; 06 máquinas de 
algodão doce; 06 extensões elétricas; 03 cortinas de tecido com blackout; 02 enxadas; 02 pás cor-
tadeiras; 01 rastelo; 03 mangueiras; 02 regadores; 01 kit de ferramentas; 01 trocador de criança; 
01 varal de chão; relógio de parede; 01 painel de senha para recepção; 09 persianas; 01 carrinho 
para limpeza;01 toalha de mesa de plástico; 08 garrafas térmicas; 01 panela de pressão; 04 jarras 
de plástico; 06 baldes de plástico; 04 escorredores de louça; 05 quadros de cortiça; 05 adaptado-
res de tomada; 04 caixas térmica; 03 estrados em PVC (para colocar cestas básicas);02 cubas 
inox para cozinha;01 pirógrafo; 01 carrinho de mercadorias (para transportar cestas básicas); 02 
armários para banheiro; 32 lixeiras de chão. O total destes equipamentos é de R$ 399.160,35 
(trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos). Os valores 
foram baseados nas atas de registro de preços vigentes na FASPG, podendo sofrer alterações 
e oscilações. Importante destacar que o veículos será utilizado somente nas unidades de CRAS 
contempladas. A diretora do Departamento de Proteção Básica Tatyana, comentou que a listagem 
de material foi realizada pelas coordenadoras dos CRAS, a escolha foi de acordo com a realidade 
de cada território e possibilidades de cada equipamento.  Após algumas reflexões por parte dos 
conselheiros, a presidente Mônica colocou os planos de ação da proteção social especial e básica 
em aprovação. Aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 43/2019, considerando 
que a aquisição dos equipamentos propostos impactarão na qualificação dos equipamentos pú-
blicos (CRAS e CREAS) garantindo a continuidade da oferta dos serviços socioassistenciais na 
concepção do direito. Os planos de ação para o Incentivo Aprimora CRAS e CREAS estão alinha-
dos às metas e diretrizes estabelecidas no Plano Municipal  de Assistência Social. Esgotados os 
assuntos da pauta, a presidente Monica Mongruel encerrou a reunião agradecendo a presença 
de todos. Esta ata foi redigida pela secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa, após aprovada 
segue assinada pelos conselheiros presentes.
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Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-se 
a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em 
sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59, sob a convocação de sua presidente Mônica Mongruel. 
Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Mônica Monguel,  San-
dra Regina W. Cisco e Thais do Prado Dias Verillo (Fundação Municipal de Assistência Social de 
Ponta Grossa/FASPG); Maira Martins de Hollebem (Secretaria Municipal de Cidadania e Seguran-
ça Pública). Os conselheiros titulares não governamentais: Regina Rosa Pedrozo Rosa e Camila 
Vanessa Sviech (trabalhadores do SUAS); Paulo Sainclair Heusi e Luis Carlos Hajo (usuários). 
Os conselheiros governamentais suplentes no exercício da titularidade:  Marcos Vinícius Zuber 
(Secretaria Municipal de Governo).  Os conselheiros governamentais suplentes: Tatyana Denise 
Belo (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG). Justificaram a Ausên-
cia as conselheiras Inês Chuy Lopes e Reni Eidam. Estiveram  presentes: Assistente Sociais: do 
JOCUM; Grupo Renascer; Casa do Piá, APAM e Pequeno Anjo; coordenadora do Grupo Renascer 
e o estagiário André Henrique Mello Correa (2º URATE MP/PR). A reunião contou com a seguinte 
pauta: Aprovação de Emenda Parlamentar para Entidade Socioassistencial. 
A presidente inicia a reunião solicitando que alguém faça uma oração, a conselheira Regina faz a 
oração. A presidente continua explicando que foi feito um chamamento para uma reunião extraor-
dinária na data de hoje devido a uma emenda parlamentar que veio no valor de R$ 130.000,00 
aproximadamente, para duas instituições. Esta discussão já passou por mesa diretiva, todo o con-
selho já tem essa informação, e uma das instituições é a APACD que tem todo aquele processo, foi 
conversado com o pessoal em Brasília e a informação que recebemos e foi explicado a eles que a 
instituição que havia sido indicada para receber o recurso em torno de 62 a 63 mil para aquisição 
de um veículo, isso tudo já tinha sido aprovado anteriormente e agora foi contatado novamente e 
foi informado de todo o processo de como o município teria que agir. A orientação que o município 
recebeu antes de ontem de Brasília e que deve continuar da maneira que iniciou e olhe está sendo 
gravado vai para a ata e lembrando que se a instituição não cumprir com qualquer uma das regras, 
das cláusulas impostas no termo de ajustamento de conduta – TAC ela imediatamente perde o 
direito de ter o veículo e o conselho terá que decidir uma nova instituição que vai receber o veículo. 
O veículo vai ser adquirido, todo o processo deverá acontecer em nome da instituição que havia 
sido definida e daqui para sempre o que nós precisamos é deixar certo, aprovar o repasse com 
essas ressalvas, o que nós queremos é isso. Deixar claro que a ressalva é de que se eles não 
cumprirem qualquer uma das cláusulas do termo de ajuste de conduta ou alguma outra coisa 
acontecer será repassado para uma nova instituição aqui do município e se nós não fizermos isso 
as duas instituições perdem o recurso. A APACD e a outra que já foi definido que este conselho já 
aprovou e já tem toda a documentação necessária, a outra instituição já está certa que é a ASSAR-
TE. Cons. Sandra complementa dizendo que o conselho aprovou, tinha vindo o dinheiro e o con-
selho resolveu segurar por causa das questões de irregularidade,  foi aprovado o da ASSARTE e 
ficou para discutir a questão da APACD, como essa entidade assinou esse termo de ajuste de 
conduta, este permite que ela continue recebendo recurso enquanto corre uma auditoria nas con-
tas da entidade.  O que ela precisa é manter as contas em dia a partir de agora, se tiver problema 
depois que tenha que devolver dinheiro, o problema é outro. Mas a ideia é que se o conselho 
considerar isso possível, que se aprove para não perder esse recurso do carro e se por um acaso 
na chegada desse carro a instituição tiver descumprido o termo de juste ou tiver qualquer outra ir-
regularidade o conselho escolhe outra instituição para receber o carro. Se ela estiver de acordo ela 
recebe. Cons. Regina questiona se isso será de imediato, se não haverá burocracia? Cons. Sandra 
esclarece que o conselho coloca isso em ata e fica registrado e o conselho apenas se reúne para 
decidir quem vai receber. A entidade já assinou e já está em termo de ajuste, as contas dela estão 
em auditoria, mas hoje ela não está com os recursos bloqueados porque a cada parcela que ela 
recebe ela presta contas de forma diferenciada diretamente com a controladoria. Todos prestam 
contas direto no sistema e a APACD tem que apresentar documentos originais e fazer as compro-
vações. Então de forma diferenciada de prestação de contas enquanto está correndo o processo 
de auditoria, até chegar esse carro imagina-se que essa auditoria já tenha terminado. Se tiver tudo 
certo com a auditoria ela poderá receber o carro, se não passe-se o carro para outro. Essa é a ideia 
da gestão  para não fazer com que percamos um carro para uma entidade. Esta será decida pelo 
conselho, mas ela precisa ser encaminhada para o deputado que fez a emenda e aí sim, para 
depois finalizar. Vai passar pelo crivo do deputado porque toda emenda é assim, mas nós podemos 
indicar. De qualquer forma fica para uma entidade que faça o mesmo serviço, e nós temos sete 
entidades que fazem o mesmo serviço que a APACD então se uma não receber alguém recebe. E 
ressalta que acha melhor fazer dessa forma do que simplesmente não aprovarmos e perder dinhei-
ro de um carro que sabemos que todas as entidades precisam. Colocado em votação e por unani-
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midade a votação foi favorável, e os encaminhamentos serão enviados para Brasília ainda hoje. 
Cons. Luiz convida a todos a participarem dos campeonatos do deficiente físico a partir do dia 26, 
na UTFPR. Débora Lee pede a palavra e fala sobre alguns apontamentos sobre o chamamento, 
sobre a proteção básica questiona se a instituição dela ou de qualquer outra que ganhar se é ilimi-
tado ou é cortado o repasse da manutenção com a nossa sede. O aluguel a gente já paga com 
recursos próprios.  E faz alguns questionamentos sobre recursos para a manutenção da entidade.  
A presidente Monica responde que verdade não muda do que ela fez no ano passado. A decisão 
de onde vai ser colocado o valor é dela mesmo, a questão de manutenção. Cons. Sandra comple-
menta dizendo que vai depender do serviço que ela vai concorrer, se ela já decidiu. Questionada 
se é abordagem, Débora esclarece que a abordagem ainda não saiu e que vão analisar se vai 
compensar quanto que vai sair abordagem e que ela já faz pela área da saúde. Cons. Sandra co-
loca que independente de qual serviço a entidade vai concorrer, se tiver e for selecionado e conse-
guir o termo de colaboração, a decisão de no que vai gastar é a entidade que vai dizer, e vai colo-
car no plano de trabalho e pode incluir manutenção. Outra representante de entidade faz leitura de 
uma parte do chamamento onde diz que todos os serviço executados pela entidades deverão 
obedecer a lei e é para financiamento dos serviços e não para manutenção da atividade executora, 
isso na primeira parte, na segunda parte diz que seria para manter contador, advogado, luz....água. 
Acha que é uma dúvida coletiva, porque ficou confuso no edital. No caso a entidade vai solicitar 
para CECON então supostamente não precisaria da sede, a nossa preocupação é se existe ou não 
existe essa verba destinada para fazer o pagamento do espaço. Cons. Sandra informa que vai 
depender da justificativa no projeto. Tudo depende do que escrever. Se ela vai fazer um serviço no 
CECON, mas vai ter que planejar, vai ter que ter um ambiente onde possa sentar para escrever o 
planejamento e fazer reunião com equipe, então se precisa disso, você pode colocar e manter teu 
espaço. Porque você vai precisar para fazer o trabalho administrativo. O que a gestão diz que não 
é para manutenção de entidade e isso acontece bastante é que às vezes existem coisas que não 
tem vinculação nenhum com o serviço que é puramente a parte de execução própria da entidade 
às vezes até de outras entidades que  não dizem respeito ao serviço, isso não pode ser incluído.  
Então tudo depende muito do que coloca na justificativa, a questão é de escrever na justifica quais 
os espaços físicos que serão utilizados para o planejamento das ações, para reuniões de equipe, 
porque não vai concorrer a atendimento no CECON não vai chegar lá improvisando, vai ter que 
planejar. Cons. Tatyana diz que no edital está escrito realmente a questão da manutenção da enti-
dade, que o recurso ele é um cofinanciamento do serviço, assim  como o governo federal encami-
nha os recursos para o município em forma de cofinanciamento ele é para aquele serviço e não 
para manter a prefeitura, então a prefeitura dá sua contrapartida e o governo federal cofinancia, 
está é mais ou menos a lógica do cofinanciamento municipal com as entidades, ela compra o 
serviço, mas se você justificar bem no teu plano de trabalho, a questão do porque você vai ter que 
utilizar o recurso para esse gasto vai depender muito do que colocar porque vai ser avaliado. A 
representante de entidade Priscila relata também que todas as entidades e técnicos que estava 
conversando. Ficaram muito preocupados com a questão da diminuição de metas, lendo o edital 
de chamamento foi colocado para como se a escola integral está resolvendo todos os problemas 
e a população que a entidade atende pode ser cortada. Então não justifica a escola integral está 
indo bem, cada população são diferentes os perfis de vulnerabilidade que a entidade atende e que 
está sendo feito um corte não só de entidades que vão ter que concorrer, mas para os próprios 
usuários que muitos serão deixados de fora. E queria perguntar também porque não passou pelo 
conselho e quais foram os critérios usados para diminuir essas metas, como vai ficar essa popula-
ção que não vai ser atendida. Cons. Sandra responde que quando foram feitas as primeiras reuni-
ões para ver essa questão das metas o que foi utilizado no base para fazer a contagem de metas 
é o número de pessoas atualmente atendidas, nós hoje pelo edital temos 2500 metas, mas hoje 
somando todas as entidades não passa de 1100 pessoas atendidas, então há dois anos que esta-
mos pagando convênio para atender 2500 mas só temos 1000 e pouquinho, então para esse edital 
nós acertamos o número de metas pelo número de pessoas atendidas, porque é essa demanda 
que nós temos. Priscila faz uma colocação, uma observação das entidades, mesmo que o usuário 
não vá, mas o serviço está lá, os profissionais estão lá esperando. Cons. Sandra replica que sim, 
tanto que estão pagando mesmo assim, todo mundo recebeu na sua integralidade até o final desse 
edital, mas para o novo edital a responsabilidade do gestor de manter 2500 metas sabendo que só 
tem  1100 pessoas atendidas não tem como, porque daí o tribunal de contas vai cair em cima do  
município dizendo que se você fez durante todo esse tempo um acompanhamento com relatórios 
e você viu que não tem demanda, como está colocando dinheiro público para pagar serviço que 
não tem demanda. Nós  trabalhamos extremamente em cima disso, não foi corte de nenhuma 
outra forma, de dizer quero diminuir o dinheiro, nada disso, foi estritamente dentro do diagnóstico 
feito através de relatórios. A gente sentiu pelo corte, não pensem que não. Mas a gente fez, a Ta-
tyana da básica fez a primeira reunião com a gestão, foi difícil e foi dolorido, mas não tem como 
fazer de forma diferente. Cons. Camila fala que vê a dificuldade de uma outra maneira, até a Taty 
que é da básica fez uma crítica bem grande, porque no edital e acho que todo mundo aqui se de-
bruçou bastante sobre ele, ele diz que o CRAS tem que encaminhar os usuários e todos os usuá-
rios que ela tem na entidade que trabalha nenhum é encaminhado pelo CRAS e essa é uma crítica 
que ela trás faz muito tempo. Não é nosso trabalho exigir. Então vocês conhecem o Reviver é uma 
zona extremamente vulnerabilizada, e vê crianças que são público prioritário que deveriam estar 
dentro da entidade, que inclusive já foi atrás, mas que o CRAS não dá esse suporte. Débora diz 
que até mesmo... na região da N. Rússia nós fazemos as visitas apresentando o trabalho para que 
eles encaminhem as demandas, muitas das coordenadoras falaram que elas não tinham demanda 
nem para elas. E nesse ponto eu concordo com a conversação da Sandra. Esta diz que se o pró-
prio CRAS está dizendo que não tem demanda como é que nós vamos continuar. Débora continua 
dizendo que nesse ponto ela entende a conversação da Sandra, mas o que não pode acontecer 
isso a gente tem que pactuar o serviço e acha que tem que ser pactuado entre as duas partes, não 
só a entidade que está prestando o serviço, mas aquela instituição ... Camila fala que no território 
dela vê que demanda tem, mas a entidade não tem pernas para alcançar sozinha mais essa de-
manda, para fazer visita domiciliar, para fazer busca ativa sozinha, e como o próprio edital coloca 
que a demanda tem que ser trazida pelo CRAS. Cons. Thais questiona se eles tem reunião de rede 
com os CRAS. Cons. Camila diz que tentaram, mas que é humanamente impossível. Cons. Tatya-
na diz que a gente tem uma técnica de ... na gestão justamente para fazer essa articulação como 
a gestão da básica assumiu outros serviços depois da implantação da Fundação, ela assumiu os 
cecon’s, outros serviços além e com a mesmo estrutura de RH é impossível mesmo fazer tudo o 
que tem que ser feito, então todo mundo já sabe das dificuldades enfrentadas com recursos huma-
nos e a questão da articulação realmente tem que puxar o CRAS  e se você está na entidade tem 
que puxar também a gestão, estou com dificuldade e a gestão arrumar. Cons. Camila pede descul-
pas e diz que as entidades puxam sim e muito e que na fala dela fica muito claro que as entidades 
estão pagando pelo serviço que não está sendo desenvolvido não pela entidade, mas pela gestão. 
Priscila diz que a punição está caindo sobre as entidades que é a diminuição de metas, e que isso 
não entendeu direito, até entendem a questão da porcentagem real que as entidades passam, mas 
a entidade está lá para receber, e se está aberto a ter o serviço mas não tem uma rede que está 
sendo cooperadora no serviço das entidades. Cons. Regina fala que a questão da realidade da 
educação integral é diferente da demanda da assistência, até a leitura de realidade é diferente, o 
profissional que atua em uma entidade onde tem também a política de educação, quando vai para 
um serviço itinerante raramente a gente percebe isso, mas enquanto as políticas não se conversa-
rem vai acontecer isso. Presidente Monica diz que quanto a isso trás uma informação bastante 
interessante, está voltando muito devagar ainda, e não sabia que havia um grupo discutindo essas 
questões e que esteve presente na última reunião que aconteceu e que cada um está no seu lugar 
trabalhando em relação a isso. A secretaria de saúde, educação e assistência estão tendo um 
mesa de conversação, que por hora está sendo chamado assim, está sendo criado um programa 
onde estão sentando juntos para resolver, para cuidar, para buscar, para atuar juntos em determi-
nados casos, determinadas situações, às vezes nós temos uma situação de um dos usuários que 
já passou por 2 ou 3 serviços não deu certo, passa por várias escolas, vai no CAP’s , vai na Unida-
de de Saúde e parece que ninguém está trabalhando, na verdade estamos trabalhando e muito, 
mas não unindo esforços, então isso, já apresentamos para o conselho da criança essa novidade 
que parece ser um caminho para tudo isso que a tantos anos é falado da necessidade de sentarem 

todos juntos para resolver, mas o que temos hoje enquanto política de assistência, dentro do mu-
nicípio o que estamos vivendo, em relação a questão das crianças, é verdade que aumentou o 
número de crianças e o começo da adolescência nas escolas, o Estado do Paraná já começou a 
criar escolas, tem duas ou três escolas aqui no nosso município ainda projeto piloto, mas já desen-
volvendo serviço da educação integral, então eles vão passar o dia todo na escola e esse dia todo 
é até às 17:00 h. O que nós enquanto assistência social temos que começar a fazer, começar a ter 
um outro olhar para essa população para aqueles que a gente já atende cada um no seu serviço, 
mas ele precisa pensar em alguma coisa que venha a atender essa população das cinco da tarde 
até dez da noite não sei...ou até as sete da manhã do dia seguinte, é isso que nós devemos de 
fazer, nós temos que repensar também a nossa...uma vez que a educação está colocando em 
prática aquilo que está na lei desde 1996. Nós precisamos repensar o nosso trabalho a começar 
por aquilo que está imposto, porque hoje a educação depois de tantos anos até que enfim veio 
fazer a parte dela. Claro que nós temos demanda, mas agora é que é nossa hora é nosso momen-
to de ir em busca sim dessa demanda, aquela que ficou fora da escola e hoje até  por uma questão 
financeira de todo esse trabalho o atendimento da escola é muito mais barato, então se nós enca-
minhamos aquele que talvez pudesse ... ela é preventiva, nós não podemos esquecer de uma 
máxima na questão da educação que 25% dos três orçamentos é obrigatório, derruba presidente, 
governador e prefeito  que não cumprir essa regra, é maior que da saúde, isso mostra que a lei 
federal quando foi criada em 88 ela já estava vislumbrando a necessidade da política preventiva, 
porque ela é muito mais barata. Então o que é que nós temos que pensar hoje é isso, eu não sei 
como, mas estou me propondo enquanto supervisora técnica aqui da fundação, não como conse-
lho, porque o conselho não decide mais o que o gestor vai fazer, isso é um direito do gestor. Cons. 
Sandra complemente dizendo que o marco regulatório a temática, ele não exige que o conselho 
aprove os editais, a participação do conselho é que só podem participar dos editais as entidades 
que são inscritas no conselho, então o conselho já autorizou a entidade que é inscrita a participar 
e o conselho  é um órgão fiscalizador depois que os editais já estiverem  lançados , mas ele não é 
chamado hoje a aprovar os editais. Presidente Monica fala que nós somos fiscais, o gestor é o 
fiscal, como fiscal se nós...está aqui e se essa situação que falamos ainda pouco se não fizermos 
com muito cuidado o nome pessoal, aquele que cuida da equipe, não é só prefeito e secretário, o 
diretor, a Marlene que é do fundo vai presa, vai devolver , coloca seus bens ali. Cons. Sandra in-
forma que tem fiscais do município hoje respondendo e pagando multa por causa de entidade que 
não cumpriu meta, isso com recursos seus. Presidente diz que quando vem o relatório, nós pega-
mos o relatório e ligamos para um nome aleatoriamente e recebemos a informação de que essa 
pessoa faz três anos que não frequenta mais a entidade e que já está casada, emancipada e com 
filho no braço, mas consta no relatório como atendimento. Cons. Regina acrescente que ou então 
já morreu. Cons. Sandra continua dizendo que dessas 1100 metas comprovadas em relatório vá-
rias delas não são cumpridas na sua legalidade, várias são pessoas que não estão no serviço. 
Cons. Camila ressalta que os fiscais vão e sabem qual serviço está funcionando ou não, é igual 
sempre falo no conselho que estou presidindo, que se sabe qual entidade funciona e qual entidade 
tem criança lá dentro. Coloca uma dúvida que no caso se for pactuado 70 metas ela terá acesso 
ao seu plano porque terá que readequar inteiro. Cons. Sandra esclarece que não necessariamen-
te porque o que vai valer no edital não é o número de metas que executou ou não executou. O 
número de metas que as entidades como um todo executaram foi utilizado para definir quais se-
riam as metas que nós compraríamos, na classificação do edital quem ficar em primeiro lugar leva 
o número de metas que pediu, em segundo se tem metas e até chegar no último que se não tiver 
mais metas fica de fora. As metas não serão divididas de acordo com o número atingido, nós temos 
1100 metas até chegar no final delas, os primeiros colocados vão pegar as metas na sua totalida-
de, no final a última vai pegar o que sobrou e se no final tiver entidade que ficar sem metas as 
demais ficam sem metas. A presidente lembra que essa conversa aconteceu a dois anos atrás no 
SEPAM e as entidades saíram com um acordo entre as instituições e no dia seguinte foi recebido 
completamente diferente do que as mesmas tinham combinado, nós nos surpreendemos mais do 
que as próprias entidades. Naquele momento na frente de todos, todo mundo era amigo de todo 
mundo, assim como algumas coisas que aconteceram...Então sejam honestos desde o começo 
“gente eu vou lutar pelo meu, que se dane você”. Como é que será decidido quem fica me primeiro 
e segundo está no edital, os critérios estão dispostos lá. Cons. Sandra informa ainda que a avalia-
ção é pelo projeto escrito, quais atividades que se está propondo, isso vai contar, as melhores 
atividades serão pontuadas, pela equipe, quem tem a melhor equipe ganha mais ponto e pela es-
trutura, as melhores estruturas também ganham mais ponto, a avaliação é por aí. Cons. Camila 
indaga que então a entidade que não conseguir pactuar o número x que pediu vai poder readequar 
o plano, porque por exemplo, pactua 100 metas e foi classificada com 50...informada que nesse 
caso refaz o plano. É como um concurso, as melhores classificadas serão atendidas na sua totali-
dade, os demais não necessariamente. Isso aconteceu com a APADEVI no ano passado, não ficou 
com o número de metas que tinha pedido, ficou com um número menor. Cons. Regina acrescenta 
que ficaram em uma classificação boa, só que poderia ter recorrido, mas não recorreram, agora a 
Monica falou uma coisa muito séria certa, que serve para todos nós, foi um soco na boca do estô-
mago isso que aconteceu, porque a gente sentou, discutiu e combinou e teve alguns que não 
cumpriram com a palavra. Foi combinado que iríamos fazer as metas para que todo mundo fosse 
contemplado. A presidente pondera que se sabe que desde que saiu os editais se criou um caos 
em todas as instituições, assim como que mal tínhamos postado no e-mail do conselho já tinha 
burburinho em relação a isso. A gestão está pronta para atender, o que não soubermos vamos 
buscar as respostas. Sabemos que tem muita instituição que chega no gestor e usam um discurso 
legal mas está na cara que está preocupado apenas com seu salário. Informa também no máximo 
até fevereiro ou março haverá concurso, será feito no dito da rede. Se entrar na prefeitura e disser 
eu também vou me acomodar, os funcionários que vocês estão dizendo  ou que vocês possam 
estar nos fazendo entender que alguém possa não estar trabalhando direito, nós estamos demitin-
do, os processos de demissão estão acontecendo, se esta parte dos diários a gente não observa 
então prestem atenção, hoje nós termos 5 funcionários dessa secretaria aguardando decisão do 
Ministério do Trabalho aguardando decisão para demissão, nós estamos profissionalizando o ser-
viço público, e eu acho isso muito bom para todos nós como usuários desse serviço. Nós reconhe-
cemos o tamanho do trabalho que vocês fazem, para quem ontem estava lá naquele auditório 
junto com o promotor, ele falou isso várias vezes, mesmo que algumas vezes possa ter soado 
como ele distante, meio que agradando a gente não quer agrado a gente quer reconhecimento e 
respeito. Nós devemos ser cada vez mais unidos e ao invés da gente se unir para resolver essa 
questão de todos e já começou a dois anos atrás e pior quem muito brigou não enviou relatório, 
botou a menina que fazia três anos que não estava lá, morto que está sendo atendido e leva o di-
nheiro e não estamos falando de uma pessoa só, são 16 mortos no relatório de atendimento. Dé-
bora coloca que sabe dos telefonemas porque um  dos usuários da entidade que ela atende rece-
beu um telefonema da assistência e os nossos estão vivos. Cons. Sandra complementa dizendo 
que isto está previsto na lei do marco regulatório, teve gente que questionou se podíamos e está 
na lei. A presidente diz que todos sabiam e que não fizeram nada às escondidas, que sente muito 
que alguém que tenha escutado há dois anos no decorrer do processo, pedaços da conversa es-
queceu e agiu de má fé. E tomem cuidado porque às vezes um usa o outro para tirar proveito 
próprio e não lutando pelo grupo. Se cuidem. Cons. Camila diz que o que dói nela  é que como 
sempre é falado no CMDCA que os profissionais trabalham pelo usuário, dentro do conselho da 
criança ninguém representa a sua entidade, lá é pensado na criança do município e realmente tem 
entidade que chega no conselho e diz eu quero, porque eu consegui, porque eu isso, porque eu 
aquilo, mas a tua criança que está sendo atendida na entidade está sendo muito bem atendida é 
um entidade com muitas vistas na cidade e tem outra entidade escondidinha que também realiza 
o seu trabalho muito bem, mas não é vistosa, então a gente precisa tanto para uma quanto para 
outra e daí aquela criança, não  é a minha entidade o meu salário, nós podemos encontrar empre-
go em outro lugar. A presidente coloca que todos precisam se ajudar porque senão todos caem e 
isso não é visto de uma maneira positiva. Cons. Camila faz uma colocação sobre sua preocupação 
em relação aos serviços que por ventura não passem no edital e na região de atuação de tais en-
tidades os usuários ficarão descobertos. Cons. Camila questiona a Tatyana em relação aos enca-
minhamentos que são realizados da entidade para o CRAS e que muitas vezes precisam ser pra-
ticamente levados pela mão, se o CRAS tem um relatório dos encaminhamentos que são 
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realizados para as entidades. Cons. Tatyana esclarece que eles alimentam o RNA e esse relatório 
hoje é padronizado exatamente para ter esse dado mais correto. E o que sempre frisaram desde 
2015 quando começaram a fazer a questão do reordenamento dos serviços de convivência, o 
CRAS encaminha o usuário direto para a técnica de referencia que ele encaminhou, porque ele se 
perde no caminho, e esse usuário que realmente precisa, eles não vão por conta própria, é preciso 
empurrar eles para levar no serviço. O público prioritário é assim, infelizmente e acho que o que 
acontece é isso, esse ano por conta de várias outras situações que a gente está trabalhando, em 
cima do concurso, e de outras questões de RH, deixou um pouquinho de lado essa questão da 
articulação, mas a Maria Lúcia que faz essa parte junto com as entidades sempre bateu muito 
nessa questão de encaminhar para o CRAS, o CRAS encaminha para a entidade que está enca-
minhando, manda telefone de contato para entrar em contato e ver se realmente precisa do servi-
ço, essa articulação é cotidiana, não dá para dizer que isso foi feito em tal ano e não evoluir, não 
fazer mais e ficar. Tem que tentar caminhar juntos sempre. 
Cons. Sandra fala que o que os profissionais estão passando nas entidades não é diferente do que 
está acontecendo na gestão, que estão passando um ano inteiro sem receber nada do governo 
federal para manter nada, a situação não é diferente, que tem CRAS com risco de fechar. Débora 
diz que vai até a última gota, porque todos sabem o seu martírio e sabe que se eles fecharem a 
sede, tem a população LGBT que é vários da comunidade quem vai atender, para onde eles vão. 
A presidente questiona se o recurso do fundo da criança está só para projetos, e se não tem como 
alterar isso, assim como quem trabalha com idoso, que fosse a manutenção, tirasse água, luz, te-
lefone, a comida, tirar dessa plano de aplicação de levar para lá, que permitisse, teria mais metas. 
Cons. Sandra complementa dizendo que é realmente fazer um cofinanciamento, cada um paga 
uma parte do serviço. Presidente prossegue dizendo que isso vale para o fundo do idoso, fundo da 
criança, fundo da assistência, e o do deficiente que está sendo criado agora, que já pense nisso 
também. Cons. Thaís fala que o problema é que essas políticas é política da criança, ele pode ser 
usado até na saúde, na educação, no esporte. Igual do idoso que pode ser usado no turismo, no 
esporte. Presidente fala que o conselho da criança e do idoso pode definir porcentagem para cada 
atividade, e cons. Sandra fala em separar um tanto para a assistência e esse valor for para cofinan-
ciar serviços. Informa também que a gestão não tem hoje o valor mensal das entidades para tocar 
todos os CRAS, os CREAS, os CECON’s, abrigos. Cons. Sandra complementa informando que os 
serviços da gestão são mantidos pelo governo federal, que a meta é 5 milhões, enquanto que os 
serviços das entidades é 18 milhões, e esse ano não veio o dinheiro do governo federal, então o 
recurso hoje do município é praticamente todo para a entidade, o recurso da assistência social que 
nós temos livre hoje é praticamente todo para entidades. Não utilizamos recursos próprios para 
manter nossos serviços. Sabemos que no Rio de Janeiro e São Paulo está fechando CRAS por 
não ter como manter. Encerra a reunião e coloca d gestão a disposição das entidades. 

RESOLUÇÃO Nº 44/2019
 RESOLVE APROVAR, a Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Defici-
ência/APACD para receber o bem oriundo da Emenda Parlamentar, conforme segue, considerando 
o alinhamento dos bens solicitados com os serviços socioassistenciais executados.                 .            
Entidade Socioassistencial Destinação do Recurso Emenda Parlamentar
Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência/APACD Aquisição de Ve-
ículo de passeio para o Centro Dia   SICONV  Nº 039215/19 
Valor de R$ 60.957,00
Esgotados os assuntos da pauta, a presidente Monica Mongruel encerrou a reunião agradecendo 
a presença de todos. Esta ata foi redigida pela secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa, após 
aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
Monica Mongruel_________________________________________________________________
RG:  347 1349 9  CPF:787 741 959-72 
Sandra Regina Wichert Cisco_______________________________________________________
RG: 4.577.485-6  CPF: 726.394.589-49
Thais do Prado Dias Verillo__________________________________________________________
RG: 6926725 4  CPF:042 454 089 44 
Tatyana Denise Belo_____________________________________________________________
RG:                     CPF: 
Paulo Saincler Heusi______________________________________________________________
RG:  5499097   CPF: 014.259.609-44
Regina Rosa Pedrozo Rosa________________________________________________________
RG: 4.291.507-6   CPF: 801.358.209-44
Luiz Carlos Hajo_________________________________________________________________
RG: 2029337    CPF: 306.093.059-72
Maira Martins de Hollebem ________________________________________________________
RG: 62163852   CPF:032 981 869 45 
Marcos Vinícius Zuber ____________________________________________________________
RG: 5.108.882-4   CPF: 713 408 239-34
Camila Vanessa Sviech ___________________________________________________________
RG: 8.312.925-5     CPF: 077.457.139-00
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE   PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 45/2019

Assunto: Aprovação da Adesão ao Programa Criança Feliz 
 O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 
e considerando: 
 - o ofício nº 046/2019 apresentado pelo Departamento de Proteção Social Básica  com o 
Projeto Técnico para adesão ao Programa Criança Feliz do governo federal, solicitando a aprecia-
ção deste Conselho;
 - a avaliação do projeto e o parecer das Comissões de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos e Acompanhamento do SUAS.
 RESOLVE APROVAR, a Adesão ao Programa Criança Feliz no Município de Ponta Grossa 
com 1000 metas e valor de R$ 75.000,00 mensais, com previsão de execução por Entidades 
Socioassistenciais selecionadas por meio de Chamamento Público. O CMAS aprovou a adesão 
considerando que o Programa Criança Feliz vai complementar o trabalho social com as famílias 
articulando ações com a rede socioassistencial e outras políticas públicas.                 .            

Sala de sessões, 31 de outubro de 2019.
Monica Mongruel                                                    Carla Bührer Salles Rosa     

Presidente do CMAS                                            Secretária Executiva do CMAS
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE   PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 47/2019

Assunto: Aprovação de Emenda Parlamentar 
 O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 
e considerando: 
 - o ofício n°38/2019 do Instituto Duque de Caxias encaminhando o Plano de Aplicação para 
a Emenda Parlamentar do Deputado Aroldo Martins, solicitando a apreciação deste Conselho; 
 - a avaliação dos documentos e o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos.
 RESOLVE APROVAR, a destinação do recurso da  Emenda Parlamentar (SICONV Nº 
039512/19) para aquisição de veículo (Ônibus) no valor de Valor de R$ 300.000,00  para o Instituto 
Educacional Duque de Caxias/IEDC - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  con-
siderando o alinhamento dos bens solicitados com o serviço socioassistencial executado.

Sala de sessões, 31 de outubro de 2019.
Monica Mongruel                                                    Carla Bührer Salles Rosa     

Presidente do CMAS                                            Secretária Executiva do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 46/2019

ASSUNTO: Aprovação da Manutenção da Inscrição da Casa Transitória Fabiana de Jesus
 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 
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/Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro 
de 2012;
 • a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de 
dezembro de 2006; 
 • a Resolução MDS/CNAS Nº 109  de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipifica-
ção Nacional de Serviços Socioassistenciais;
 • a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social;
 • a Resolução/CNAS Nº 14/2014 que define os parâmetros nacionais para a inscrição 
das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
 • a Resolução/CNAS nº 33 de 28/11/2011 que define a Promoção da Integração ao 
Mercado de Trabalho no campo da assistência social;
 • a Resolução/CNAS nº 27 de 19/09/2011 que caracteriza as ações de assessoramen-
to e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social;
 • a  Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011, que define a habilitação e reabilitação da 
pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistên-
cia social.
 • a Resolução CMAS nº 16/2019;
 • o reordenamento do serviço socioassistencial da Casa Transitória Fabiana de Jesus 
apresentado no Plano de Trabalho reformulado.

RESOLVE
 Aprovar a manutenção da  inscrição de Entidade Socioassistencial no CMAS da Casa 
Transitória Fabiana de Jesus com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
Pessoas Idosas.

Sala de Sessões, 31 de outubro de 2019
 Mônica Mongruel                                                   Carla Bührer Salles Rosa     

     Presidente do CMAS                                             Secretária Executiva do CMAS
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 07 de novembro de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
207725 SILVA PINTO & SILVA LTDA 3550408/2016

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

S A Ú D E

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 008/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
       “A fiscalização ficará a cargo das servidoras Soelene Pupo Martins,...; Margarete Barche 

Kruger,...; Jean Pierre Leoni,...”.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO 011/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
     “A fiscalização ficará a cargo dos servidores Margarete Barche Kruger,...; Jean Pierre 

Leoni,... e Soelene Pupo Martins,...”.
______________________________________________________________________________
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO N° 022/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
     “A fiscalização ficará a cargo dos servidores Iporan da Silva,...; Maria Isabel Wanat Bri-

gola,..., Jean Pierre Leoni,... e Fábia Cristine Rocha,...”.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, AO CONTRATO 064/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
       “A fiscalização ficará a cargo dos servidores Josiane  Zandonadi de Jesus Gonçalves,... 

e Josemar Fontoura de Castro,...”.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 074/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPP
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
       “A fiscalização ficará a cargo dos servidores Renata Moraes,...; Fabrício José dos San-

tos Alves,...; Dalva Aparecida Rosa,...; Michele de Fátima Moraes Rodrigues,...; Jean 
Pierre Leoni,...”.

______________________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 197/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMODIALISE PARA SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR: R$ 151.058,70 (cento e cinquenta e um mil e cinquenta e oito reais e setenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 101/2019.
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OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 266/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA EPP.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumento originá¬rio, que passa a ter a seguinte 
redação:
“A fiscalização ficará a cargo dos servidores: Rodrigo Alessandro de Souza Netto...; Marcos Antô-
nio Batista dos Santos...; Jaime Menegoto Nogueira...; Vagner Rocha...; José André Przybytovicz 
Andrade de Lima,...”.
______________________________________________________________________________

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 291/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Décima Segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:
“A fiscalização ficará a cargo dos servidores Soelene Pupo Martins...; Margarete Barche Kruger...; 
Jean Pierre Leoni,...”.

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CORREÇÃO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO – 016/2019  

PROCESSO Nº 043/2019
 Em vista de falhas no sistema retificamos o resultado do pregão eletrônico 016/2019,  pu-
blicado na data de 03 de outubro de 2019, na forma abaixo;
Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
E COLETIVA – EPIS – 1ª PARTE, realizado em 18/07/2019.

1. FORNECEDOR: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 26.729.755/0001-15 
(SEM ALTERAÇÕES)
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

07

BOTA DE PVC (Policloreto de Vi-
nila) com borracha nitrílica, injeta-
da em uma só peça, cano médio 
de no mínimo 27 cm de altura, 
forrada em 100% malha de poli-
éster, possuir proteção antimicro-
biana, com solado injetado com 
soleta de borracha prensada na 
sola de PVC, antiderrapante. Cal-
çado com resistência ao escorre-
gamento em piso de cerâmica 
contaminado com lauril sulfato de 
sódio (detergente) e piso de aço 
contaminado com glicerol (SRC). 
Com CA. Numeração exclusiva.

CALFOR PAR 50 73,8200 3.691,0000

08

BOTA DE PVC (Policloreto de Vi-
nila) com borracha nitrílica, injeta-
da em uma só peça, cano longo 
de no mínimo 32 cm de altura, 
forrada em 100% malha de poli-
éster, possuir proteção antimicro-
biana, com solado injetado com 
soleta de borracha prensada na 
sola de PVC, antiderrapante. Cal-
çado com resistência ao escorre-
gamento em piso de cerâmica 
contaminado com lauril sulfato de 
sódio (detergente) e piso de aço 
contaminado com glicerol (SRC). 
Com CA. Numeração exclusiva.

CALFOR PAR 40 79,9200 3.196,8000

09

BOTINA DE SEGURANÇA COM 
BIQUEIRA EM POLIPROPILE-
NO, confeccionada em vaqueta 
nobuck hidrofugada e hidro-repe-
lente. Lingueta fole em vaqueta 
acolchoada. Fechamento em 
atacador (cadarço) em poliéster, 
redondo, com ponteiras resina-
das. Colarinho em vaqueta soft 
com três gomos acolchoados. To-
talmente forrado. Forro da gáspea 
em não tecido. Emendas de topo. 
Costuras simples e duplas feitas 
com linhas de nylon de alta tena-
cidade. Contraforte em material 
termo conformado e totalmente 
recoberto em camurça. Palmilha 
de montagem costurada no siste-
ma strobel. A palmilha higiênica é 
antibacteriana, termo conformada 
e removível. Solado injetado em 
TPU - termoplástico de poliure-
tano na cor cristal, bidensidade 
PU/TPU. Solado possui garras 
de aderência, antiderrapante, sis-
tema de absorção de impactos e 
barra anti-torção. Com CA. Nume-
ração a confirmar.

SAFETLINE PAR 30 148,9800 4.469,4000

10

CALÇADO OCUPACIONAL IM-
PERMEÁVEL TIPO TÊNIS, fe-
chado na parte do calcanhar e na 
parte superior, confeccionado em 
EVA com substância antimicrobia-
na, solado de borracha antiderra-
pante, com absorção de energia 
na área do salto, com palmilha 
em EVA removível. Resistente ao 
escorregamento em piso cerâmi-
co com solução SLC (detergente) 
em piso de aço com solução de 
glicerol (SRC), resistente a óleo 
combustível (FO). Com C.A.

SOFT 
WORKS PAR 30 68,3800 2.051,4000

16

CALÇADO DE SEGURANÇA, 
DE USO PROFISSIONAL TIPO 
BOTINA, MODELO BLATT, com 
gáspea inteira, fechamento em 
elástico, confeccionada em va-
queta relax na cor preta com bi-
queira de Composite (200 Joules), 
sem componentes metálicos. Cal-
çado testado em 14.000 volts e 
aprovado para uso por eletricista. 
Forro da gáspea em não tecido. 
Fechamento com sistema calce 
rápido com elásticos laterais pre-
tos de trama dupla, recoberto com 
couro. Costuras simples, duplas e 
quádruplas, feitas com linhas de 
nylon de alta tenacidade. Con-
traforte em material termoconfor-
mado, totalmente recoberto em 
couro, palmilha de montagem em 
não tecido costurada no sistema 
Strobel. A palmilha antibacteriana 
e removível antiperfurante em ara-
mida. Solado bidensidade em PU/
TPU, antiderrapante, com garras 
de aderência, sistema de absor-
ção de impacto e barra antitorção. 
Com Certificado de Aprovação.

SAFETLINE PAR 30 91,3500 2.740,5000

18

CALÇADO IMPERMEÁVEL, 
TOTALMENTE ANTIDERRA-
PANTE, com solado de borracha 
vulcanizada colado na entresola. 
Calçado flexível e elástico, sem 
deformar, sem cheiro e sem de-
gradação da cor, mesmo expondo 
ao sol. Solado, com ressaltos que 
permitem que os fluídos escorram 
rapidamente ao toque do solado 
com a superfície, eliminando a 
película isoladora ao atrito. Tec-
nicamente desenvolvido para ser 
usado em pisos lisos que estejam 
molhados, ensaboados e engor-
durados ao mesmo tempo. Entre 
o solado e a entresola, possuir 
câmeras de ar que para amorte-
cimento ao caminhar, eliminando 
qualquer pico de pressão sob a 
planta do pé. Para profissionais 
que trabalham em pé. Tecnologia 
de colagem no processo de fa-
bricação. Calçado de "superfície" 
do não micro porosa e fechada, 
não possibilitando a proliferação 
de bactérias e consequente mal 
cheiro (bromidrose). Numeração 
exclusiva. Numeração a combinar. 
Com CA. Cor a combinar. Possui 
palmilha removível. Modelo femi-
nino ou masculino a escolher.

STICK 
SHOE PAR 80 64,9900 5.199,2000

19

CALÇADO DE SEGURANÇA, 
TIPO SAPATO UNISSEX, sem 
cadarço, em couro de “vaqueta” 
hidrofugada, com biqueira de 
plástico. Fechamento com siste-
ma calce rápido, com elásticos 
laterais de trama dupla, recober-
to em couro. Totalmente forrado. 
Forro da gáspea em não tecido. 
Cano acolchoado com espuma 
de engenharia. Costuras simples 
e duplas, feitas com linha de nylon 
de alta tenacidade. Contraforte 
em material termoconformado, 
totalmente recoberto em camurça. 
Palmilha de montagem costurada 
em sistema strobel. Palmilha higi-
ênica, antibacteriana e removível. 
Solado injetado em TPU - termo-
plastico de poliuretano, bidensi-
dade PU/TPU. Solado com garras 
de aderência, antiderrapante, sis-
tema de absorção de impactos e 
barra antitorção. Com CA. Nume-
ração a confirmar.

SAFETLINE PAR 25 82,9900 2.074,7500

25
LUVA DE SEGURANÇA de raspa 
de 1ª linha, com 07 cm de punho, 
com reforço interno. Com CA

KOCH PAR 23 8,0000 184,0000
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28

LUVA DE SEGURANÇA EM LÁ-
TEX - 100% natural, não estéril, 
ambidestra, resistente com ten-
são de ruptura mínima, atenden-
do ao padrão 1.5 AQL. Totalmente 
impermeável  à água e a outros 
fluídos. Superfície lisa. Levemen-
te pulverizada com pó bio-absor-
vível a base de amido de milho.

VOLK PAR 120 18,5000 2.220,0000

29

 LUVA TÉRMICA confeccionada 
em brim beneficiado com revesti-
mento de neoprene, tipo mão de 
gato, resistente a no mínimo 300 
C, comprimento de 36 cm. Com 
CA

GAMILUVA PAR 50 120,0000 6.000,0000

30

LUVA DE SEGURANÇA EM LÁ-
TEX -  longa, forrada com flocos 
de algodão, com palma antiderra-
pante, punho com virola que pren-
da no braço, com 36, 40, 42 cm de 
comprimento. Com CA

VOLK PAR 100 7,4500 745,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 32.572,05 (trinta e dois mil quinhentos e setenta e dois reais e cinco 
centavos).

2. FORNECEDOR: PRIORITTÃ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 29.700.587/0001-
23 (INCLUI ITEM 12)
Lote Descrição Marca Unidade Quant Unit. (R$) Total (R$)

03

CAVALETE MÓVEL PARA SI-
NALIZAÇÃO - painel duplo, com 
parafuso nas partes superiores, 
para abertura e fechamento, em 
PVC de 02 mm, dimensões de 279 
mm x 650 mm, cor amarela e com 
dizeres em preto "CUIDADO PISO 
ESCORREGADIO"

PLASTCOR UND 10 60,9900 609,9000

04

FITA DE SINALIZAÇÃO em polie-
tileno zebrada preta/amarela, sem 
adesivo, com 7cm de largura. Rolo 
de 100 metros.

PLASTCOR UND 15 7,5700 113,5500

06

AVENTAL DE SEGURANÇA con-
feccionado em pvc com forro em 
tecido poliéster de no mínimo, 
tamanho - 1,20 metros, com tiras 
no mesmo tecido para prender no 
pescoço e na cintura-

PLASTCOR UND 70 10,4900 734,3000

23

LUVA DE SEGURANÇA Confec-
cionada em látex natural, revesti-
mento interno em verniz silver, an-
tiderrapante na face palmar, dedos 
e ponta dos dedos. Com CA

VOLK PAR 30 5,6600 169,8000

24

LUVA DE SEGURANÇA DE PU-
NHO CURTO DE MALHA DE AÇO 
Anticorte confeccionado em Anéis 
em aço cromo-níquel, fecho em 
aço, elo de espessura de 0,55 mm.

VOLK PAR 7 321,4500 2.250,1500

26

LUVA DE SEGURANÇA de vaque-
ta, de couro curtido ao cromo, tipo 
petroleiro, com elástico embutido 
no dorso. Com CA

PLASTCOR PAR 23 12,9500 297,8500

 Com a inclusão do item altera-se:
Valor Total do Fornecedor: R$ R$ 4.175,55 (quatro mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta 
e cinco centavos)..
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 36.747,60 (trinta e seis mil setecentos e 
quarenta e sete reais e sessenta centavos)

ITENS DESERTOS E FRACASSADOS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

01

CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II com casco de polietileno de alta 
densidade, com 2 ou 3 nervuras no casco, classe B (impactos e riscos 
elétricos), com coroa (suspensão) em tecido de poliéster, com carneira 
tendo tira absorvente de suor em napa, com catraca, com jugular removí-
vel elástica, com fendas laterais para acoplagem de abafador de ruído e 
protetor facial. Cor branca. Com C.A.

UND 03

02 CONE REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO, FLEXÍVEL. - Altura 75 cm, 
peso mínimo 03 kg, em conformidade com NBR 15071 UND 15

05

FITA ANTIDERRAPANTE, AUTOADESIVA, impermeável, com adesivo 
forte, para alto tráfego, flexível, na cor amarela fotoluminescente para 
aplicação em pisos, escadas, rampas e superfícies escorregadias. Com-
posição: PVC revestido em grãos de óxido de alumínio/resina a base de 
vinil, adesivo a base de borracha sintética, grão abrasivo e papel. Dimen-
sões: largura de 50mm. Rolo de 5m.

UND 06

11

CALÇADO – Tipo bota de segurança, cano médio, branco ou preto, con-
feccionada em policloreto de vinilia (PVC) injetado diretamente no cabe-
dal e ranhuras em torno de 9,7 mm no salto, solado antiderrapante, em 
conformidade com a ISSO 20344 E 20347/2008, com CA.

PAR 25

12

CALÇADO – Tipo bota de segurança, cano longo, branco ou preto, con-
feccionada em policloreto de vinilia (PVC) injetado diretamente no cabe-
dal e ranhuras em torno de 9,7 mm no salto, solado antiderrapante, em 
conformidade com a ISSO 20344 E 20347/2008, com CA.

PAR 25

13
CALÇADO – Tipo sapato de couro branco, forro PU/PVC solado de bor-
racha antiderrapante, costurado (bloqueado), calcanheira, frequência 
anatômica com espuma de alta densidade.

PAR 30

14
CALÇADO – Ocupacional, impermeável, antiderrapante, confeccionado 
com material elastômero polimérico termoplástico expandido (TPR-EXP), 
ISO 20347 E 20344. Com CA.

PAR 50

15

CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, 
MODELO BLATT, fechamento com elástico, confeccionado em vaqueta 
hidrofugada curtida ao cromo, com biqueira de aço, palmilha anti-per-
furante em aramida, solado bidensidade de borracha resistente a alta 
temperatura. Resistente a óleos. Com Cerificado de Aprovação. 

PAR 15

17
CALÇADO – profissional, tipo social, modelo tradicional, com fechamento 
em cadarço, material vaqueta semi-cromo, palmilha antibacteriana sola-
do de borracha, cor preta.

PAR 04

20
CAPA CONFECCIONADA EM TREVIRA - Fechamento frontal em botões 
de pressão, mangas tipo morcego, capuz conjugado com cordão regula-
dor, costura soldada eletronicamente.

UND 15

21

COLETE REFLETIVO AMARELO FLUORESCENTE, com faixas retror-
reflexivas e fechamento em zíper. Tecido em poliéster com área frontal 
perfurada para maior respirabilidade. Com 01 bolso com fechamento em 
velcro. Classe 2 da norma NBR 15292..

UND 20

22
KIT ROÇADOR: com perneira em couro sintético, boné roçador com pro-
tetor de nuca e protetor facial, protetor auricular, avental de bagum, luva 
de couro vaqueta e nylon.

UND 03

27 LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, com palma antiderrapante, cano alon-
gado (punho reto 45 cm), espessura 0,55 mm PAR 30

31

ÓCULOS DE SEGURANÇA com lente em duropolicarbonato incolor/cin-
za. Hastes com protetor de borracha e ajuste telescópico. Apoio nasal 
macio. Lentes com tratamento anti-embaçante e anti-risco. Proteção con-
tra partículas volantes. Com C.A.

UND 20

32

ÓCULOS DE SEGURANÇA, confeccionado em peça única, para prote-
ção contra partícula,s multidirecionais com lente em duropolicarbonato 
incolor. Para uso com sobreposição em óculos de grau. Proteção contra 
impacto de partículas volantes multidirecionais. Possui hastes fixas com 
proteção lateral ventilada (06 fendas em cada lado). Com C.A.

UND 10

33

ÓCULOS DE SOLDA OXIACETILENO (MAÇARICO). Confecionado em 
peça única de duropolicarbonato, tonalidade 05, cor verde, com trata-
mento antirrisco. Permite sobreposição com óculos de grau. Com orifícios 
para cordão. Filtra raios ultravioleta e infravermelhos. Possui hastes fixas 
com proteção lateral ventilada (06 fendas em cada lado). Com C.A.

UND 03

34 PERNEIRAS -  confeccionadas em raspa de couro, com tiras e fivela 
para fixação, PAR 07

35

PROTETOR FACIAL de policarbonato incolor, para proteção contra partí-
culas multidirecionais, com largura na parte superior de 280mm, na parte 
inferior de 210mm, e altura 270mm. Carneira com ajuste de tamanho por 
catraca. Com C.A.

UND 07

Ponta Grossa/PR, 06 de novembro  de 2019.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira 
______________________________________________________________________________
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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

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO Nº 25/2019
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através de seu Departamento de Compras, 
informa que o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 025/2019 cujo objeto é a contratação 
através de Registro de Preços, por hora trabalhada de caminhão equipado com guindauto e lança 
especial para 20 metros de altura, cesto aéreo isolado acoplado a mesma, fica suspenso para 
adequação do edital. Sendo posteriormente marcada nova data de abertura.

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2019.
Departamento de Compras

______________________________________________________________________________
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON

TOMADA DE PREÇOS 003/2019
COMUNICADO

Comunicamos as empresas participantes da licitação Tomada de Preços nº 003/2019, que os en-
velopes nº 2 (Proposta de Preços), das participantes habilitadas, serão abertos no dia 08/11/2019, 
às 13:30 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento.

CHRISTIANO PORTELA
Presidente da Comissão

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

nº 25.686/2019 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 Em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento 
pelo Decreto n° 3.555 de 2000, a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e seu regulamento pelo 
Decreto n° 8.945/16, as Leis Complementares n.º 123/06 e n° 147/14, ao Decreto n.º 8.538/2015, 
e suas alterações e demais legislações pertinentes, e subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como às normas e condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 
e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em 
referência e, em estrita consonância com os princípios elencados no artigo 3º da Lei 8.666/93, tor-
na-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Edital de Licitação Eletrônico 
em epígrafe o seguinte objeto:

COTA RESERVADA (25%)
LOTE MATERIAL UNID QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL. 

01 PEDRA BRITA 4 A M3. 7.500 R$ 62,00 R$ 465.000,00
02 PEDRA BICA CORRIDA M3. 3.500 R$ 65,00 R$ 227.500,00
03 RACHÃO M3. 1.000 R$ 66,50 R$ 66.500,00
04 PEDRISCO 3/8” M3. 500 R$ 75,00 R$ 37.500,00

VENCEDORA DA COTA RESERVADA - BOSCARDIN & CIA LTDA - CNPJ/MF: 78.142.734/0002-83

COTA PRINCIPAL (75%) 
LOTE MATERIAL UNID. QTDE VALORUNIT. VALOR TOTAL

01 PEDRA BRITA 4/A    M3   22.500 R$ 62,00       R$ 1.395.000,00
02 PEDRA BICA CORRIDA    M3   10.500 R$ 65,00       R$ 682.500,00
03 RACHÃO    M3     3.000 R$ 66,50       R$ 199.500,00
04 PEDRISCO 3/8”    M3     1.500 R$ 75,00       R$ 112.500,00

VENCEDORA DA COTA PRINCIPAL - BOSCARDIN & CIA LTDA - CNPJ/MF: 78.142.734/0002-83

VALOR TOTAL DESTA HOMOLOGAÇÃO: - R$ 3.186.000,00 (três milhões, cento e oitenta e seis 
mil reais).
PRAZO: - 12 MESES.

Ponta Grossa, 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2018
Processo n° 25.769/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS.
CONTRATADA: GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP CNPJ:- 20.217.208/0001-74
OBJETO: Contratação de empresa especializada na LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GEREN-
CIAMENTO E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS 
PERSONALIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PRESENCIAL, 
PARA USO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO, para atender os 
veículos e máquinas pertencentes a frota da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus 
anexos.
 Cujos valores pactuados na CLÁUSULA QUARTA, daquele instrumento contratual, foram: 

Item Descrição Unidade Quant. Unit. R$ V.Total R$
01 Gasolina comum Litros 20.000 4,577 91.540,00
03 Diesel Comum Litros 280.000 3,408 954.240,00

Valor estimado de consumo de combustíveis em 12 meses                                R$ 1.045.780,00
Tarifa de administração                               -                                        ( - 2.41 % ) 25.203,30
Valor global 1.020.576,70

 
  Sendo que os pagamentos serão efetuados, de acordo com a CLAUSULA QUARTA, da-
quele instrumento, da seguinte forma:
  - O valor dos combustíveis será calculado sobre o preço médio ao consumidor, para o 
município de Ponta Grossa, constante na tabela da ANP, vigente no último dia do mês de referência 
para pagamento, multiplicado pela quantidade abastecida, menos (-2,41%) de taxa de administra-
ção.

“CLÁUSULA SEGUNDA 
As partes resolvem aditar o prazo de vigência da Ata acima descrita em mais 12 
(doze meses), nas mesmas condições e valores pactuados anteriormente, respei-
tando o saldo contratual vigente nessa data. De forma que as condições já pac-
tuadas ainda permanecem abaixo dos valores obtidos com a pesquisa de mercado 
realizada no processo administrativo 25.769/2019. Caracterizando a vantajosidade 
descrita no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
O presente aditivo tem como finalidade manter os serviços prestados. Conside-
rando que esses serviços não podem ser interrompidos, haja vista a necessidade 
de abastecimento de toda a frota de veículos, máquinas e caminhões da CPS. Os 
quais são essenciais na execução das diversas obras de pavimentação contrata-
das com a Companhia.
A nova vigência será, de 08/11/2019 a 08/11/2020, e o processo teve parecer 
favorável da Procuradoria Geral do Município de Ponta Grossa, sob n° 2029/2019 
de 11/10/2019, fls. 37/38, com a sua fundamentação legal prevista nos artigos 71 
e 72 da Lei 13.303/06.”

VALOR GLOBAL:  R$ 1.020.576,70 (um milhão e vinte mil, quinhentos e setenta e seis reais e 
setenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Contrato.
VIGÊNCIA: 08/11/2019 a 08/11/2020.
MODALIDADE: Aditivo 1º (primeiro).
FUNDAMENTAÇÃO: Artigos 71 e 72 da Lei 13.303/06.

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2019.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2019
Processo n° 25.466/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES - ME CNPJ/MF: 07.282.162/0001-09
OBJETO: Contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de 28.000 (vinte 
e oito) mil refeições, destinado a atender os funcionários nas diversas obras executadas pela 
Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, bem como, setor administrativo e FAC (Fábrica 
de Artefatos de Concreto), conforme especificações e demais exigências constantes no Contrato, 
e descrito abaixo:

Item Descrição Quant. Valor unitário Valor Total

1

Contratação de empresa especializada na pre-
paração e fornecimento de 28.000 refeições 
acondicionadas em Marmitex de tamanho mí-
nimo nº 8 (800 gramas), com salada a parte, 
suco e sobremesa.
Entrega: o transporte será de responsabilidade 
da Contratada.
Período: 12 meses.

28.000 R$ 11,74 R$ 328.720,00

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 328.720,00 (trezentos e vinte e oito mil setecentos e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO: 12 (doze) meses.
INÍCIO DO CONTRATO: 25/10/2019.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019

EDUARDO MARQUES
Diretor Presidente

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 RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.670.804.0001/08, 
com sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84.010-050, 
representada neste ato por seu Diretor Financeiro, DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito no CPF nº 049.856.399-58, portador da CI-RG nº 8.129.073-3 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE 
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda 
nº 009 do Conjunto Habitacional Dom Bosco 2, lote 09, quadra 01 celebrado em 01.03.2002, e 
seus respectivos anexos se houverem, firmado com ABEGAIL DE ALMEIDA CHAVES, brasileira, 
inscrita no CPF sob o nº 465.377.919-87 e CIRG nº 6.965.529-7 SSP-PR.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto na cláusula 8ª e 11 do instrumento contra-
tual, acerca da cessão do imóvel a terceiros e da rescisão do contrato por inadimplência financeira.
 Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da PROLAR, 
na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que porventura 
sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
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 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 23 de outubro de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2019 - RATIFICAÇÃO 
E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: THAIS PUPO DE ABREU - EIRELI  CNPJ: 11.351.537/0001-12
OBJETO: Contratação de serviço de transporte incluindo veículo e motorista, devidamente habili-
tados, para transporte de passageiros, compreendendo o percurso entre a sede da Companhia de 
Habitação de Ponta Grossa e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com saída prevista 
para o dia 12/11/2019 às 15h e o retorno às 22h.
VALOR TOTAL: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso I, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2019.
  DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2019
CONTRTANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: GAIOSKI SONDAGENS E PERFURAÇÕES LTDA CNPJ: 16.992.310/0001-70
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de testes de sondagem a trado 
do solo, incluindo relatório, perfis geológicos, croqui e ART, a serem realizados nos lotes 01 a 14 da 
quadra 02 do Parque dos Sabiás, localizada na Rua Padre Fredolino Beuren, esquina com a Rua 
Padre Ladislau Maibuk, bairro Cará-Cará, na cidade de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 3.685,96 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 29/10/2019.
LICITAÇÃO: DISPENSA  Nº 029/2019

      DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2019

VENDEDORA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
COMPRADOR: OSMAR GOES DA ROCHA e VILMA DE MIRANDA DA ROCHA  
                          CPF: 542.558.809-72 e 844.153.049-15 (respectivamente)
OBJETO: Alienação do imóvel de propriedade da Vendedora, constituído pelo Lote nº 14 da Qua-
dra nº 35 localizado no Loteamento Jardim Amália II.
VALOR: R$ 82.513,34 (oitenta e dois mil, quinhentos e treze reais e trinta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 05/11/2019.
LICITAÇÃO: INAPLICABILIDADE Nº 004/2018.

         DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 

1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, sob o nº 42.282, residente na 
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) MARLENE RIBEIRO DE SOUZA, compromissário(a) comprador(a), bra-
sileiro(a), solteira, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 057.705.889-42, possuidora do lote 62, quadra 
03, do Loteamento Jardim Cachoeira, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme 
contrato particular de compromisso de compra e venda nº 651, assinado em 25 de março de 2019. 
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA a compromissária compradora su-
pracitada, tendo em vista o descumprimento da cláusula sétima do instrumento contratual, a qual 
versa sobre a necessidade de apresentação de alvará para construção no lote no prazo máximo 
de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato. 
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3 
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de compro-
var, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusula contratual. 
5) Depois de constituído em mora o promissário comprador, caso não haja explicações em até 30 
(trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado 
rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.

Ponta Grossa, 23 de outubro de 2019
DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES

OAB/PR nº 42.282
______________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 11/2019
   O Senhor DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, no uso de suas atribuições como Diretor 
Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, e visando o 
atendimento às disposições do Decreto Municipal nº. 15.520/2019, o qual institui normas para as 
Unidades de Gestão e Compliance, e dá outras providências:

RESOLVE
Art. 1º-  Fica constituída a Unidade de Gestão e Compliance (UGC) da Companhia de Habitação 

de Ponta Grossa - PROLAR, com competência para atuar nos limites previstos no Decreto 
Municipal nº. 15.520/2019. 

Art. 2º-  Ficam designados os seguintes servidores:
   JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO – Diretor Administrativo - Gestor;
   JOÃO CARLOS MUGNAINE – Engenheiro - Suplente;
   LEILA BATISTA GUSE MARTINS – funcionária efetiva; membro titular;
   LINCON MIODUSKI FERREIRA – funcionário efetivo; membro titular;
   WANDERSON SCHMOELLER MONTEIRO – funcionário efetivo; membro titular
Art. 3º-  Para  fins  de atendimento à disposição do art. 11 do Decreto Municipal nº. 15.520/2019 

designa-se a funcionária LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI – Contabilista para desem-
penhar as atividades de Agente de informação;

Art. 4º-  Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
   CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Presidente - PROLAR

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE 
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, com sede localizada 
na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em 
relação ao Termo de Rescisão Unilateral de Contrato, publicado no Diário Oficial do Município, na 
data de 02, 03 e 04 de novembro (Edição nº 2.697), 05 de novembro (Edição nº 2.698) e 06 de 
novembro (Edição nº 2.699), ambos de 2019:
 Onde se lê:
(Edição nº 2.697) – Ponta Grossa, 04 de novembro de 2019
(Edição nº 2.698) – Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019
(Edição nº 2.699) – Ponta Grossa, 06 de novembro de 2019
 Leia-se:
Ponta Grossa, 17 de outubro de 2019

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JÚNIOR

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

PORTARIA N° 33/2019 de 05/11/2019
   O Sr. Roberto Pellissari, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 
no exercício das atribuições na Lei Municipal 8432/2005.

RESOLVE
Art. 1º-  Estabelecer os fiscais da AMTT, com o seguinte membro:
   Helder Cavali

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019.
Roberto Pellissari

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2019
OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias linha metropolitana em bilhetagem eletrônica para 
deslocamento da servidora da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (111319)
JUSTIFICATIVA:  A necessidade de deslocamento da residência ao trabalho e retorno de servidora 
residente em Uvaia, não tendo acesso ao transporte coletivo do Município de Ponta Grossa.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
CONTRATADA: Expresso Princesa dos Campos S.A.- CNPJ 80.227.796/0001-59
QUANTIDADE, VALOR POR PASSAGEM E TAXA DE EMBARQUE:
Passagens de Uvaia x Ponta Grossa: RS 6,42 x 315= R$ 2.022,30
Passagens de Ponta Grossa x Uvaia: R$ 6,42 x 315= R$2.022,30
Taxas de embarque: RS1,62 x 315= 510,30
VALOR TOTAL: R$ 4.554,90 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa cen-
tavos).
FISCAL: Maria Eugênia Mann Pacheco
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias
FUNDAMENTO: Art. 24 da Lei 8666/93.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2810326/2019    PARECER: n° 154/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.004.1545100882219 Manutenção Dpto Transporte 
3.3.90.33 Passagens e despesa locomoção         Red. 82 Sub. 0500  Fonte. 1001                                                                                 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 116/2019

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 2894/2019, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bue-
no, 

R E S O L V E
 Exonerar, a partir desta data, LEONILDO RAMPAZO, CPF sob nº 051.636.448/07, do 
emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
   Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
      Vereador JORGE DA FARMÁCIA                   Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 
                     Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 117/2019

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 2897/2019, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bue-
no, 

R E S O L V E
 Nomear, a partir desta data, LEANDRO BIANCO, CPF sob nº 030.925.969/00, para exer-
cer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 03, para 
desempenhar suas funções junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Pastor Ezequiel Bueno.

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
   Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
      Vereador JORGE DA FARMÁCIA                   Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 
                     Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 03
 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná, por força do Art. 21, § 4o  
da Lei 8.666/93, através de seu Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
RETIFICAÇÃO do edital do Pregão na forma Presencial nº 23/2019, cujo objeto é a "contratação 
de empresa especializada para reforma do pavimento inferior (subsolo) da Câmara Municipal de 
Ponta Grossa, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e 
observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência", com resumo publica-
do no diário oficial do Município dia 24 de outubro de 2019, o qual passa a vigorar com a seguinte 
alteração:
 - Onde se lê:
1.5. Qualificação Técnica:
a) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em característi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
 - Leia-se:
1.5. Qualificação Técnica:
a) Comprovar que a empresa se encontra regularmente inscrita no Conselho Regional de Enge-
nharia – CREA;
b) Indicar um profissional de nível superior, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo 
acervo, registrado no CREA, conste Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, por execução de serviço de característica semelhante ao objeto 
desta contratação;
c) apresentar 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante ou Acervo Técnico, devidamente registrado no 
CREA, de obra já concluída, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características e quantidades com o objeto da licitação.
 2 – DATA DE REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 
2.1 – Fica redesignada a data de realização do Pregão Presencial nº 23/2019 para o dia 21/11/2019 
às 13:30.

Ponta Grossa,  06 de novembro de 2019.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 02
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019

 A Câmara Municipal de Ponta Grossa, por meio de seu Presidente, a fim de corrigir erro 
material de digitação, torna público, a todas as empresas interessadas em participar da Tomada 
de Preços nº 01/2019, que tem como objeto a seleção de empresa habilitada para a execução do 
projeto de reestruturação e adequação da rede elétrica e lógica do prédio da Câmara Municipal, 
com fornecimento de material próprio e mão de obra especializada, consoante especificações 
dos Termos de Referência anexo ao edital, a retificação do Edital no "ANEXO 17 - RELAÇÃO DE 
MATERIAL do ADENDO nº 01", passando a vigorar com as seguintes alterações:

 1) Onde se lê: 
ANEXO 17 - RELAÇÃO DE MATERIAL

12 Knaflex 4"  88 Pç

99

Acces Point Wireless de Bandas simultâneas de 
450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, somando 
1750Mbps de velocidade Wi-Fi, Conforme especificação 
anexa

99 Pç

 2) Leia-se: 
ANEXO 17 - RELAÇÃO DE MATERIAL

12  Knaflex 4" 88 M

99

Acces Point Wireless de Bandas simultâneas de 
450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, somando 
1750Mbps de velocidade Wi-Fi, Conforme especificação 
anexa

9 Pç

ESTÁ MANTIDA A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO 
DE 2019 ÀS 14:00 HORAS.
 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão  ser obtidos junto ao Dep. Adminis-
trativo, no horário de 13 às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na 
Avenida Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR, ou ainda, através dos telefones (42)3219-
7300. E-mail: administra@cmpg.pr.gov.br 

Ponta Grossa-PR, 06 de novembro de 2019.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 285/2019
DATA CONCESSÃO 06.11.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA-PR

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL MARCOS FERREIRA 
BUENO, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CURITI-
BA-PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07/11/2019 – 07h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 07/11/2019 – 13h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503

ORDEM 286/2019
DATA CONCESSÃO 06.11.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CAMPINA GRANDE DO SUL

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, COM DESTI-
NO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL-PR.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07/11/2019 – 06h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 07/11/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO GOL BAO 7917

ORDEM 287/2019
DATA CONCESSÃO 06.11.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARA A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADORWALTER JOSÉ DE SOUZA , COM DESTINO 
AO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS E RODAGEM , EM CURITIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07/11/2019 – 07h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 07/11/2019 – 15h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3629

ORDEM 288/2019
DATA CONCESSÃO 06.11.2019
NOME VINICIUS DE CAMARGO WENCESLAU 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 103593433/103142
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

REUNIÃO PALARMENTAR NA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-
TE E RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO PARANÁ , PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DO MUNICIPIO DE PONTA 
GROSSA..

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07/11/2019 – 08h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 07/11/2019 – 20h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO 250,00
VALOR TOTAL 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL 

ORDEM 289/2019
DATA CONCESSÃO 06.11.2019
NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO CARLOS ALBERTO GEBRIM 
PRETO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11/11/2019 – 08h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 11/11/2019 – 20h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL 
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