
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

L E I S

L   E   I    Nº    13.640, de 18/12/2019
Autoriza o Poder Executivo abrir um cré-
dito adicional suplementar no valor de R$ 
5.158.660,12, e dá outras providências.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária no dia 17 de dezembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 438/2019, de autoria 
do Poder executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 5.158.660,12 (cinco milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e ses-
senta reais e doze centavos), assim discriminado:

  30 – Fundação Municipal de Saúde
  30001 – Fundo Municipal de Saúde  
  1012202352.395 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 303 – Cr 13 R$ 3.310.000,00
  1030100552.396 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – PAB Fixo
   3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 303 – Cr 47 R$ 165.000,00
  1030200512.406 – Manutenção da Assistência Hospitalar – SIH/SUS   
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 303 – Cr 130 R$ 1.683.660,12
Art. 2º- Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em 

iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente, de conformidade com 
o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

  0100 – Poder legislativo
  01001 – Poder Legislativo  
  0103100011.001 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Poder Le-

gislativo
  4490.52.00.0000 – Equip. e Material Permanente – Rec. 1 – CR 1 R$   300.961,34
   0103100011.002 – Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Poder Legislativo
  4490.51.00.0000 - Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 2  R$ 2.000.000,00
  0103100012.001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo  
  3190.01.00.0000 – Apos. do RPPS, Res. R. e Ref. Milit. – Rec. 1 – Cr 3 R$ 32.083,00
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 1 – Cr 4 R$ 600.000,00
  3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – Rec. 1 – Cr 5  R$ 207.000,00
  3190.16.00.0000 – Out. Desp. Variáveis - Pessoal Civil – Rec. 1 – CR 6 R$ 370.412,40
  3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 1 – CR 7 R$ 25.000,00
  3390.14.00.0000 - Diárias - Pessoal Civil – Rec. 1 – CR 8  R$ 114.985,00
  3390.30.00.0000 - Material de Consumo – Rec. 1 – CR 9  R$ 500.000,00
  3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 1 – CR 10 R$ 5.918,38
  3390.35.00.0000 - Serviços de Consultoria – Rec. 1 – CR 11 R$ 100.000,00
  3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 1 – Cr 12 R$ 52.000,00
  3390.39.00.0000 - Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 1 – CR 13 R$ 500.000,00
  3390.40.00.0000 – Serv. de Tec. Infor. e Com. – P.J. – Rec. 1 – CR 14 R$ 250.000,00
  3390.47.00.0000 – Obrig. Trib. e Contrib. – Rec. 1 – CR 15  R$ 53.000,00
  0103108998.801 – Despesas de Exercícios Anteriores – CMPG   
  3390.92.00.0000 – Desp. Exerc. Anteriores – Rec. 1 – Cr 16 R$ 47.300,00
Art. 3º - Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2019, no Anexo I, da 

Lei nº 13.268 de 19/09/2018 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 12.844, 
de 07/07/2017 – PPA – Plano Plurianual:

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE 

FUNÇÃO 10 - SAÚDE
SUBFUNÇÃO 122 – ADMINSTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA 0235 – ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

2.395 Manutenção das Atividades da 
Assistência Integral à Saúde

Programa 
Mantido 01 3.310.000,00

SUBFUNÇÃO 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0055 – ASSITÊNCIA BÁSICA
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

2.396 Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica – PAB Fixo

Programa 
Mantido 01 165.000,00

SUBFUNÇÃO 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 0051 – ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

2.406 Manutenção da Assistên-
cia Hospitalar – SIH/SUS Programa Mantido 01 1.683.660,12

Art. 4º   Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2019, no Anexo I, da 
Lei nº 13.268 de 19/09/2018 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 12.844, 
de 07/07/2017 – PPA – Plano Plurianual:

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNÇÃO 01 – LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 – AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA 0001 – EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

1.001
Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente para o 
Poder Legislativo

Programa Mantido 01 300.961,34

1.002
Construção, Ampliação e Re-
forma do Prédio do Poder Le-
gislativo

Programa Mantido 01 2.000.000,00

2.001 Manutenção das Atividades do 
Poder Legislativo Programa Mantido 01 2.810.398,78

PROGRAMA 0899 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

8.801 Despesas de Exercícios 
Anteriores - CMPG Programa Mantido 01 47.300,00

Art. 5º -   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Ponta Grossa

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.643, de 18/12/2019

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 
adicional especial no valor de R$ 200.000,00, 
e dá outras providências.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou,na Sessão 
Extraordinária no dia 17 de dezembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 410/2019, de autoria 
do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim discriminado:
  3000 – Fundação Municipal de Saúde
  30001 – Fundo Municipal de Saúde  
  1030200611.444 – Equipamentos Urgência e Emergência - UPA
  4490.52.00.0000 – Equipamento e Material Permanente – Rec. 518 R$200.000,00
Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o 

disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, será utilizado 
Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 518 no valor de R$ 200.000,00.

Art. 3º.  Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2019, no Anexo I, da 
Lei nº 13.268, de 19/09/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 12.844 
de 07/07/2017, Plano Plurianual – PPA:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 0061 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

1.444 Equipamentos Urgência e 
Emergência - UPA Programa Mantido 01 200.000,00

Art. 4º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Ponta Grossa

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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D E C R E TO S

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 6. 7 5 8, de 18/12/2019

Abre um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 5.158.660,12.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções legais, tendo em vista a Lei n.º 13.640, de 18/12/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor de 

R$ 5.158.660,12 (cinco milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e 
doze centavos), assim discriminado:

  30 – Fundação Municipal de Saúde
  30001 – Fundo Municipal de Saúde  
  1012202352.395 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 303 – Cr 13 R$ 3.310.000,00
  1030100552.396 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – PAB Fixo
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 303 – Cr 47 R$ 165.000,00
  1030200512.406 – Manutenção da Assistência Hospitalar – SIH/SUS   
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 303 – Cr 130 R$ 1.683.660,12
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em 

iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente, de conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

  0100 – Poder legislativo
  01001 – Poder Legislativo  
  0103100011.001 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Poder Legis-

lativo
  4490.52.00.0000 – Equip. e Material Permanente – Rec. 1 – CR 1 R$  300.961,34
  0103100011.002 – Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Poder Legislativo
  4490.51.00.0000 - Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 2  R$ 2.000.000,00
  0103100012.001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo  
  3190.01.00.0000 – Apos. do RPPS, Res. R. e Ref. Milit. – Rec. 1 – Cr 3 R$ 32.083,00
  3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 1 – Cr 4 R$ 600.000,00
  3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – Rec. 1 – Cr 5  R$ 207.000,00
  3190.16.00.0000 – Out. Desp. Variáveis - Pessoal Civil – Rec. 1 – CR 6 R$ 370.412,40
  3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 1 – CR 7 R$ 25.000,00
  3390.14.00.0000 - Diárias - Pessoal Civil – Rec. 1 – CR 8  R$ 114.985,00
  3390.30.00.0000 - Material de Consumo – Rec. 1 – CR 9  R$ 500.000,00
  3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 1 – CR 10 R$ 5.918,38
  3390.35.00.0000 - Serviços de Consultoria – Rec. 1 – CR 11 R$ 100.000,00
  3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 1 – Cr 12 R$ 52.000,00
  3390.39.00.0000 - Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 1 – CR 13 R$ 500.000,00
  3390.40.00.0000 – Serv. de Tec. Infor. e Com. – P.J. – Rec. 1 – CR 14 R$ 250.000,00
  3390.47.00.0000 – Obrig. Trib. e Contrib. – Rec. 1 – CR 15  R$ 53.000,00
  0103108998.801 – Despesas de Exercícios Anteriores – CMPG   
  3390.92.00.0000 – Desp. Exerc. Anteriores – Rec. 1 – Cr 16 R$ 47.300,00
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procuradora Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 6. 7 5 9, de 18/12/2019

Abre um crédito adicional especial no valor 
de R$ 200.000,00.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções legais, tendo em vista a Lei n.º 13.643, de 18/12/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), assim discriminado:
  3000 – Fundação Municipal de Saúde
  30001 – Fundo Municipal de Saúde  
  1030200611.444 – Equipamentos Urgência e Emergência - UPA
  4490.52.00.0000 – Equipamento e Material Permanente – Rec. 518 R$ 200.000,00
Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o 

disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, será utilizado 
Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 518 no valor de R$ 200.000,00.
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Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procuradora Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 287/2019 
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR torna público que o edital de Pregão na Forma 
Eletrônica nº 287/2019, o qual estava prevista a sua abertura para o dia 19/12/2019, às 13:00 ho-
ras, cujo Objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em 03 (três) elevadores instalados no prédio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
será SUSPENSO para análise de Impugnação apresentada, e, será publicado oportunamente, 
nova data de abertura ou cancelamento, nos termos da Lei.
 Maiores informações poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Contratos - 
Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
no horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1000  -  Ramal 1003/1006.

Ponta Grossa, 18 de dezembro de 2019.
MAURO CÉSAR IONNGEBOOD

Pregoeiro 
______________________________________________________________________________

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº249/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 24/11/2019 a 22/02/2020, convali-
dando-se a data de 24/11/2019 e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 27/03/2020 
a 25/06/2020. 
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 243/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor con-
tratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 53.564,98 (quinhentos e três mil 
quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos). 
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  129/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI,
OBJETO: Fornecimento de telefones para as Secretarias Municipais do Município de Ponta Grossa 
VALOR: R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 265/2019
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº371/2019  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASFALTOPAV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA 
OBJETO: execução de obras de conservação de pavimento asfáltico, incluindo serviços iniciais 
de adequação/correção da superfície, aplicação de microrrevestimento a frio e serviços comple-
mentares após sua aplicação, das vias: RUA BALDUINO TAQUES, no trecho bifurcação Emílio de 
Menezes / Visconde de Mauá x Av. Anita Garibaldi; AVENIDA VICENTE MACHADO, no trecho Rua 
Frederico Bahls x Rua Conselheiro Barradas; RUA PAULA XAVIER, no trecho bifurcação Visconde 
de Maúa / Silva Jardim x Rua Saldanha Marinho, RUA CORONEL FRANCISCO RIBAS, no trecho 
Rua Saldanha Marinho x Rua Penteado de Almeida; RUA SANTANA / AUGUSTO RIBAS, no trecho 
Rua Silva Jardim x Av. Vicente Machado, localizadas na região central. 
VALOR: R$ 1.998.078,95 (um milhão novecentos e noventa e oito mil e setenta e oito reais e 
noventa e cinco centavos)
PRAZO: execução 90 (noventa) dias corridos, vigência 180 (cento e oitenta) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 35/2019
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 437/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
OBJETO: a pavimentação asfáltica das Ruas: ARAPONGAS, no trecho: Rua João Rabelo Couti-
nho [S 25° 3' 51.6" W 50° 10' 26.9"] x Córrego [S 25° 3' 54.4" W 50° 10' 21.4"], ATHAIDE FERREIRA 
MENEZES, no trecho: Rua Arapongas [S 25° 3' 52.8" W 50° 10' 24.5"] x Rua Maringá [S 25° 3' 
56.1" W 50° 10' 26.4"], e, MARINGÁ, no trecho: Rua Athaide F. Menezes [S 25° 3' 56.1" W 50° 10' 
26.4"] x Córrego [S 25° 3' 57.3" W 50° 10' 23.7"], localizadas na Vila Vila Izabel, Bairro Boa Vista, 
ligação com a Vila Palmeirinha no Bairro Nova Rússia
VALOR: R$ 963.770,50 (novecentos e sessenta e três mil setecentos e setenta reais e cin-
quenta centavos) 
PRAZO: execução 180 (cento e oitenta) dias corridos, vigência 270 (duzentos e setenta) dias 
corridos 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 52/2019 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 371/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASFALTOPAV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula terceira do instrumento originário, que passa a 
ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço total para o presente ajuste é de R$ 1.997.078,83 (um milhão novecentos e noventa e sete 
mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), constante da proposta vencedora da licitação, 
aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução 
do presente objeto.”
______________________________________________________________________________

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

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
EMANUEL PAUZER MANUTENÇÃO AUMTOMOTIVA LTDA (PRO TECH MANUTENÇÃO AU-
TOMOTIVA) torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada (LAS), para a atividade desserviços de manuten-
ção e reparação mecânica de veículos automotores, implementada a Avenida João Ferigotti, 99, 
Bairro Boa Vista, Ponta Grossa-PR.

D I V E R S O S
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______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 28/2019

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, para pleitear incentivo financeiro disposto na 
Deliberação 084/2019 do CEDCA
 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso 
de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Muni-
cipal 12.119/2015, com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019 e em Reunião Ordinária 
no dia 18 de dezembro de 2019, por maioria absoluta de seus membros, e 

RESOLVE:
     1.  Aprovar o Plano de Aplicação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para que o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, participe 
da Deliberação 084/2019 do CEDCA, a qual tem por objetivo o cofinanciamento para 
ações de Apoio e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescentes do Estado do Paraná

   Dê-se a publicidade desta RESOLUÇÃO em Diário Oficial do Munícipio
              Esta Resolução entra em vigor após sua publicação.
              Sala de Reuniões, 18 de dezembro de 2019
   Publique-se

Camila Vanessa Sviech -Presidente do CMDCA
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO N° 29/2019
Dispõe sobre a não adesão da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa ao incenti-
vo financeiro disposto na Deliberação 089/2019 do CEDCA
 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso 
de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Muni-
cipal 12.119/2015, com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019 e em Reunião Ordinária 
no dia 18 de dezembro de 2019, por maioria absoluta de seus membros, e  
 CONSIDERANDO o encaminhamento do documento enviado pelo Departamento de Pro-
teção Social Especial da FASPG, no qual informa o não interesse em aderir a Deliberação 89/2019 
do CEDCA, tendo em vista que o público a que se destina a aplicação do repasse, não é o público 
frequente do Serviço de Proteção Social Especial, conforme item 02 da página 06
 CONSIDERANDO ainda que o Departamento de Proteção Social Especial da FASPG infor-
ma que a única temática, que consta na Resolução citada, que mais se aproxima dos atendimentos 
é o que se refere ao trabalho infantil e que possui fonte especifica para tal, não havendo demanda 
para os demais temas
  CONSIDERANDO o encaminhamento do documento enviado pelo Departamento de Pro-
teção Social Básica da FASPG, no qual informa o não interesse em aderir a Deliberação 89/2019 
do CEDCA, tendo em vista que entendem que esta ação pode ser executada por outra política 
pública (educação) voltada a criança e ao adolescente, não sendo exclusiva da Assistência Social, 
conforme orientação da SEJUF.

RESOLVE:
    1.  Aprovar a não adesão da FASPG na Deliberação 089/2019 do CEDCA, a qual propões 

“Incentivo para Fortalecimento de Projetos de atenção a crianças e adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade e risco social – Incentivo Atenção a Criança e Adolescente, 
mediante as justificativas apresentadas ao CMDCA, pelos Departamentos de Proteção 
Social Básica e de Proteção Social Especial.

   Dê-se a publicidade desta RESOLUÇÃO em Diário Oficial do Munícipio
   Esta Resolução entra em vigor após sua publicação.
   Sala de Reuniões, 18 de dezembro de 2019
   Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 30/2019

Dispõe sobre a devolução de saldo referente ao Termo de Colaboração nº 01/2018 do Insti-
tuto Educacional Duque de Caxias
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Pon-
ta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019, 
autorizada em Reunião Ordinária do dia 20 de dezembro de 2019, por maioria absoluta de seus 
membros, 

RESOLVE:
      1.   APROVAR a devolução no valor de R$ 1.484,86 (Hum mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e oitenta e seis centavos), referente ao Termo de Convênio nº 01/2018, 
informado através de Ofício nº 110/2019 encaminhado pelo Instituto Educacional Duque 
de Caxias.

   Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te tome as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;

   Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio
   Sala de Reuniões, 18 de dezembro de 2019.
   Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 31/2019

Dispõe sobre a devolução de saldo referente ao Termo de Colaboração nº 025/2018 da Asso-
ciação de Pais e Amigos do Karatê
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Pon-
ta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019, 
autorizada em Reunião Ordinária do dia 20 de dezembro de 2019, por maioria absoluta de seus 
membros, 

RESOLVE:
    1.  APROVAR a devolução no valor de R$ 864,88 (Oitocentos e sessenta e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), referente ao Termo de Convênio nº 025/2018, informado através 
de Ofício nº 040/2019 encaminhado pela Associação de Pais e Amigos do Karatê

  Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te tome as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;

  Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio
  Sala de Reuniões, 18 de dezembro de 2019.
  Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
ATA Nº 11- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ SANTANA, REALIZADA EM 26/10/2018.
Em, vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, tendo 
por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil José Santana, situado à 
rua Sengés, 171, CEP:84062-460, bairro Chapada, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se 
os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos 
os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar 
sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Edu-
cação Infantil José Santana, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Juliana 
Vrubleski, Presidente da APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta 
Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto 
da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil José Santana, 
seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação. Realizou-se a leitura, na 
íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil José San-
tana com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Sengés, nº 171, 
Bairro Chapada, CEP 84.062-460, fundada em 26/02/2003, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil José Santana, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e 
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil José Santana.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
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III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário

IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil José Santana.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil José Santana quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.
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Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil José Santana, na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
José Santana, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil José Santana, foi colocada em votação, 
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus as-
sociados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Rúbia Thais Dynhk 
Gimenez também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, Juliana Vrubleski,  
Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Maria Fabiane Batista, lavrei 
esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _________________
______________________________________________________________________________
ATA 59 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL LEONIDES DEGRAF, REALIZADA EM DEZENOVE DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, dezenove de outubro de dois mil e dezoito,às oito horas e dez minutos, tendo por local 
as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf, situado à rua  
Praia Porto Belo, n° 220, CEP84.060-638, bairro Contorno, na cidade de Ponta Grossa – PR, 
reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo 
de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro 
Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. 
A Senhora Jessica Fernanda Licheski Lichtenberg, Presidente da APF agradeceu a presença de 
todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes 
a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal 
de Educação Infantil Leonides Degraf, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da 
legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi 
exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Leonides 
Degraf, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Praia Porto 
Belo, n° 220, Bairro Contorno, CEP 84.060-638, fundada em 11/10/2012, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e 
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
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§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Leonides Degraf quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
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por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas  pelo  Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.

§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção do Centro Municipal de Educação Infantil Leonides De-
graf, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão em benefício do Município de Ponta 
Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf, na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Leonides Degraf, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Leonides Degraf, foi colocada em vota-
ção, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de 
seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Danielle 
do Rocio Nunes Mezzadri também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 
a Sra. Jessica Fernanda Licheski Lichtenberg, Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Nayara Rodrigues Lima, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devida-
mente aprovada e assinada. 

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

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2ª Ata da Reunião Extraordinária do CMS – Aos cinco dias de novembro de dois mil e de-
zenove, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: 
Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Inês Chuy Lopes, Debora 
Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, Leandro So-
ares Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, 
Luiz Carlos de Oliveira, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: 
Simone Schenfeld Monçalves. Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e proce-
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de a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação 
das atas: 17ª, 18ª e 19ª das Reuniões Ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes 
Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Solicitação ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, 
leitura e deliberação. 4.2. Apresentação APRÓS (Associação Pró Pronto Socorro de Ponta Grossa 
e Eventual Credenciamento). 4.3. Apresentação dos dados da Ouvidoria de Saúde do ano de 2019 
até o presente momento. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação das atas: 17ª, 18ª e 19ª das Reuniões Or-
dinárias. Não pode ser votada por falta de quórum. 2. Relatos Gerais das Comissões. O presidente 
Leandro Soares Machado fala que já foram feitos na reunião ordinária anterior. 3. Informes Gerais. 
O presidente Leandro Soares Machado fala que já foram feitos na reunião ordinária anterior. 4. 
Ordem do dia. 4.1. Solicitação ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, leitura e 
deliberação. O presidente Leandro Soares Machado fala que infelizmente fica prejudicado por não 
haver quórum. 4.2. Apresentação APRÓS (Associação Pró Pronto Socorro de Ponta Grossa e 
Eventual Credenciamento). O presidente Leandro Soares Machado informa que entidade APRÓS 
justificou a ausência. 4.3. Apresentação dos dados da Ouvidoria de Saúde do ano de 2019 até o 
presente momento. A Sra. Daniele de Antoni Calixto Strack fala que nesse ano de 2019 já foram 
feitos 4545 registros de manifestações, destes 4545 persiste a situação do telefone 0800 e do 156 
sendo os maiores pontos de acessos. Fizemos 1976 registros pessoalmente, e-mail 155 registros, 
91 cartas. Nesse ano tivemos uma modificação na natureza das manifestações, de 2013 á 2018 
sempre pontuamos como reclamação no primeiro momento e nesse ano houve uma inversão, em 
primeiro estão ás 2003 solicitações, em segundo ás 1695 reclamações, em terceiro ás 600 denún-
cias, em quarto ás 85 informações, quinto ás 10 sugestões e último os 152 elogios. Dessas 4545 
reclamações 3934 foram encerradas e a todas identificadas, sigilosas com 215 e anônimas com 
396 são minoria. Concluídas 3645 e em análise 900 que são ás demandas abertas. O conselheiro 
Cesar José Campagnoli traz uma proposta de que os relatórios da ouvidoria sejam mais presentes 
no conselho, pergunta quantos agravos que a ouvidoria foi ameaçada. A Sr.ª Daniele fala que já 
tiveram quatro situações que foi chamado a policia na ouvidoria. O conselheiro Luiz Carlos Gor-
chinski fala que tem participado das reuniões da INDSH da UPA Santa Paula e do Comitê Gestor 
do contrato 0422/2014, e tem se percebido muitas reclamações na demora de atendimento, eles 
têm uma ouvidoria lá onde é registrado. Agora com desativamento do PA do Hospital Amadeu Pu-
ppi sobrecarregou o hospital, então quer saber como estão essas demandas para ouvidoria. A Srª. 
Daniele fala que são um instrumento de mediação, recolhemos as reclamações e encaminhamos 
para os gestores, pois eles que nos darão o retorno, todas as demandas do Pronto Socorro e do 
Hospital de Saúde todas passam pelo secretário ou secretária de Saúde. O presidente Leandro 
Soares Machado atendendo ao pedido do Conselheiro Cesar José Campagnoli, coloca em vo-
tação que a pauta da vigésima reunião ordinária já foi superada com o “Ad Referendum” de nº 
001/2019, ficando a para ser aprovado o “Ad Referendum” de nº 001/2019 na próxima reunião or-
dinária. Aprovada por unanimidade com 13 (treze) votos favoráveis. O presidente Leandro Soares 
Machado após a deliberação encerra a reunião ás 19h54.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois 
mil e dezenove, às dezoito horas e vinte e sete minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: 
Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, 
Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, Lean-
dro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano 
Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Jefferson Leandro 
Gomes Palhão. Conselheiros Suplentes: Renata Moraes, Simone Schenfeld Monçalves, Maria 
Alina Lurdes Oliveira, José Rosa Gomes, Wagner Lusiano de Lima Guimarães, Isabela Sens Fadel 
Gobbo. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a abertura da 
reunião, cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e Aprovação das atas: 15 ª e 16ª 
atas das reuniões ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do 
Dia. 4.1. Votação da Programação Anual de Saúde (PAS) 2019. 4.2. Eleição para o cargo de Vice- 
Presidente. 4.3. Apresentação da implantação da Terapia Integrativa de Ozonioterapia e SISREG. 
4.4. Votação da APAE referente à inclusão de profissional de psicologia no atual contrato. (Pauta: 
Leitura e Aprovação das atas: 15ª e 16ª atas das reuniões ordinárias). O Presidente Leandro Soa-
res Machado faz a leitura da pauta e coloca em votação a 15ª e 16ª atas das reuniões ordinárias. 
Aprovadas por 14 (quatorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2. Relatos Gerais das Comis-
sões. O conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão faz a leitura da memória da reunião do dia 
17 setembro de 2019. Coordenador da Comissão: Luiz Carlos Gorchinski; Relator eventual: Lean-
dro Soares Machado. Conselheiros Presentes: Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto e Lean-
dro Soares Machado. Conselheiros Ausentes: Faltas justificadas: Charles Renan Pinto Aurélio 
(falta justificada) e Inês Chuy Lopes (motivo de doença). Wagner Lusiano de Lima Guimarães; 
Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, Regina Rosa Pedroso Rosa e Diego Osmar Rodrigues. 
Convidada: Coordenadora de Projetos Alexandra Luise Lopes. Início da reunião: 17h40. Pauta da 
Reunião: Análise da Programação Anual de Saúde exercício 2019. Avaliação do pedido da APAE 
(inclusão de profissional – psicólogo). Análise da Programação Anual de Saúde exercício 2019: 
Explicações sobre os seguintes itens: 4; 13; 22; 25; 41; 42; 55 e 76. Esteve presente na reunião a 
representante da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Coordenadora de Projetos Alexandra Lui-
se Lopes, respondendo os seguintes itens: Item 4: O  Ministério da Saúde em 2018 limitou em 
apenas 3 os projetos de reformas para Unidades de Saúde. Item 13: Que no primeiro quadrimestre 
já foram adquiridos 5 equipamentos de conservação de vacinação, contemplando 5 Unidades de 
Saúdes. Item 22: Que a proposta de aquisição de veículos é de caráter propositivo, conforme re-
passe da verba, que atenderá os 4 Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF do município. Item: 
25: Aguardando o repasse do equipamento da SESA. Item 41: Foram contratados 2 profissionais 
farmacêuticos. Item 42: O concurso foi realizado em 2018 e homologado em janeiro de 2019 (sem 
indicador de meta). Item 55: No 1º quadrimestre foram contratados 11 enfermeiros (sendo que a 
meta era 10). Item 76: Que a meta está em curso e que somente no final do ano será tabulado a 
porcentagem. Obs: A coordenadora informou que cumpre ressaltar que as metas são apenas uma 
previsão e que a sua execução depende de diversos fatores. A Comissão deliberou com parecer 
favorável para a aprovação da Programação Anual de Saúde do exercício de 2019. Avaliação do 
pedido da APAE (inclusão de profissional – psicólogo): Em análise aos contratos vigentes foi cons-
tatado que a entidade APAE apenas mantém um contrato ativo referente à odontologia. Será veri-
ficado se a entidade quer um aditivo ao contrato atual ou se quer um novo convênio com o municí-
pio ou se pretende fazer um contrato com o Ministério da Saúde. Foi solicitado para a secretaria 
executiva entrar em contato com a entidade APAE para esclarecimento. Reunião encerrada: 
18h43. 3. Informes Gerais. O conselheiro Luiz Carlos De Oliveira fala que foi convidado para parti-
cipar no Jardim Paraíso do Conselho Local, para ele foi muito importante à disposição das pessoas 
para ter esse conselho na vila deles e que vale a pena dar o respaldo para eles, pois a força de 
vontade deles; e que ele se dispôs para o que precisarem. O conselheiro Cesar José Campagnoli 
fala sobre a portaria 930 de maio de 2019 que constitui o programa Saúde na Hora, e essa portaria 
está possibilitando que o município se habilite a uma carga horária de sessenta horas e de setenta 
e cinco horas ambas elas com saúde bucal, essas sessenta horas sendo divididas em onze horas 
diárias e mais cinco horas no sábado que é uma opção do município ou setenta e cinco horas com 
quinze horas diárias mais cinco horas nos sábados ou domingos. Fala que já existem quase 1940 
(mil novecentos e quarenta) unidades de saúde da família no Brasil que já aderiram à saúde na 
hora, quase 150 (cento e cinquenta) municípios de 23 (vinte e três) estados. O conselheiro Luiz 
Carlos Gorchinski fala que participou da Comissão Intersetorial de Avaliação do Contrato 394/2016 
no Hospital Amadeu Puppi no dia 18/09/2019. Participou também da reunião na UPA Santa Paula 
do Comitê Gestor do Contrato 0422/2014 e de Gestão Integrada da Santa Paula no dia 17/09/2019 
com pauta tratando de: Apresentação e discussão do relatório de produção mensal referente aos 
resultados obtidos no mês de agosto/2019. A conselheira Debora Lee fala que veio deixar claro 
para os conselheiros que é uma mera oficialização por que a denúncia vai ser feita ao conselho, 
leitura da denuncia pela conselheira Debora Lee, vimos através desse denunciar o comportamen-
to do Sr. Cleiton motorista, socorrista e Anderson socorrista que são profissionais do SAMU Ponta 
Grossa que na data de 13/09/2019 prestava seu atendimento no Grupo Renascer, onde estavam 
presentes na instituição Sr. Márcio professor da UEPG, Debora Lee Comassetto Machado agente 

de ação, William Pereira usuário do serviço, Fernanda Riquelme voluntária da instituição. Nesta 
data segundo relatos dos sujeitos presentes a Sra. Célia Aparecida Carneiro de Souza teria sentido 
sintomas ansiosos resultando em convulsões e desmaios no ato em torno das 15 horas acionaram 
o SAMU por três vezes informando o estado da Sra. Atendida, ás 15h45 a ambulância chegou ao 
local onde presenciaram que a Sra. Célia estava deitada no chão visto que não conseguíamos 
mantê-la deitada nas cadeiras ou em uma posição que a protegesse dos demais riscos. Os profis-
sionais do SAMU realizaram os primeiros questionamentos, porém essa estava com os pensamen-
tos desorganizados e sem conhecer os profissionais do Grupo Renascer, assim que os socorristas 
se dirigiram à ambulância voltaram sem nenhum material e no ato pediram para que ela sentasse 
na cadeira, mas demonstrava estar sem forças, o qual os dois se referiam de forma ríspida, isto é, 
“fingimento ela quer que a gente pegue ela” posteriormente buscaram a maca e deixaram no por-
tão da instituição, após isso levaram a Sra. Célia até a maca e no ato perceberam que os socorris-
tas usaram de pouco tratamento com a mesma e de forma grosseira levaram a paciente até o 
pronto-socorro, onde a mesma depois de medicada permaneceu em observação e foi liberada. 
Cabe ressaltar que a Sra. Célia é acompanhada pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no 
dia seguinte a Sra. Célia relatou dores nos braços devido o pouco trato dos socorristas. O presi-
dente Leandro Soares Machado coloca em votação a inclusão de pauta tratando da votação refe-
rente à APAE. Aprovada a inclusão de pauta. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Programação 
Anual de Saúde (PAS) 2019. O presidente Leandro Soares Machado coloca em votação a Progra-
mação Anual de Saúde. Aprovada por unanimidade. 4.2. Eleição para o cargo de Vice- Presidente. 
O presidente Leandro Soares Machado fala que por aclamação o conselheiro Jefferson Gomes 
Palhão foi eleito como vice-presidente. 4.3. Apresentação da implantação da Terapia Integrativa de 
Ozonioterapia e SISREG. O Sr. Paulo Roberto Pagano dentista na prefeitura há 29 anos juntamen-
te com a doutora Rosangela que está na prefeitura há 38 anos. Fala que recentemente implanta-
ram a Ozonioterapia na odontologia. Hoje nós trabalhamos em parceria no hospital Municipal fa-
zendo atendimento de pacientes não só na odontologia do consultório, mas como na UTI também. 
La a gente faz um trabalho de Ozonioterapia, são moléculas de oxigênio montadas de uma forma 
especial e quando elas são montadas dessa forma pegamos duas moléculas de oxigênio e mais 
um átomo de oxigênio e nos construímos o ozônio. Quando fazemos isso o oxigênio muda as 
propriedades e passa ter as propriedades que nos interessa no ponto de vista medicinal e para 
fazer isso usamos um aparelho chamado gerador medicinal de ozônio e esse gerador vai pegar as 
moléculas de oxigênio e no ambiente rico de oxigênio medicinal com alta tensão ele vai produzir o 
ozônio que nos vamos usar. Nós sabemos que a camada que temos em volta da terra chamada de 
camada de ozônio e essa camada nos protege dos raios ultravioletas do sol que causam diversas 
alterações orgânicas, mutações, cataratas, cegueiras, queimaduras, problemas em plantações na 
agricultura e causa o câncer. Como a camada nos protege muito cientistas começaram a estudar 
se o ozônio teria algum tipo de ação protetiva com o intuito curar certas doenças provocadas por 
essa radiação e ai que surgiu a Ozonioterapia. Ela não é tão conhecida no Brasil ainda por ser 
recente, mas em outros países como Alemanha já é usada desde 1890 quando surgiram os primei-
ros trabalhos envolvendo estudos quanto à ação bactericida naquela época a Europa passava por 
epidemias e principalmente de cólera e essa epidemias não tinham controle porque não existiam 
formas de se tratar, pois não existia antibióticos então na Alemanha começou a pesquisar o uso do 
ozônio pra tratar essas doenças, mas ela ganhou uma grande ênfase 1910 durante a primeira 
guerra mundial quando o alemão chamado passou a usar ozônio no campo de batalha então os 
soldados sofriam acidentes, levavam tiros, estilhaços de bombas e voltavam pros hospitais de 
campanha muito debilitados e como não existia uma forma de eliminar as contaminações bacteria-
nas o doutor passou a usar o ozônio pra tratar esses soldados, então eles se recuperavam de uma 
forma muito mais rápida e eficiente, do que utilizando as medicações “usadas naquela época”. O 
doutor era diferente, quando drenava ele usava o ozônio e recuperava os soldados, depois eles 
voltavam para o campo de batalha. Como Ozonioterapia é uma coisa muito antiga ela surgiu antes 
da descoberta do primeiro antibiótico que foi em 1928 pelo Dr. Alexander Fleming, em 1928 foi o 
divisor de águas porque até então a Ozonioterapia era dita como uma grande terapia para tratar os 
pacientes que tinham algum tipo infecção. A partir de 1928 direcionou-se toda a atenção pros anti-
bióticos e nisso a Ozonioterapia caiu “em desgraça” porque surgiu uma coisa chamada laboratório 
farmacêutico, as grandes empresas investiram na venda de antibióticos e medicamentes, muito 
mais fácil ganharem dinheiro produzindo antibiótico e medicamentos do que uma terapia que não 
pode ser patenteada porque o ozônio não pode ser patenteado. Em 1975 o Dr. Heinz Konrad mé-
dico paulista introduziu a Ozonioterapia no Brasil como uma terapia experimental, ele trouxe gera-
dores de ozônio da Europa e passou a utilizar esses gerados no Brasil no intuito de transformar 
uma terapia em uma terapia médica. Em 1975 o conselho federal de medicina conheceu a Ozonio-
terapia não como uma terapia, mas como um experimento experimental, e de lá pra cá a medicina 
luta para que Ozonioterapia passe a ser uma terapia e não só uma terapia experimental, mas como 
uma terapia medica realmente. Mas a gente sabe que a força dos laboratórios de medicamentos é 
muito grande, até hoje eles não conseguiram aprovar a Ozonioterapia como uma terapia médica, 
infelizmente. Em 2015 o conselho federal de odontologia reconheceu a Ozonioterapia como uma 
terapia odontológica então nós podemos usar dentro da odontologia para tratar os nossos pacien-
tes, foi o primeiro conselho a conhecer a Ozonioterapia como uma terapia realmente medicinal, 
mas pra uso odontológico então nós podemos usar para todas as áreas da odontologia. Aconteceu 
que ao contrário ao próprio Conselho Federal De Medicina e contrário a vontade dos laboratórios 
farmacêuticos em 2017 o Ministério da Saúde reconheceu a Ozonioterapia como uma terapia 
passível de ser usada no SUS, então hoje ela é uma terapia reconhecida como várias outras. Após 
ser habilitado como profissional de Ozonioterapia com o curso concluído, propôs a secretaria de 
saúde que nós passássemos a fazer na odontologia o uso dessa terapia, a secretaria prontamente 
aceitou a ideia e foram apresentados a ela todos os motivos do porque era necessário fazer, ela 
autorizou a compra do gerador de ozônio e nós já estamos trabalhando com essa terapia no Hos-
pital Municipal há dois anos, e desses dois anos um ano o Sr. Paulo Roberto Pagano cedeu seu 
próprio aparelho e quando chegou o do município passaram a usa-lo.  E com a Ozonioterapia pode 
se tratar diversos tipos de doenças, ela estimula o seu corpo a se curar utilizando moléculas que 
estão presentes no nosso corpo. Existem apenas três contra indicações na Ozonioterapia, todas 
elas relacionadas a sangue e algumas relativas, inicio de gravidez é uma delas, mas todo o resto 
é em relação ao sangue pelo fato do ozônio atuar muito presente na corrente sanguínea. O ozônio 
é eficaz contra todos os tipos de bactérias e sempre será diferente dos antibióticos que vão per-
dendo sua eficácia. A senhora Patrícia de Barros Oliveira faz a apresentação do SISREG. Sistema 
online, criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório indo da rede básica à internação 
hospitalar, visando humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização 
dos recursos. Implantação: Apenas agendas físicas com prontuários manuais e dados para fatura-
mento. A saúde bucal do município carecia de um projeto de implantação desta ferramenta de 
gestão, que incorporasse elementos inovadores, as sugestões dos cirurgiões dentistas envolvidos 
nos diversos postos de atendimento. Objetivos: Controlar, avaliar, quantificar, qualificar, revisar os 
processos, fluxos e melhor acompanhamento dos serviços prestados pelos cirurgiões dentistas. 
Futuramente tais dados poderão ser utilizados para pesquisas institucionais, reforçando o caráter 
de retorno da prestação de serviços para a comunidade. Por meio dos dados como os anteriores 
poderemos obter um melhor aproveitamento do bem público, boas práticas de gestão e um cami-
nhar na saúde coletiva mais abrangente e satisfatória. 4.4. Votação da APAE referente à inclusão 
de profissional de psicologia no atual contrato. O presidente Leandro Soares Machado fala que por 
falta de quórum a votação da APAE ficará para a próxima reunião. O presidente Leandro Soares 
Machado encerra a reunião 20h53min.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
18ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e 
dezenove, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 
Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Leandro Soares Machado, José Timó-
teo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos De Oliveira, Luiz Carlos Gorchinski. Realizada a segunda 
chamada as 18h30 constando apenas 4 conselheiros, o presidente Leandro Soares Machado de-
clara reunião suspensa por falta de quórum. Chegaram após as 18h30 os seguintes conselheiros: 
Ana Maria Bourguignon de Lima, Felipe Simão Pontes, Charles Renan Pinto Aurélio e Adriane do 
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Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: nenhuma presença. A pauta em questão ficara para próxima 
reunião dia 22 (vinte e dois) de outubro 1. Pauta: Leitura e Aprovação da ata: 17ª ata da reunião 
ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação 
da Ampliação de Equipe técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 
Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
19ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil 
e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Ta-
ques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Charles Renan 
Pinto Aurélio, Débora Lee, Mayara Vitorino Gevert, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Macha-
do, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos Gorchinski, Adriane do 
Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Nenhuma Presença. O 
Presidente Leandro Soares Machado abre a reunião saudando todos os presentes. 1. Pauta: Leitu-
ra e Aprovação das atas: 17ª e 18ª atas das reuniões ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 
3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Ampliação de Equipe Técnica da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. (Pauta: Leitura e Aprovação das 
atas: 17ª e 18ª atas das reuniões ordinárias). O presidente Leandro Soares Machado fala que a vo-
tação ficou prejudicada e será votada na próxima reunião. 2. Relatos Gerais das Comissões. Não 
houve reunião das comissões. 3. Informes Gerais. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que 
participou da 11ª Reunião de 2019 da Comissão Intersetorial De Avaliação do Contrato 394/2016 – 
HYGEA Gestão & Saúde LTDA no dia 21/10/2019. Fala também que participou do Comitê Gestor 
do contrato 0422/2014, e foi aditivado mais 12 meses perante a lei 8.666/1993 do art. 57º, que 
permite essa prorrogação mesmo com o contrato expirado. A Sra. Gisele Aparecida fala que vem 
pedir que com o consenso dessa plenária ajudasse ela com um fato que está preocupando muito, 
que no Hospital Bom Jesus não está atendendo consultas ambulatoriais, cirurgias gerais, cardios 
e pós-cirúrgicos por um problema interno deles que eu não posso afirmar qual seja, eles estão 
recebendo verbas, mas não estão atendendo os pacientes e estão mandando os pacientes de 
volta para as unidades de saúde. Existem pacientes que já fizeram a cirurgia e não estão conse-
guindo retorno pós-cirúrgico, sem medicamentos e voltando para unidade esse paciente vai levar 
no mínimo oito meses pra conseguir agendar outra consulta com especialista da área dele. Pede 
para que o conselho peça explicações do que vem ocorrendo e comunica que vai ao GAECO pedir 
a abertura de uma sindicância. O presidente Leandro Soares Machado fala que no dia 28/08/2019 
participou da reunião do Comitê de Farmácia e Terapêutica da Fundação Municipal de Saúde. Fala 
também que recebemos um convite do Vereador George da farmácia para no 25/10/2019 ás 19h 
na Câmara Municipal de Vereadores, com o tema de: “A (I) Responsabilidade Do Município Na 
Proteção Das Pessoas Com Deficiência”. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Ampliação de Equipe 
Técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. O presiden-
te Leandro Soares Machado fala que com o numero reduzido de conselheiros fica prejudicada 
a deliberação e ficará para próxima reunião. O presidente Leandro Soares Machado encerra a 
reunião ás 18h50min.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
20ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos cinco dias de novembro de dois mil e dezenove, 
às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 
Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Inês Chuy Lopes, Debora Lee, Regina Rosa Pedrozo 
Rosa, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, Leandro Soares Machado, Paulo Sain-
cler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos de Oliveira, Luiz 
Carlos Gorchinski. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves. O Presidente Leandro 
Soares Machado abre a reunião saudando todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e Aprovação das 
atas: 17ª, 18ª e 19ª atas das reuniões ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes 
Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Ampliação de Equipe Técnica da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. (Pauta: Leitura e Aprovação das atas: 17ª, 18ª 
e 19ª atas das reuniões ordinárias).  O presidente Leandro Soares Machado fala que a votação 
da ata está prejudicada pela falta de quórum para aprovação. 2. Relatos Gerais das Comissões. 
O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que convocou duas reuniões para os dias: 10 e 24 de 
outubro, da comissão de Programas Orçamentos e Projetos, porém nenhuma das reuniões teve 
quórum suficiente para uma deliberação. 3. Informes Gerais. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 
fala que esteve na unidade de saúde do Abrahão Federman e que a VISA (Vigilância Sanitária) 
também marcou presença na unidade consoante a solicitação feita por ofício para verificar as 
condições da unidade básica. Fala que tomou conhecimento de que a unidade Abrahão Federman 
será fechada. O presidente Leandro Soares Machado após a deliberação entre os conselheiros de-
cide por encerrar a reunião e dar inicio a reunião extraordinária. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da 
Ampliação de Equipe Técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta 
Grossa. Não foi aprovado por falta de quórum. O presidente Leandro Soares Machado encerra a 
reunião por falta de quórum ás 18h45.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
21ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezenove dias de novembro de dois mil e deze-
nove, às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 
445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, 
Débora Lee Comassetto Machado, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Felipe 
Simão Pontes, Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pin-
to, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski e Adriane do Rocio Lo-
pes. Conselheiros Suplentes: Maria Aparecida Costa da Silva, Renata Moraes, Maria Alina Lurdes 
Oliveira e Isabela Sens Fadel Gobbo. O Presidente Leandro Soares Machado abre à reunião às 
18h15min; saudando todos os presentes. 1. Leitura e Aprovação da ata: 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Reu-
nião Ordinária e 2ª Reunião Extraordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 
(3 minutos por conselheiro). 4. Ordem do dia. 4.1. Votação do “Ad Referendum” nº 001/2019, refe-
rente à Ampliação de Equipe técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 
Ponta Grossa. 4.2. Solicitação ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, leitura e 
deliberação. 4.3. Apresentação das mudanças do fluxo de atendimento do Hospital Municipal Dr. 
Amadeu Puppi. O Presidente Leandro Soares Machado pergunta se todos receberam a pauta e se 
todos concordam que seja colocada em votação para que a pauta seja aprovada. Aprovada a 
pauta por unanimidade dos presentes 14 (quatorze) votos. O Presidente Leandro Soares Machado 
fala que vai colocar ata por ata para aprovação. O Presidente Leandro Soares Machado fala que a 
17ª ata seja votada junto com o ofício que está na pauta no item 4.2. Conforme solicitação no ofício 
nº 05/2019 do 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski e que depois se proceda à leitura e deliberação. 
O 1º secretário Luiz Carlos Gorchinski informa que as atas enviadas em seu e-mail estão sem a 
numeração, Presidente Leandro Soares Machado, solicita aos conselheiros, Luiz Carlos de Olivei-
ra e Charles Renan Pinto Aurélio e a secretaria executiva do Conselho, Ivone de Paula Teixeira, 
que verifiquem no computador do CMS, se no e-mail as atas estão ou não numeradas. O conse-
lheiro Charles Renan Pinto Aurélio relata que após a verificação de todas as atas que foram envia-
das na quinta-feira dia 14 de novembro de 2019, que as mesmas estão com numeração, ressalta 
ainda, que tem que clicar e fazer o download, se clicar direto a numeração pode não aparece, o 
que pode ser um ato técnico falho, confirmado que todas as atas estão com a numeração. O Pre-
sidente Leandro Soares Machado, colocado em votação a 18ª ata, sendo aprovada por 13 (treze) 
votos 1 (uma) abstenção. O Presidente Leandro Soares Machado coloca em votação a 19ª ata. O 
1º secretario Luiz Carlos Gorchinski solicita a correção na linha 17 (dezessete) (faltou um número 
na nº 866/93 da lei) lê se “foi aditivado mais 12 meses perante a lei 8.666/1993”, acolhido o pedido 
e colocado em votação a 19ª ata. Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção 
e 1 (um) voto contrario do 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski. O Presidente Leandro Soares 
Machado, coloca em votação a 20ª ata. Colocado em votação a 20ª ata da reunião ordinária. 
Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis 1 (uma) 1voto contrário do 1º Secretário Luiz Carlos 
Gorchinski. O Presidente Leandro Soares Machado, colocada em votação a 2º ATA da reunião 

extraordinária. Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (um) voto se absteve e 1 (um) voto 
contrário. 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Cesar José Campagnoli faz a leitura da 
Reunião da Comissão de orçamento, Programas e Projeto do dia 12 de novembro de 2019. Pauta: 
1. Análise do Relatório Quadrimestrais Anteriores de Janeiro a Abril e de Maio a Agosto de 2019. 
2. Análise do Contrato 0422 2014 – UPA Santa Paula. 1. Análise do Relatório Quadrimestrais An-
teriores de Janeiro a Abril e de Maio a Agosto de 2019. Segue a análise dos relatórios quadrimes-
trais com anotações de questionamentos para posterior encaminhamento a gestão. 2. Análise do 
Contrato 0422 2014 – UPA Santa Paula. Em análise ao contrato verificamos que o presente aditivo 
encontra-se dentro do previsto em lei, bem como se faz necessário diante da demanda apresenta-
da. No décimo quarto aditivo foi acrescido no contrato originário o valor de R$37.0000,00 (trinta e 
sete mil reais) referente à contratação de mais um profissional médico para o atendimento a exces-
siva demanda da UPA Santa Paula. Reunião encerrada: 18h25. O 1º Secretário Luiz Carlos Gor-
chinski fala que no dia 08/11/2019 participou da reunião do Comitê Gestor analisando a avaliação 
quantitativa e qualitativa da prestação de serviço da Unidade de pronto Atendimento UPA – Santa 
Paula foi seguido o último aditivo contratual o qual foi aditivado o valor avençado no contrato origi-
nário no valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais, este aditivo foi enviado para a 
secretaria executiva, tanto quanto essa avaliação quantitativa e qualitativa da prestação de servi-
ços e esta a disposição dos conselheiros para possível verificação e analise. 3. Informes Gerais. O 
conselheiro Cesar José Campagnoli fala da participação onde estiveram  na cidade de Ibiporã, 
onde a mesma ganhou um consultório odontológico completo dentro de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), ele informa ainda que é um defensor de fosse instalado algum tipo de consul-
tório odontológico, similar na cidade de Ponta Grossa, porém teria sido advertido e informado de 
que dentro UPA Santa Paula seria proibido, relata ainda que o atendimento em Ibiporã, será ape-
nas para urgências das 17:00 às 21:00 horas e que as unidade deste município encerram o aten-
dimento às 17h; o mesmo solicita o registro que o município de Ibiporã como outros municípios do 
Paraná tenham dentro das unidades UPA o atendimento odontológico. O Conselheiro José Timó-
teo Vasconcellos, informa que ficou com dúvida na redação do novo regimento interno que está 
sendo estudado no artigo 17 § 2º, que diz que se não houver quórum matéria da pauta, fica para a 
próxima reunião, porém não fala de inserir novos itens, o conselheiro solicita que esse item seja 
remetido a comissão provisória do regimento interno do CMS. O Presidente Leandro Soares Ma-
chado informa que recebemos um ofício da Fundação Municipal de Saúde, para o Conselho co-
nhecer as novas mudanças de estruturas físicas do atendimento do Pronto Atendimento do Hospi-
tal Amadeu Puppi (Pronto Socorro), solicita que quando o CMS marcar uma data, que a Fundação 
seja avisada para que possa acompanhar essa visita. O Presidente Leandro Soares Machado fala 
que recebemos uma declaração do INSS do Conselheiro Jefferson, que passou por uma cirurgia 
recentemente, para aqueles que não estão informados de sua ausência nas reuniões apresentou 
um atestado de 60 dias onde que o mesmo está em recuperação, sendo justificada sua ausência 
neste período em todas as reuniões deste Conselho. O Presidente Leandro Soares Machado fala 
do oficio nº 09/2109 Sr. Luiz Carlos Gorchinski onde o mesmo pede uma reunião extraordinária 
referente ao regimento, como o Conselheiro José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fez uma solicita-
ção para um estudo de caso referente a um artigo que o Conselheiro Campagnoli já havia ventila-
do outras considerações e que ficaria inviável chamarmos uma reunião extraordinária até sanar-
mos alguns pontos desse regime. O Presidente Leandro Soares Machado informa que recebemos 
um ofício nº 1730/2019 PA nº 0113.19.007846-0 do Ministério Publico do Paraná. 4.1. Votação do 
“Ad Referendum” nº 001/2019, referente à Ampliação de Equipe técnica da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Ponta Grossa. O Presidente Leandro Soares Machado infor-
ma que foi feito o “Ad Referendum” nº 001/2019, aprovando a solicitação da entidade e coloca em 
votação o “Ad Referendum” nº 001/2019. Aprovado por 17 (dezessete) votos por unanimidade dos 
presentes. 4.2. Solicitação ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, leitura e delibe-
ração. O 1º Secretário Luiz Carlos Gorchinski apresenta ofício de n° 05/2019 de 08 de outubro de 
2019. O Presidente Leandro Soares Machado pergunta a todos os conselheiros se tem algo a co-
mentar sobre o ofício nº 05/2019 do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski, pelo fato de colocar 3 (três) 
itens, e que desejaria que todos os conselheiros votem sobre cada item, no 1º item o melhor enca-
minhamento, será  que nos votássemos que cada relato de cada  reunião externa do CMS, deve 
ser apenas citado a participação e protocolada a ata da referida reunião, como fazem as Conse-
lheiras Ana Caetano Pinto e Adriane do Rocio Lopes  e que se alguém quiser fazer um relatório a 
parte da ata deva apenas ser protocolado no Conselho, pois muitas das vezes as atas ou relatórios 
de reuniões que os conselheiros representam o Conselho da mais de uma página, pois nossas 
atas internas são elaboradas de forma sucinta somente com a conclusão. O Presidente ainda in-
forma que as atas ou relatórios de reuniões externas são enviados por e-mail aos conselheiros. E 
referente a 17ª ata, bem como as demais; nós deliberamos que é incluído somente a participação 
dos Conselheiros, Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto  e Adriane do Rocio Lopes nas ativi-
dades externas do conselho, ou se eles precisam trazer um relatório eles apresentem ao Conse-
lho. O conselheiro José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que o Pleno já tem um entendimento 
sobre esse assunto, para hoje ou para daqui quatro ou cinco reuniões vamos votar sobre o mesmo 
assunto, a participação pode ser sucinta na ata. Conselheira Inês Chuy Lopes fala para não voltar-
mos novamente nessa discussão, devemos retomar a reunião anterior que isso já foi discutido já 
foi solicitado, e quem for fazer os informes seja sucinto e resumido, para assim conseguirmos 
avançar em questões importantes, minha sugestão é retomar a ata e ser votada. Conselheira Re-
gina Rosa Pedrozo fala nos estamos discutindo também a sensibilidade, de nada adianta brigar-
mos pela acessibilidade física e não pensamos na acessibilidade de quem vai ler nossas atas, 
sendo a maneira resumida a melhor e levando em consideração que nossas atas vão para Diário 
Oficial e para outras páginas do Município, e que temos que dar acesso aos usuários, precisamos 
ter cuidado com os termos colocados em atas, nosso vocabulário precisam ser acessíveis para os 
demais. O conselheiro Cesar José Campagnoli solicita que o ofício de nº 05/2019, seja encaminha-
do para a comissão de Fiscalização e Denúncia. O Presidente Leandro Soares Machado atenden-
do ao pedido do Conselho encaminha o ofício para a referida Comissão. O Presidente informa 
ainda que todos os conselheiros que saírem antes do termino da reunião, terão que deixar regis-
trado em ata a saída. O Conselheiro Luiz Carlos Gorchinski pede a licença a todos os conselheiros 
para sua saída antes do termino da reunião por motivos acadêmicos às 19h 30min. A Conselheira 
Regina Rosa Pedrozo fala que as nossa falta também foi justificada, e foi deturpada, porque eu não 
tenho condições de discutir Saúde Pública se eu não cuido nem de meu familiar é revoltante. A 
Conselheira Inês Chuy Lopes fala que se sente revoltada assim como a Conselheira Regina, por 
termos também nossas vidas particulares, e se a própria tivesse compromissos assim nas terças-
-feiras (dia de semana de reunião do conselho) a mesma não seria Conselheira, faltei por motivos 
de doença a duas reuniões do conselho, agora sair sempre no meio de todas as reuniões, deve-
mos repensar realmente se podemos ser conselheiro. 4.3. Apresentação das mudanças do fluxo 
de atendimento do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi.  Dr. Rodrigo Daniel Manjabosco apresen-
ta as mudanças que foram realizas no Hospital Amadeu Puppi, que dizem a respeito ao Pronto 
Atendimento e Pronto Socorro mudança essas de gestão com o afastamento da Administradora do 
Hospital, recentemente por problemas de saúde, onde a mesma solicitou o seu afastamento, ates-
tando licença médica, nos tivemos nesse período o afastamento, por solicitação própria, do Diretor 
Técnico da Unidade. A gestão entendendo que esse hospital necessitava de ajustes de fluxo fize-
ram algumas alterações nas portas e no fluxo para garantir algumas situações, que no entendi-
mento da gestão não eram corretas nos tínhamos duas portas que eram usadas distintamente pela 
população, trazendo confusão no fluxo sobrecarga os servidores e gastos desnecessários, muitas 
vezes deixando turva a ação de alguns servidores; então a Fundação de Saúde passou por mu-
danças e ajustes para que isso fosse sanado, tomamos a decisão de unir as duas portas o Pronto 
Socorro e o PA (Pronto Atendimento) numa só porta, evitando a entrada de pessoas que poderiam 
ser ou não parentes e amigos dos atendidos, evitando que houvesse risco de pessoas circulando 
em volta de paciente e funcionários sem saberem se é familiar ou não, com isso nos otimizamos 
recursos, melhoramos o atendimento da população, conseguimos nesse momento oferecer um 
pouco mais de atenção e segurança ao paciente. Outras mudanças ainda estão sendo pensadas 
e revistas e que deixa claro que isso tudo foi pensado com antecedência não fizemos isso de uma 
semana, foram meses estudo, visando qual era o melhor momento para fazer isso, pois não podí-
amos ter uma demanda exagerada onde trouxesse transtorno para a população, visto que passa-
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mos por um feriado de final de semana, muito tranquilo no atendimento, são momentos bem pon-
tuais que infelizmente ainda há a resistência de alguns servidores que são infelizmente 
terceirizados, ainda criam resistência no atendimento causando problemas na demanda e na ofer-
ta do serviço. A Conselheira Maria Alina Lurdes fala é trabalhadora em saúde defensora do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e estou aqui porque também amo o SUS, viemos passando por mudan-
ças não só na questão primária, secundária, terciária; informa que levou sua mãe no Pronto 
Socorro de madrugada, e mesmo sendo funcionária, me perguntei do fluxo se era a melhor escolha 
e pude ver que nossa cidade está funcionando e que a saúde em Ponta Grossa funciona, que o 
SUS funciona, porque eu pude ver por minha mãe, que foi bem atendida, atendimento rápido, isso 
num sábado, onde sabemos que o fluxo é grande. Só tenho agradecer, muitos criticaram a saúde 
de Ponta Grossa, mais eu como defensora do SUS, posso dizer que realmente funciona. O Con-
selheiro Cesar José Campagnoli fala que fica feliz quando se vê uma transformação, principalmen-
te nos gestores, o atendimento deve ser uma coisa que tudo tem seu lugar, então devemos real-
mente lutar pelo SUS e suas melhorias, proponho que a própria fundação fizesse uma reunião aqui 
com os conselheiros para termos um contato mais interno para entendermos, e defendermos o 
modelo lá fora, a fala é uma coisa eu ver lá dentro é outra. O Dr. Rodrigo Manjabosco no fala que 
convida todos os conselhos, que se mobilizem, façam uma comissão e nos informem, que pesso-
almente fazemos esse acompanhamento, quais as áreas que podem ser visitadas ou não, quais 
as áreas que trazem risco para o paciente, portanto temos algumas limitações, mais vamos nos 
preparar para recebermos essa visita, a Fundação Municipal de Saúde não tem nada a esconder, 
se tivermos algum problema pra resolver é bom que seja comentado ou até mesmo sugerido a 
melhora. Dentro do Pronto Socorro também temos o atendimento odontológico em horário esten-
dido com um profissional odontológico, no Hospital da Criança colocamos também uma cadeira 
para o atendimento de urgência e emergência no hospital da criança, nesse caso usando residen-
tes de odontologia como apoios, dentro do Hospital Municipal também têm um acadêmico presen-
te; apesar de hoje a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) faça uso desse serviço não 
por uma opção só da gestão, isso porque as entidades precisam buscar também esse credencia-
mento junto ao nosso Núcleo Permanente de Educação (NEP), qualquer entidade pode se creden-
ciar ao NEP, levar o seu estudante lá para colaborar com o serviço e aprender. A Conselheira Inês 
Chuy Lopes esclarece que o atendimento médico a comunidade acadêmica segue o fluxo do SUS, 
a questão de atendimento dos funcionários da UEPG, os alunos, os residentes seguem o fluxo do 
SUS, pela porta de entrada, pela questão de emergência. O Presidente Leandro Soares Machado 
encerra a reunião às 20h.

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

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº  1/2019-FASPG
 A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG, realizará às 13:30h do 
dia 7 de Janeiro de 2020, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay, 950, 2º andar, sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, licitação para construção de 
muro em alvenaria, com instalação de dois portões, para proteção do local onde funciona o Abrigo 
Institucional, sito à Rua Acácia Negra s/n. Valor máximo: R$ 149.400,00.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, no ende-
reço acima, no horário das 12h às 18h, ou ainda pelo fone 42-3220-1304 ou ainda pelo site http://
servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Simone Kaminski Oliveira - Presidente

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

CONTRATO N° 014/2019 
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SEGUROS SURA S/A
OBJETO: prestação de serviço de seguro do veículo Ford Cargo, modelo C816-S de placas BBN 
7671, ano de fabricação 2017, modelo 2017,  chassi 9BFVEADSOHBS42348 e equipamento ins-
talado hidroelevador tipo LI 13.000 S GI, isolado para 46 kV fabricação IMAP
VALOR: R$ 6.696,77 (seis mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°24/2019 
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 015/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP 
OBJETO: fornecimento de materiais mão de obra para substituição de 28 (vinte e oito) postes 
ornamentais modelo republicano de uma luminária por 28 (vinte e oito) postes republicanos com 
duas luminárias na Rua Coronel Claudio – Calçadão, coordenadas [S 25° 5' 39.1" W 50° 9' 32.6" 
até S 25° 5' 37.4" W 50° 9' 21.7"], Ponta Grossa - PR, em total conformidade com o projeto básico 
anexo ao edital
VALOR: R$ 130.489,10 (cento e trinta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos)
PRAZO: execução 45 (quarenta e cinco) dias corridos, vigência 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 3/2019
______________________________________________________________________________

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº  4/2019-AFEPON
 A Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON, realizará às 13:30h do 
dia 6 de Janeiro de 2020, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay, 950, 2º andar, sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, licitação para fornecimento de 
mão-de-obra e materiais para extensão de rede e instalação de luminárias públicas no Parque Eco 
tecnológico de Ponta Grossa – Jardim Carvalho, [S 25° 3' 12.3" W 50° 8' 1.8"], de acordo com as 
Normas Técnicas Copel. Valor máximo: R$ 104.854,70.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, no ende-
reço acima, no horário das 12h às 18h, ou ainda pelo fone 42-3220-1304 ou ainda pelo site http://
servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Danielle de Mattos Schlumberger - Presidente

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

TERMO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve SUSPENDER o edital da 
TOMADA DE PREÇOS 005/2019, tendo como objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR-
MA E  ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL CENTRAL DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

TERMO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve SUSPENDER o edital da 
TOMADA DE PREÇOS 006/2019, tendo como objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR-
MA E  ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL OFICINAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

TERMO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve SUSPENDER o edital da 
TOMADA DE PREÇOS 007/2019, tendo como objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR-
MA E  ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL UVARANAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBA-
NO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

TERMO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve SUSPENDER o edital da 
TOMADA DE PREÇOS 008/2019, tendo como objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR-
MA E  ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL NOVA RÚSSIA DE TRANSPORTE COLETIVO UR-
BANO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

Ponta Grossa, 18 de dezembro de 2019.
ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Manutenção do Software de Gerenciamen-
to do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  -  CNPJ 05.073.426/0001-99
CONTRATADA: Marra e Friguetto Ltda – ME   - CNPJ 01.360.938/0001-85
JUSTIFICATIVA: O sistema é utilizado atualmente para dar suporte operacional às atividades do 
Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, e,  a a empresa 
possui competência técnica comprovada, conhecimento no âmbito da solução apresentada, ga-
rantindo agilidade no atendimento as demandas da Contratante, bem como possui atestado de 
exclusividade para o objeto contratado.
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Manutenção e assistência de software
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: O serviço contratado consiste em:
  1.  Corrigir falhas de programação.
  2.  Suporte ilimitado, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na 

semana.
  3.  Atender aos chamados e relatar a Administração sobre a resolução do problema.
  4.  Disponibilizar versão atualizada do sistema sempre que houver.
  5.  Criar relatórios de acordo com a necessidade da Administração
  6.  Relatar à Administração erros decorrentes do mau uso do sistema ou dos equipamentos, 

que possam de alguma maneira interferir no desempenho do sistema.
  7.  Disponibilizar sempre que solicitado, relatórios de utilização do sistema por usuário.
  8.  Realizar treinamento de uso do sistema, em casos onde novos recursos sejam implanta-

dos, para a equipe de informática, bem como, aos demais usuários do sistema indicados 
pela administração desta Autarquia.

  9.  Atendimento a sinistros, como falha de hardware, perda de dados por danos naturais e 
outros.

  10.  Recuperar perda de dados através de backup, disponibilizado pela Administração da 
AMTT..

  11.  Quando solicitado pela Administração, apresentar relatórios de visitas, manutenção e 
quantidade de horas utilizadas.

  12.  O atendimento no Terminal Rodoviário será de 20 (vinte) horas mês, não cumulativas, 
quando solicitado pela Administração.

  13.  O atendimento no Terminal Rodoviário será utilizado para reuniões, desenvolvimento de 
alterações e criações de novas funções a serem implantadas para o sistema.

  14.  Prestar assistência remota para manutenção e suporte remoto via Terminal Server.
  15.  Para assistência técnica online, deverá ser realizada no prazo  máximo de 30 (trinta) 

minutos, a partir do horário da chamada.
  16.  A assistência no local deverá ser realizada após não serem sanados os reparos com o 

suporte remoto.
  17.  O prazo para assistência no local não pode ultrapassar 01 (uma) hora.
  18.  Os prazos acima são válidos para a garantia do software, bem como para o serviço de 

manutenção contratada.
  19.  Funções adicionais e alterações poderão ser solicitadas por escrito pela Administração e 

desenvolvidas durante atendimento no local, levando em consideração o tempo necessá-
rio para desenvolvimento pela contratada.

VALOR MENSAL: R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)
VALOR TOTAL: R$ 33.600,00 (trinta e três mil seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
FISCAL DO CONTRATO: Servidor Bruno da Silva Ribeiro e Diego Felipe Vaz. 
FORMA DE PAGAMENTO: Mensalmente, a partir do recebimento da solicitação de pagamento 
protocolado na Autarquia Municipal de Transito e Transporte, juntando as Certidões Negativas 
Federal, FGTS, Municipal e Trabalhista.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação das negativas 
solicitadas no subitem acima, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação 
financeira.
FUNDAMENTO: artigo 25, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3240257/2019               PARECER: 0195/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.004.26.782.0147.2220 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa 
Vereador Oldemar Andrade
3.3.90.40 –Serviços técnicos Informática comum -  Pessoa Jurídica
Red. 117         Sub. 0800             Fonte 21

Ponta Grossa, 18 de novembro de 2019
 ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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