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P O R TA R I A S
P O R T A R I A N º 11. 3 5 9, de 17/04/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais em conformidade com o Of. 1771/2014-GAB/SENASP, e tendo
em vista o contido no protocolado nº 1060209/14

RESOLVE
CONSTITUIR Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens referentes ao
Programa “Crack é Possível Vencer”, composta pelos servidores:
ALESSANDRO DE MACEDO – MAT. – 1002594
JOÃO EDENILSON ANTUNES DE ÁVILA – MAT. – 1002637
RUDOLF ERIC CHRISTENSEN – MAT. - 22721
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 17 de abril de 2014
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração
e Assuntos Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 151/2014
Data: 08/05/14
Horário: 14:00 horas
Objeto: Aquisição de materiais médicos para o setor de órtese e prótese da Secretaria
Municipal de Saúde
Valor máximo: R$ 2.586.250,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil duzentos
e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: 08.02.101220235.2.074/3.3.90.32 e
08.02.103020058.2.090/3.3.90.32
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site:
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Ponta Grossa, 15 de abril de 2014.
_____________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 159/2014
Data: 09/05/14
Horário: 13h00min
Objeto: Aquisição e instalação de quadros de alumínio com telas de proteção em nylon
nas janelas da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) - Santa Paula.
Valor máximo: R$ 9.677,90 (nove mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária: 0802 10 122 235 2 74 339030240000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site:
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br
ÂNGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde
Ponta Grossa, 17 de abril de 2014.
_____________________________________________________________________

O Município de Ponta Grossa realizará às 14:30h do dia 12/05/14, na sede da prefeitura,
à Av. Visconde de Taunay. 950, licitação para obras de ampliação de rede de energia
elétrica para atender aumento de carga da Escola Municipal Loise Foltran de Lara, localizada na Rua Dr. Cyro de Lima Garcia, esquina com a Rua Osorio de Almeida Taques,
Vila Estrela. O valor máximo da licitação é R$ 20.920,56 (vinte mil novecentos e vinte
reais e cinquenta e seis centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014

Cod
11241

O Município de Ponta Grossa realizará às 15:30h do dia 12/05/14, na sede da prefeitura,
à Av. Visconde de Taunay. 950, licitação para reforma e ampliação da Escola Municipal
Prof. Plácido Cardon, localizada na Rua Alfredo Munhoz, 120, Vila Antunes Duarte, Bairro da Ronda. O valor máximo da licitação é R$ 801.028,83 (oitocentos e um mil e vinte
e oito reais e oitenta e três centavos).
Maiores informações, bem como a íntegra dos Editais e anexos, poderão ser obtidos
junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, ou ainda pelo fone/fax 423220-1302/42-3901-1538 ou ainda pelo site www.pg.pr.gov.br
João Ney Marçal Júnior - Secretário Municipal de Planejamento
_____________________________________________________________________

Nome do Fornecedor
DIAGNOSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

E-mail
item

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2014

5

Telefone
(41) 3044-3322

vendas@hemogramsul.com
Qtd

Und

Descrição/MARCA
Valor Unit.
CORADOR AUTOMATICO DE LÂMINAS. Características técnicas mínimas exigidas: velocidade mínima de 60 lâminas por hora; Equipamento
portátil que não necessite acoplagem a nenhum outro equipamento;
Comando automático de alerta para falta de reagentes; Função prime
para todos os reagentes; As lâminas são coradas e liberadas secas e
4,00 UND prontas para a microscopia; Bombas dosadoras micro-processadas com 25.000,00
elevada precisão, reprodutibilidade e padronização das colorações com
reduzido consumo de reagentes, sem ajustes permanentes e manutenções desnecessárias; Sistema otimizado que utiliza somente um Pack,
com reagentes suficientes para corar cada lâmina, sem desperdício de
reagentes, e sem contaminação amb. MARCA HEMOGRAM

ITENS CANCELADOS: 4;6;7 E 8.
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 125/ 2014

TERCEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 088/2012

Aquisição de Veículos (CAMINHÃO DE CARGA URBANO C/ BAÚ 0KM, CAMINHÃO 3/4 C/
CABINE DUPLA OU SUPLEMENTAR 0KM, MICRO ÔNIBUS C/ ADAPTAÇÃO P/ CADEIOBJETO:
RANTE 0KM), para suprir as necessidades do Setor de Transporte da Secretaria Municipal
de Educação, em conformidade c/ as normas do PROCONVE e c/ o Código de Trânsito
Brasileiro.
VENCEDOR: KONRAD COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA (PONTA GROSSA)
Item 01:
Valor: R$ 144.000,00 o Veículo
Item 02:
Valor: R$ 143.900,00 o Veículo
VENCEDOR: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA
Item 03:
Valor : R$ 473.400,00 os Veículos
Pregoeiro:
Jakson Luiz Hilgenberg
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TELEWORK SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido
na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/02/2014 a
28/02/2015. Convalidando a data de 28/02/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 ( doze )
meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento
originário, em R$ 124.396,04 (cento e vinte quatro mil trezentos e noventa e seis reais
e quatro centavos).
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA nº 005/2014
OBJETO: Contratação de empresa com experiência na prestação de serviços
na área de saúde mental
pública comunitária, conforme preconizado pela Lei
10.216 de 06/04/2001 e a portaria MS/GM nº 336 de 19/02/2002, para exercer as
atividades no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil.
VENCEDOR: PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA
CNPJ: 08.749.734/000-80
LOTE 01/ ITEM 01: VLR UNIT.:R$ 90.000,00– VLR TOTAL: R$ 1.080.000,00
Pregoeira: Indianara de F. Eidam
* Maiores informações no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos - SMAAJ. Tel. (42) 3220-1349
_____________________________________________________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através de seu Departamento de Compras, torna público o Resultado do Pregão, na
Forma Eletrônica nº 097/2014
Objeto: Aquisição de medicamentos para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e
estratégias de Saúde da Família.
VENCEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO –
CNPJ: 04.027.894/0003-26
ITEM 03: R$ 7,00 (sete reais)
VENCEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA – CNPJ: 02.816.696/0001-54
ITEM 02: R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos)
ITEM 04: R$ 1,20 (hum real e vinte centavos)
ITEM 05: R$ 1,00 (hum real)
ITEM 06: R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos)
ITEM FRUSTRADO: 01
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão
de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay,
950, no horário, das 12:00 às 18:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1349
Pregoeira: Indianara
_____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 261/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CEC CONCURSOS E EDITORA CURITIBA LTDA
OBJETO: prestação de serviço visando a elaboração de edital e realização de 02 (dois)
Concursos Públicos, um para o Quadro Próprio do Magistério Municipal e outro para
o Quadro permanente dos servidores públicos do Município de Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)
PRAZO: 90 ( noventa ) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: tomada de preços n°005/2014
_____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 368/13
RETIFICAÇÃO DA ATA 80
Ata: 80
Pregão: 368 Proc: 739
Data do Pregão:03/12/13 Validade da ATA: 10/02/14 até 10/02/15
Cod
8524

Nome do Fornecedor
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES
CIAIS LTDA

C O N T R ATO S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÂO 374/13
Ata: 337
Pregão: 374 Proc: 742
Data do Pregão:04/12/13 Validade da ATA: 17/01/2014 até 17/01/2015
Cod
Nome do Fornecedor
3627 FANEM LTDA

E-mail

licitacao@fanem.com.br

item

Und

1

Qtd

item

Qtd

Und

9

2.000,00

und

11

4.000,00

und

13

600,00

und

17

1.500,00

und

18

1.500,00

und

19

1.500,00

und

20

10.000,00

und

21

20.000,00

und

22

25.000,00

und

23

5.000,00

und

24

5.000,00

und

55

600,00

und

56

600,00

und

57

600,00

und

58

600,00

und

59

1.000,00

und

5,00

60

1.500,00

und

61

3.000,00

und

2

3

5,00

62

3.000,00

und

63

3.000,00

und

5,00

64

600,00

und

65

600,00

und

Telefone
(11) 6972-5700 / (11) 6976-2493 / (11) 6979-1575

Descrição/MARCA

AGITADOR DE TUBOS AGITADOR TIPO VORTEX. Características técnicas mínimas exigidas: próprio para homogeneização de volumes de amostras contidos em microtubos de 1,5 ml a tubos de 50 ml. Especificações
Técnicas: Gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; Modo de
operação contínuo ou através de toque (pulso); Mecanismo de agitação de
UND alta resistência; Pés de borracha para fixação na bancada do laboratório;
Velocidade fixa: 2.800 RPM; Consumo: 480 Watts; Voltagem: 110 ou 220
Volts (50/60Hz); Dimensões: 150 x 100 x 125 mm (l x p x a); Peso: 1,45
kg. NORMATIZAÇÃO: Manual de Instruções em português, certificado de
garantia de 1 ano no mínimo, a partir da data de instalação do equipamento.
C – MARCA FANEM/251
AGITADOR KLINE VDRL COM TIMER E VELOCIDADE. Características
técnicas mínimas exigidas: plataforma de agitação; Motor completamente selado, velocidade ajustável, baixo ruído; Bandeja revestida por uma
UND
borracha resistente a corrosão; Frequência: 40 - 240 RPM ( velocidade
ajustável); Raio de agitação: 15mm; Timer: 0 - 120 minutos; Dimensões da
plataforma : L= 230 x P= 240X A= 170m. MARCA FANEM/255-B
BANHO MARIA DIGITAL.Características técnicas mínimas exigidas: cuba
de Inox; Capacidade 60 tubos. Regulagem de temperatura. Caixa de aço;
UND Pintura epoxi; Digital. NORMATIZAÇÃO: NORMATIZAÇÃO: manual do
equipamento em português, certificação pelo IPEM/INMETRO/ABNT e garantia mínima 1 ano. MARCA FANEM/1102

Valor
Unit.

600,00

Telefone
COMER-

Fax

41 - 3332-9188 / 3052-7900 41 - 3052-7901

E-mail promefarma@promefarma.com.br

RESULTADO DO PREGÃO n º 121/2014
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço para fornecimento
de Mudas de Hortaliças, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Agricultura e Pecuária – SMAP.
-DESERTO
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2014
O Município de Ponta Grossa realizará às 13:30h do dia 12/05/14, na sede da prefeitura,
à Av. Visconde de Taunay. 950, licitação para execução de serviços de fresagem a frio
necessários à restauração do pavimento asfáltico da Avenida Visconde de Mauá, no
trecho compreendido entre a Rua General Polidoro e o Trevo Vendrami, Bairros Oficinas
e Cara-Cara. O valor máximo da licitação é R$ 261.292,50 (duzentos e sessenta e um
mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Ata: 338
Pregão: 374 Proc: 742
Data do Pregão:04/12/13 Validade da ATA: 17/01/2014 até 17/01/2015

1.450,00

1.000,00

Descrição/MARCA
Sonda Folley nº 14 2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em
látex siliconizado, superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados,
válvula borracha para todos os tamanhos seringa, funil drenagem com
conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na
válvula./MED GOLDMAN
Sonda Folley nº 18 2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em
látex siliconizado, superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados,
válvula borracha para todos os tamanhos seringa, funil drenagem com
conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na
válvula./MED GOLDMAN
Sonda Folley nº 20 2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em
látex siliconizado, superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados,
válvula borracha para todos os tamanhos seringa, funil drenagem com
conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados na
válvula./MED GOLDMAN
Sonda de aspiração traqueal nº 4 descartável PVC, atóxico , sem válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 6 descartável PVC, atóxico , sem válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 8 descartável PVC, atóxico , sem válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 10 descartável PVC, atóxico , sem
válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 12 descartável PVC, atóxico , sem
válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 14 descartável PVC, atóxico , sem
válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 16 descartável PVC, atóxico , sem
válvula, estéril./MARK MED
Sonda de aspiração traqueal nº 18 descartável PVC, atóxico , sem
válvula, estéril./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 4 . Confeccionada em polivinil siliconizado, flexível, com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 6 . Confeccionada em polivinil siliconizado, flexível, com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável ./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 8 . Confeccionada em polivinil siliconizado, flexível, com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável ./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 10 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível,com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 12 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível,com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 14 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível,com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 16 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível,com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 18 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível,com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 20 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível, com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica,
atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 22 . Confeccionada em polivinil siliconizado,
flexível, com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica,
atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED
Sonda nasogástrica nº 24 . Confeccionada em polivinil siliconzado, flexível, com orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e descartável./MARK MED

Valor
Unit.

1,7900

1,7900

1,7900

0,7500
0,7700
0,7800
0,8300
0,8200
0,90
0,9300
0,9800
0,8300

0,8300

0,8900

0,9100

0,9900

1,0200

1,1200

1,2000

1,3100

1,4800

1,5100

2
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71

150,00

und

75

500,00

und

76

1.000,00

und

77

1.000,00

und

78

1.000,00

und

79

3.000,00

und

80

3.000,00

und

81

3.000,00

und

82

1.500,00

und

83

1.500,00

und

84

1.500,00

und

85

1.500,00

und

116

50,00

und

117

150,00

und

118

50,00

und

119

50,00

und

120

50,00

und

Sonda Pezzer nº 22, em borracha descartável, estéril embalagem
28,5000
individual em papel grau cirúrgico./BRASIL/TAYLOR
Sonda Retal nº 22./MARK MED
1,1100
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 04,
0,6300
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 06,
0,6200
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 08,
0,6700
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 10,
0,7000
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 12,
0,7300
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 14,
0,7600
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 16,
0,8100
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 18,
0,8900
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 20,
0,9600
embalagem individual./MARK MED
Sonda uretral siliconizada descartável em PVC atóxico, estéril, nº 22,
1,0100
embalagem individual./MARK MED
Tubo látex 100% natural nº 200. Indicado para laboratórios e uso em
hospitais. Cor ambar.Resistente a tração e ação de produtos quími26,6000
cos. Isento de aroma ou perfume. Diâmetro interno e 2,5 mm e externo
de 5 mm. Rolo de 15 metros./BIOSANI
Tubo látex 100% natural nº 203. Indicado para laboratórios e uso em
hospitais. Cor ambar. Resistente a tração e ação de produtos quími68,4200
cos. Isento de aroma ou perfume. Diâmetro interno de 6 mm e diâmetro
externo de 10 mm. Rolo de 15 metros./BIOSANI
Tubo látex 100% natural nº 204. Indicado para laboratórios e uso em
hospitais. Cor ambar. Resistente a tração e ação de produtos quími79,2500
cos. Isento de aroma ou perfume. Diâmetro interno de 6 mm e diâmetro
externo de 12 mm. Rolo de 15 metros./BIOSANI
Tubo silicone nº 203. Diâmetro interno 6mm e externo 10mm, translúcido, antialérgico , atóxico biocompatível, reesterilizável por diversas
vezes em autoclave ou óxido de etileno, antiaderente e hidrofóbico. Es- 136,3300
tável entre temperatura de - 60º C a + 250ºC, utilizável em drenagem
sucção de aspirador cirúrgico. Rolo de 15 metros./BRASIL/TAYLOR
Tubo silicone nº 204. Diâmetro interno 6mm e externo 10mm, translúcido, antialérgico , atóxico biocompatível, reesterilizável por diversas
vezes em autoclave ou óxido de etileno, antiaderente e hidrofóbico. Es- 148,4000
tável entre temperatura de - 60º C a + 250ºC, utilizável em drenagem
sucção de aspirador cirúrgico. Rolo de 15 metros./BRASIL/TAYLOR

_____________________________________________________________________
Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dezoito
dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do
Conselho Municipal de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quarta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa. Estavam
presentes os conselheiros, Carlos Eduardo Coradassi, Cássia Zweifel Moro Gesuato,
Simone Schenfeld Monçalves, Regina Bittencourt, Gerusa Clazer Halila Possagno, Sonia Ruiz Santana Gonçalves, Sergio Ferreira Doszanet, Elaine Cristina Antunes Rinaldi,
Regina Aparecida Rodrigues, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Recson Eder Marques Pelentil, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcelos, João Carlos dos Santos Camargo, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Edson Luiz Ribeiro Ramos, Célio Leandro Rodrigues deu quórum, a Presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e
procedeu a abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e
participantes. Pauta do dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata 4ª da reunião Ordinária. Aprovada sem ressalvas. 11. Leitura dos Ofícios Recebidos. 1.2 Ofícios Enviados. 2. Relato
Geral. 2.1 Relatos das Comissões. 3. Informes Gerais: Carlos Eduardo Coradassi (Protagonismo Juvenil DST/AIDS). Jiovany do Rocio Kissilevicz e Neumari Perpetua da
Cunha (Mulher Atitude). 4. Ordem do dia. 4.1 Apresentações do Relatório Anual de
Gestão de 2013 da Secretária Municipal de Saúde. 1. Leitura e Aprovação da Ata 4ª da
reunião Ordinária. Aprovada sem ressalvas. 1.1. Leitura dos Ofícios Recebidos. Of. nº
GRH 046/2014 Solicitar a Vossa Senhoria a dilação do prazo dos ofícios 030 e 031 encaminhado a SMS com data de 25/2/2014 com prazo de 5 dias solicitando carga horária,
horário e valor gasto da folha de pagamento dos servidores da SMS. Como os processos chegaram no dia 28/2/2013 solicitamos contar prazo apartir do dia 5/3/2014. Of. nª
01/2014 - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimento de Serviços de Saúde de PG.
(justificativa de conselheiro) Pelo presente venho justificar a falta na reunião da Comissão de Acompanhamento Orçamento, Programas e Projetos, do CMS de Ponta Grossa,
dia 28/2/2014, por motivo de viagem a trabalho. Of. nª 02/2014 - Sindicato dos Hospitais
e Estabelecimento de Serviços de Saúde de PG. (justificativa de conselheiro) Pelo presente venho justificar a falta na reunião da Comissão de Acompanhamento e Gestão da
Atenção Básica, do CMS de Ponta Grossa, dia 28/2/2014, por motivo de viagem a trabalho. Of. nº 002/2014 - Movimento Popular do Estado do Paraná. O Movimento Popular de Saúde se faz representar no município de Ponta Grossa através dos conselhos
locais de Saúde e com suas representações no estado do Paraná vem por meio desta,
respeitando decisão do pleno do conselho reunido em 06 de março de 2014 e reunião
do segmento dos usuários realizado no mesmo dia após termino da reunião do pleno
conforme ata lavrada e assinada por todos os presentes, o mesmo se encontrava como
suplente da entidade passando a titular a partir desta data e indicamos em seu lugar
como suplente a senhora Nair Aparecida dos Santos: Senhor: Leandro Soares Machado - titular RG: 50.224.305.3 CPF: 389.023.918-84 Email: leandrosoaresmachado@
gmail.com End. RUA Paranavaí, 378 Data de Nas: 06/11/90 Fone: 9926.4612/
3235.3501 Nair Aparecida dos Santos – Suplente RG: 12.803.472-2 CPF: 051.668.60896 End: Rua Mandi,69 Vila Jardim Cachoeira Fone: 91495312 Onde esta entidade se
fez representar nas pré-conferencias de saúde realizadas nos meses de abri a junho de
2011e da Conferencia Municipal de Saúde de Ponta Grossa nos dia 22 e 23 de julho de
2011. Of. nº 032/2014- APAE A diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de PG, vem à presença de V. Srª solicitar a emissão de ATESTADO DE
FUNCIONAMENTO atualizado desta entidade junto CMAS. Informamos a seguir os
dados dos membros da atual Diretoria, triênio 2014/2016, conforme copias da ata e
documentos em anexo: * IVO BREMM - Presidente. *ELIZABETH SILVEIRA SHMIDT Vice Presidente.* SILVIA SCHMIDT - 1ª Diretora Financeira. Justificativa de falta Justificativa de falta de Inez Safraide na reunião do dia 06/3/2014. Of. nº 12/2014 Em resposta ao ofício nº027/2014/CMS - protocolo nº 05200492/2014, encaminhos o Relatório
Anual de Gestão 2013 para analise deste CMS. Informo que foi agendado para o dia 10
de março, reunião com as comissões e que o Relatório Anual de Gestão foi encaminhado anteriormente via e-mail, para conhecimento e prévia análise dos representantes.
TERMO DE CESSÃO O presente tem por objeto a CESSÃO para o CMS, 2 (dois)
mouse óptico e 2 (dois) pen - drive de 4 GB, conforme solicitado no protocolo
0520484/2014. O CMS compromete-se a destinar o objeto deste instrumento, para uso
exclusivo de atividades inerentes ao Conselho, sendo sua responsabilidade quaisquer
danos que ocorram. Of. nº11/2014 informamos que os servidores abaixo relacionados
representarão a 3ª Regional de Saúde junto ao CMS Jaime Menegoto Nogueira (suplente)
Cássia
Zweifel
Moro
Gesuato
(titular)
Adriana
Crivoi
(titular).
Solicitamos a inscrição do Sr. Jaime Menegoto Nogueira, RG: 13.518.474-9 na comissão de Projetos, e-mail para contanto: dir03rs@sesa.pr.gov.br. Of. º097/SE/CNS/GM/
MS O Conselho Nacional de Saúde recebeu Of. nº 45/2013 - CMS via correio, relatando
uma possível duvida sobre registro no Sistema Único de Saúde - SUS. Provavelmente
o registro que o senhor está querendo obter é o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) que é concedido ás pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, que prestam serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação. A Certificação da Entidade Beneficente de Assistencia Social na Area de
Saúde/CEBAS-SAUDE, tornou-se competência do Ministério da Saúde a partir da publicação da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Para requerer a concessão ou a
renovação do Cebas, a entidade deve apresentar ao MS o “Formulário de Requerimento”, que pode ser entregue de forma presencial ao DCEBAS ou encaminhando por via
postal, acompanhado dos demais documentos exigidos na legislação em vigor na data
do protocolo. Of. nº 021/2014 - Gab. Prefeito/DC A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, convida Vossa Senhoria, ou representante, para participar da 2ª Conferencia
Municipal de Proteção e Defesa Civil, que será realizado no dia 13 de março de 2014,
na sede da Defesa Civil, sito na Rua General Carneiro, 1027 - Centro, com inicio as
09h00min horas e termino as 12h00min horas. Of. nº 110/2014 – SCVAST Tendo em
vista a 5ª Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do PR Marcelo Montanha, de acordo com a resolução CES/PR nº 008/2014 informamos que
será realizada a Etapa macrorregional para a escolha dos delegados , que terá como
tema central “ SAÚDE DO TRABALHADORES E DA TRABALHADORA, DIREITO DE
TODOS E TODAS E DEVER DO ESTADO”, que acontecerá na cidade de Irati dia 05 de
Abril de 2014, tendo por local a Churrascaria Italiano, sito a rua Nereu Ramos, 548 esquina com a rua 19 de Dezembro, Centro - Irati - PR das 8:30 as 18:00. Por tanto encaminhamos em anexo e via email à ficha de inscrição que deverá ser preenchida e enviada a esta 3ª Regional de Saúde ate o dia 28/03/2014 impreterivelmente disponibilizamos
as vagas abaixo: 13 vagas para usuário. 03 vagas para trabalhador. 02 vagas para
gestor/prestador. Informamos que o transporte fica a cargo do CMS de origem, sendo
que será fornecida alimentação no local do evento. Of. nº 056/2014 - SE/CES/PR Cumprimentando-o (a) cordialmente, temos a informar que o Conselho Estadual de Saúde
do Paraná - CES/PR reunido na 200ª Reunião Ordinária, de 26 de julho de 2013, aprovou, conforme a Resolução CES/PR 017/13, de 31 de julho de 2013, (anexa), publicada
em D.O.E. Nº 9032 de 29 de agosto de 2013, a inclusão de 13 (treze) indicadores da
Resolução nº 5 CIT, de 19 de junho de 2013, sendo 12 (doze) universais e 01 (um) específico no Plano Estadual de Saúde - PES 2012/2015 e na Programação Anual de
Saúde - PAS 2013, tendo o indicador 63U “Proporção de Plano de Saúde enviado ao
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Conselho de Saúde” e o indicador 64U” Proporção Conselhos de Saúde cadastrados no
Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde - SIACS” ser metas do CES/PR
na “Diretriz 15 - Ampliação e Fortalecimento dos Espaços de Participação da Sociedade
e do Controle Social” presente nos Instrumentos de Gestão da Secretaria de Estado da
Saúde - SESA. Dessa feita, solicitamos a esse Conselho Municipal de Saúde informar
se a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou no ano de 2013 0 Plano Municipal de
Saúde para conhecimento e deliberação por parte desse Conselho, bem como esse
Conselho mantém atualizado o seu cadastro junto ao SIACS. As informações deverão
ser encaminhadas por oficio ao CES/PR até o dia 31 de março de 2014. 1.2. Leitura dos
Ofícios Enviados. Of. nº 042/2014/C.M.S. encaminhar a Vossa Senhoria o boleto do
condomínio do Edifício Itamaracá com vencimento em 05/03/14, referente às despesas
de fevereiro. Of. nº 043/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a
publicação no Diário Oficial do Município a 2ª Ata da reunião ordinária. Of. nº
044/2014/C.M.S. vem por meio deste, informar a Vossa Senhoria referente ao oficio
GRH 046/2014, que concede a dilação de prazo referente aos oficio nº 30 e 31de 2014
deste Conselho, sendo o prazo final até o dia 14 de março de 2014. Of. nº
045/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que seja apresentado
em plenária, informações e esclarecimentos de como está sendo feito as marcações
pela Central de Leitos. Obs.: para apresentação na plenária do Conselho; tem que solicitar pauta com antecedência da próxima reunião; segue em anexo o calendário das
reuniões e de solicitação de pautas. Of. nº 046/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria um carro para buscar e levar o conselheiro Célio Leandro Rodrigues representante do segmento dos Usuários (Associação dos Trabalhadores Rurais
da Reforma Agrária (A Terra), considerando ser de relevância pública a representatividade da referida entidade, devido ao local ser na área Rural (na Rodovia do Talco) não
tem ônibus ou qualquer outro meio de condução para que o conselheiro possa participar
das reuniões deste Conselho. Of. nº 047/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar a
Vossa Senhoria esclarecimento referente o fato ocorrido na reunião das entidades, aonde chegou ao conhecimento deste Conselho que a coordenadora Fernanda Bierhals
Spinelli fez um comentário que pessoas do Conselho estavam descendo na Secretária
para falar mal das entidades. Of. nº 048/2014/C.M.S. vem por meio deste, solicitar ao
Controle de Avaliação referente os atendimentos feitos com o ônibus da Saúde; de
como é o agendamento, qual a ordem de atendimento, se solicita exames, quais são os
encaminhamentos para consultas especializadas e qual é a unidade de saúde que faz
as marcações de exames e consultas supracitadas. Solicita os relatórios de atendimentos dos últimos seis meses. Ofícios nº 049/2014/CMS encaminhado para o SAMU. Ofício 050/2014/CMS encaminhado para Saúde Mental. Oficio 051/2014/CMS encaminhado para SMS. Com o mesmo conteúdo. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta
Grossa vem por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria cópia da recomendação
administrativa e solicitar quais as providências estão sendo tomadas para a solução
conforme ofício (n º124/2014/IC nº 0113.14.000021-8) do Ministério Público. Obs.: prazo
5 dias. Ofícios nº 052/2014/CMS encaminhado para o PSF. Ofício 053/2014/CMS encaminhado para Pronto Socorro. Oficio 054/2014/CMS encaminhado para Hospital da
Criança. Com o mesmo conteúdo. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa
vem por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria cópia da Recomendação administrativa e solicitar quais as providências estão sendo tomadas para a solução conforme
ofício (nº 239/2014-PA nº0113. 14.000214-9) do Ministério Público. Of. nº
055/2014/C.M.S. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste,
informar a Vossa Senhoria que nos dia 03 e 05 de março de 2014, o Conselho entrou
em recesso. 2. Relato Geral. 2.1 Relatos das Comissões. O conselheiro Sergio Ferreira
Doszanet fala que passou nas comissões (Comissão Municipal do Controle Social e
Comissão Municipal de Acompanhamento Orçamento Programas e Projetos), e leu a
memória do dia 17/03/2014 que fala sobre o Relatório de Gestão – 2013. Memória: Inicio da reunião às 17 horas e 15 min. Solicitado a Coordenadora de Projetos Alexandra
em conformidade com a ata da 2º reunião da comissão onde foi solicitado as justificativas no relatório anual de gestão ano 2013; A - as justificativas serão apresentadas no
pleno do conselho no dia 18 março; B - a comissão hoje analisa os recursos financeiros;
C - a SMS compromete-se a colocar em dia alimentação do SIOPS do ano 2013 até o
prazo vigente; D - na elaboração da Programação Anual de Saúde apresenta-se Recurso Orçamentário sem valor específico, sendo apresentado quadrimestralmente os valores recebidos e gastos. Sendo o Relatório Anual de Gestão, instrumento legal de finalização deste orçamento; E - a SMS compromete-se em apresentar o saldo de excesso
dos valores arrecadados dos impostos no primeiro quadrimestre de 2014; F – os Conselheiros relataram visita ao Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi no dia 13/03. A Comissão reunida analisando o Relatório Anual de Gestão 2013 com as justificativas solicitadas na reunião do dia 10/03, que será apresentada em plenária no dia 18/03 e após
discussão, remete ao pleno com a indicação pela aprovação. 3. Informes Gerais: O
conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala foram junto com a presidente e o conselheiro
Recson Eder Pelentil em visita ao Hospital Amadeu Puppi na quinta feira no hospital
municipal e ao entrar no hospital observaram que tinha bastante gente na porta de entrada e foram ate a área de triagem e tinha dois profissionais (médicos) trabalhando e
foi perguntado aos usuários quantos profissionais estavam atendendo, os mesmos relataram que somente um medico, perguntaram para os usuários se alguém queria fazer
um relato por escrito, orientaram que deveria ser entregue na ouvidoria fala que o motivo da visita foi que a funcionaria Neumari Perpetua da Cunha recebeu um telefonema
reclamando da demora de atendimento foi ai que constataram que só tinha uma medica
atendendo foram verificar a escala quem estava no plantão foram informados por funcionários que era nos CAS por que a responsabilidade e FAUEPG chegando La no CAS
foi a Ana que atendeu os conselheiros falou que não tinha escala falou que não podia
responder nesse momento ela ligou para alguém não sabem quem, quando retornaram
para o hospital municipal chegando no balcão do hospital perguntarão pela assistente
social , foi perguntado se ela poderia acompanhar os conselheiros na visita ela se recusou não quis acompanhar e sumiu do balcão fala que ligarão para a Tereza e ligarão
para o senhor (secretario) quando entraram para dentro do hospital foi a Ana que nos
acompanhou ai já tinha aparecido dois médicos foi comunicado que o medico tava no
banheiro argumentou (Sergio) dês de três horas da tarde, fala que se preocuparam
realmente se os funcionários estavam trabalhando, fala que no contrato que foi aprovado no ano de 2012 e 2013 é para ter 3 (três) profissionais (medico) na porta de entrada,
solicita a escala dos médicos fala que a secretaria esta pagando para ter três funcionários e não um e nem dois, são três, fala que o numero da ouvidoria não esta em lugar
visível para todos os usuários visualizarem, fala que no sábado estiveram no CAS de
Uvaranas os conselheiros Sergio Ferreira Doszanet, Paulo saincler Heusi e Recson
Eder Marques Pelentil fala que foram bem atendidos na recepção porem tem dois problemas, a falta de medicamentos e na parede esta fixado o artigo do código penal referente a desacato a funcionário fala que na conferencia foi aprovado a retirada desses
cartazes referente ao código penal, e deve ser colocado informações referente a saúde
em todos os locais de saúde, solicita que a secretaria repasse a relação dos medicamentos que vai para o CAS. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala aproveitando
que o secretario esta presente pergunta, o ano passado foi transferido a UTI do hospital
da criança (João Vargas de Oliveira) para o hospital Bom Jesus se os equipamentos que
estavam no hospital foram doados ou transferidos gostaria que o secretário esclarecesse como é que ficou essa situação se foi doado se foi vendido ou emprestado, se no
hospital da criança tinha dez leitos como é que no hospital Bom Jesus só tem três e
onde que esta o restante dos equipamentos fala que os equipamentos são do hospital
João Vargas de Oliveira. O secretario de saúde fala que ira responder todas as solicitações do conselheiro começando a primeira da UTI do Bom Jesus fala que foi feito um
termo de concepção de três leitos a onde o hospital (Bom Jesus) se compromete a
manter todos eles em perfeitas condições de manutenção ate o fim do contrato de ter
que devolver para o poder público nas mesmas condições que recebeu o conselheiro
Sergio pergunta por quanto tempo, o secretario fala que não lembra de cabeça mas ira
passar a informação por escrito para o CMS os demais, estão no hospital da Criança o
secretario fala que o segundo questionamento e sobre a visita do hospital fala que esteve lá e no momento que chegou no hospital estava os três atendendo estava o DR.
Francisco mais uma medica que não se recorda o nome e o cirurgião que estava na sala
10(dez) fala como não é um contrato com a FAUEPG toda vez que falta um profissional
e descontado a falta fala que tem três contratos de escala medica fala que não lembra
de cabeça mas vai responder tudo por escrito a solicitação quanto ao terceiro questionamento sobre medicamento fala que tem alguns medicamentos em falta foi feita a
compra toda no ano passado e por um problema de importação para fabricação dos
medicamentos a ANVISA demorou para liberar para liberar os portos esta tendo um
desabastecimento no Paraná inteiro fala que foi feito uma comunicação oficial judicial e
estão notificando todas pessoalmente mesmo assim eles falam que a prioridade quando
tiver medicamentos será entregue para o consórcio Paraná Medicamentos em 2º lugar
para São Paulo e Ponta Grossa é o 5º na lista de prioridade por causa do volume de
compras fala que viram a possibilidade de outra saida fazendo uma dispensa de licitação para adquirir os medicamentos que estão faltando, mas daí eles querem cobrar o
dobro do valor que nós temos registrado como irão justificar ao Ministério Publico e ao
tribunal de contas que estão comprando o mesmo medicamento da mesma empresa
que não entrega e que já está em registro de preço e pagando o dobro, então fomo na
Promotoria Publica e repassaram para o Promotor a lista que está faltando e o porque,
o Promotor acha que não conseguiram resolver no âmbito de Ponta Grossa e que ele
teria que se reunir com todos os promotores para verificar se as industrias não estão
segurando para aumentar o preço, e ele nos relatou que isso ele faria com o Conselho
dos Promotores, fala que já mandaram para a Câmara Municipal uma lei para incluir
Ponta Grossa no consórcio Paraná Medicamentos. A presidente fala que essas visitas
surpresas irão acontecer e que realmente tinha apenas um médico no momento, reafirma que as providencias dos conselheiros de chamar a Assistente Social para acompanhar na visita, foi desagradável, se fazem isso com nós conselheiros imagine o que se
faz com uma pessoa doente, fala que não poderiam adentrar o hospital com alguém do
PS, a funcionária se negou a nos acompanhar e dar o nome dela , fala ainda que bom

que a SMS está em peso na reunião, e essas visitas irão acontecer sim, o secretário de
saúde fala que os conselheiros tem o total apoio da Secretária e fala que merece ser
relatado este acontecimento e vai ser encaminhado para o fiscal do contrato e para a
FAUEPG para prestação de esclarecimentos. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi
fala que para esclarecimento com relação a UTI do Bom Jesus, que não é uma UTI
pediátrica, são leitos pediátricos dentro de uma UTI, que só cabem 3 leitos na UTI o bom
Jesus recebeu agora em fevereiro que receberam R$ 740,00 (setecentos e quarenta
reais) para fazer reforma e daí ter uma UTI pediátrica dentro do Hospital. 3.1. Carlos
Eduardo Coradassi (Protagonismo Juvenil DST/AIDS). O Conselheiro Carlos Eduardo
Coradassi fala do evento do dia 10/03/2014 chamado Protagonismo Juvenil que foi bem
interessante, com relação da formação de formar jovens na medida de prevenção DST/
AIDS. Diego fala que foi o primeiro encontro Estadual que tiveram, fala que foram feitos
vários trabalhos aqui em Ponta Grossa e foram abertas várias portas de trabalho junto
aos universitários da UEPG, e já vai iniciar o Projeto de Enfermagem na busca de prevenção do HIV. 3.2. Jiovany do Rocio Kissilevicz. A presidente fala que foram convidadas (Jiovany e Neumari) a participar da Mulher Atitude pela SESA, na semana passada,
fomos segunda e terça (dia 10/03/2014 e 11/03/2014) onde fomos representando o
Conselho Municipal de Saúde, fala que trouxeram bastantes idéias para o Evento do Dia
da Mulher. 3.3. Neumari Perpetua da Cunha (Mulher Atitude). Fala sobre o Evento do
Dia da Mulher realizado em 14/03/2014. Fala que pela primeira vez o Conselho Municipal de Saúde organizou a semana da Mulher já que no mês de março são organizados
vários eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, então o Conselho
também quis participar trazendo pra discussão e para debate a questão do Controle
Social de Saúde relativa à atenção da saúde da mulher, então nós realizamos um projeto deste encontro que nós denominamos “Mulher Saúde e Cidadania”, foi divulgado
em vários pontos e tiveram a satisfação de ser incluído esse encontro no calendário
oficia do município, e quem organiza essa questão da semana da mulher é a Fundação
Municipal da Cultura, fala que no evento do Conselho tivemos a participação de 32
mulheres representantes das seguintes entidades: Rede Feminina de Combate ao Câncer, Grupo Reviver, Centro Municipal da Mulher, 3ª Regional de Saúde, SOS, Selo Social, Secretária de Assistência Social, Setor da Vigilância Epidemiológica, nesse evento
foi efetivado a Comissão de Materna Infantil que irá debater a saúde da mulher, foi
abordado vários temas sobre à saúde da mulher, teve dinâmicas e roda de conversa
com as mulheres, debatemos a saúde em várias dimensões. Concluímos que o evento
foi a contento e atingimos o objetivo que era divulgar o Conselho de Saúde, e conseguimos agregar parceiros para nossa Comissão fortalecendo assim o Controle Social. A
presidente fala que podemos sim estar levando a cada 15 dias uma roda de conversa
para estar falando sobre a saúde da mulher, acredita que pode levar para frente esse
tema juntamente com os demais conselheiros e com o pessoal que participou. A presidente passa a palavra para o conselheiro Leandro Soares Machado, que fala sobre o
encontro do LGBT, fala que foi feito em parceria com a OAB de Ponta Grossa, fala que
foi de relevância social e que o encontro foi de um grupo pequeno porque a didática do
Palestrante Tones Reis é de poucas pessoas, mas que aquelas pessoas sejam multiplicadoras daquilo que aprenderam, fazendo uma síntese ele trata essa população que
agora está sendo colocada em evidencia, trata sobre saúde, sobre a questão de amplo
aspecto da pessoa como cidadão dentro da sociedade abordado a questão de identidade do individuo, fala que trouxe alguns materiais e irá deixar com a presidente e quem
se interessar pelo tema que é bem interessante, fica o material para consulta. Fala que
foi nomeado como coordenador da Federação dos Direitos Humanos, fala que estão
fazendo uma comissão no município de Ponta Grossa para tratar de diversos temas,
como a dignidade da pessoa humana, e o tema do LGBT é questão de homofobia. 4.
Ordem do dia. 4.1 Apresentações do Relatório Anual de Gestão de 2013, Secretária
Municipal de Saúde. Apresentado por Alexandra Luise Lopes. Fala da lei Complementar
Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º: “§ 1º A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste
artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o
dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho
emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei
Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no.
101, de 4 de maio de 2000. § 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo
respectivo Conselho de Saúde.” Este relatório contém as informações resultantes das
ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e
demais setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa no
exercício de 2013. Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2013, com os compromissos contidos no Plano Municipal de
Saúde (Resolução CMS nº. 11 de 22/12/2010) e no Orçamento Municipal. Todavia, não
é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta
fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS. O Relatório
de Gestão será registrado no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS),
cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório. Com o presente documento a Secretaria
Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às
metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos
os cidadãos que vivem em Ponta Grossa. Vigilância Nutricional Ano: 2013 identificação
(esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde / Atenção Primária: objetivo,
diretrizes, Metas. Mortalidade e Nascidos Vivos do ano de 2013, Identificação (esfera de
gestão correspondente) Vigilância em Saúde: objetivo, diretrizes e metas. Tuberculose
do ano de 2013: objetivos, diretrizes e metas. Hanseníase do ano de 2013, identificação
(esfera de gestão correspondente) média complexidade: objetivo, diretrizes e metas.
Agravos de notificação obrigatória do ano de 2013, identificação (esfera de gestão correspondente) vigilância em saúde: objetivos, diretrizes e metas. Programa de atendimento as vítimas de violência sexual do ano de 2013, identificação (esfera de gestão
correspondente), vigilância em saúde: objetivos, diretrizes e metas. Programa de imunização do ano de 2013, identificação (esfera de gestão correspondente), vigilância em
saúde: objetivo, diretrizes e metas. Rede de Proteção a criança e adolescente vitima de
violência do ano de 2013, identificação: vigilância em saúde, atenção primaria: objetivo,
diretrizes e metas. Ação estratégica para a atenção primaria do ano de 2013, identificação: atenção primaria: objetivo, diretrizes e metas. Ações estratégicas para atenção
ambulatorial especializada do ano de 2013, Identificação: media complexidade: objetivo, diretrizes e metas. DST/AIDS do ano de 2013, identificação: Media complexidade:
objetivo, diretrizes e metas. Ações estratégicas para a atenção hospitalar do ano 2013,
identificação: Gestão hospitalar: objetivo, diretrizes e metas. Zoonoses e vetores do ano
2013, Identificação: Vigilância em saúde: objetivo, diretrizes e metas. Ações estratégicas para a vigilância em saúde mental do ano de 2013, identificação: atenção primaria
objetivo, diretrizes e metas. SIATE/SAMU do ano de 2013, identificação: gestão hospitalar: objetivo, diretrizes e metas. Controle social do ano de 2013, identificação: secretaria municipal de saúde: objetivo, diretrizes e metas. Assistência farmacêutica e recursos materiais do ano de 2013, identificação: Atenção primaria: objetivo, diretrizes e
metas. Ouvidoria da saúde do ano de 2013, identificação: secretaria municipal de saúde: objetivo, diretrizes e metas. A presidente coloca em votação o Relatório Anual de
Gestão de 2013, aprovado por unanimidade 16 (dezesseis) votos favoráveis. A reunião
foi encerrada às 20h19min.
Ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Ao dia 1º do mês
de abril de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho
Municipal de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa,
realizou-se a sexta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa. Estavam presentes os
conselheiros, Carlos Eduardo Coradassi, Cássia Zweifel Moro Gesuato, Charles Renan
Pinto Aurélio, Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Vera Lucia Wosgerau,
Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de Freitas, Gerusa Clazer Halila Possagno, Sonia
Ruiz Santana Gonçalves, Sérgio Ferreira Doszanet, Jiovany do rocio Kissilevicz, Paulo
Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos, Claudir Messias da Rosa, Sergio Luiz Ferreira de Andrade, Alexandra Strack Camargo, Edson Luiz Ribeiro Ramos, Inez Rosemari Safraide, Elisabete Ap. Antunes do Nascimento, Célio Leandro Rodrigues, Leandro
Soares Machado deu quórum, a Presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os
trabalhos e procedeu a abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata 5ª da reunião Ordinária. 11. Leitura dos Ofícios Recebidos. 1.2 Ofícios Enviados. 2. Relato Geral. 2.1
Relatos das Comissões: Resoluções das Entidades 3. Informes Gerais: 4. Ordem do
dia. 4.1. Apresentação, informações e esclarecimentos de como está sendo feita a marcação pela Central de Leitos – 3ª Regional de Saúde – SESA. 4.2. Programação Anual
de Saúde – 2014. 1. Leitura e Aprovação da Ata 5ª da reunião Ordinária. Aprovada com
ressalvas, do Conselheiro Paulo Saincler Heusi, fala que os ofícios enviados não da pra
saber para quem esta sendo enviados e os ofícios recebidos não da pra saber de quem
esta recebendo os ofícios, já que é pra por na ata, precisa saber de quem é. 1.1. Leitura
dos Ofícios Recebidos. Justificativa de Faltas (Oficio do sindicato dos Comerciários)
Vimos apresentar justificativa de ausência do conselheiro José Timoteo Vasconcellos
Sobrinho na reunião do dia 10 de março do corrente ano, tendo em vista agenda cumprida em pro Entidade Sindical ocorrido na mesma data em Curitiba. Of. nº 22/2014. A
Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV vem pelo presente requerer a Vossa Senhoria a renovação anual da Inscrição no CMS segue em anexo a documentação solicitada. Of. nº 341/14 – Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança vem,
por meio desta, informar o nome e dados do suplente indicado pela coordenação diocesana para representá-la no CMS no município de PG-PR. Motivo a Sra. Elizangela Moromisa está com dificuldades devido a vários compromissos em comparecer nas reuniões para substituir a titular a Sra. Inez Safraide quando necessário. Antonio Alex
Lourenço End. Avenida João Batista França e Silva, nº2837 / Jardim Esplanada Fone:
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3227-5984 ou 9808-697 Email: Lourenzo.lx@hotmail.com. Justificativa de falta (Pastoral Da Criança). Justificativa de Falta de Inez Rosemari Safraide, no dia 18/03/2014
estava em capacitação de Líderes na cidade de Ortigueira - pr. Of. 62 nº /14 - CGM
(Controladoria Geral do Município) Considerando o contido na Instrução Normativa, nº
97/14, publicada no Diário Eletrônico do dia 13.3.2014, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que dispõe sobre as prestações de contas anuais das administrações diretas e indiretas do exercício de 2013, solicitamos que, sejam preenchidos
e respondidos os itens referentes ao CMS, conforme Modelo 8 e 9 em anexo, Lembramos que as informações solicitadas é parte integrante da Prestação de Contas Anual do
exercício de 2013, deverá ser repassada a esta Controladoria até a data limite de
21.03.2014. Of. nº 15/2014 (3º regional) Em atenção ao oficio n º 045/2014/C.M.S, o
qual solicita que seja apresentado em plenária, informações e esclarecimentos de como
está sendo feita a marcação pela Central de Leitos, solicitamos que seja disponibilizada
pauta para reunião do dia 01/04 para abordarmos sobre tal questão. Of. Circular nº 57/
SE/CNS/GM/MS. O Conselho Nacional de Saúde informa que será realizada a XVIII
Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, nos dias 23 e 24 de abril de 2014 em Brasília - DF, local a definir. Por essa razão convidamos esse Conselho para participar, de
forma qualificada no evento em referencia a contribuir no debate, por oportuno, ressaltamos que o deslocamento com passagens e diárias ocorrerá por conta do Conselho de
origem. Na certeza de contarmos com o maior numero de conselheiros para fortalecer
o movimento em defesa do SUS e do controle social. Of. nº 051/2014 A Gerência de
Saúde Mental vem, pelo presente, convidar integrantes deste Conselho para o evento
comemorativo alusivo aos 10 anos do CPS-ad, a realizar nos dias 02 e 03 de abril/2014,
no Centro de Cultura, das 8:30 as 16:00. Of. nº 050/2014 A Gerência de Saúde Mental
vem, pelo presente, solicitar a indicação de um conselheiro para avaliar, junto com o
fiscal do contrato, o serviço prestado pela empresa PSICOBASE CLINICA MEDICA
LTDA, responsável pelo atendimento no CAPS -II, conforme contrato 620/2013, em anexo. Processo nº 0770190/2014 Vimos por meio desta, solicitar a vossa senhoria o pagamento referente a entrega de Coffe break ao fundo municipal de saúde que resulta no
valor de R$ 7364,00 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais) de acordo nota fiscal
596, empenho nº 011490/13, contrato nº 199/2013 pregão 109/2013 em anexo. Of. nº
28/2014. Venho por meio desta, convidar vossa excelência para participar da Palestra
sobre Ética e Combate ao Crack, que será ministrada pelo Delegado licenciado da Policia Federal e Deputado Federal Protógenes Queiroz, no dia 25 de março de 2014 as
19 horas. Local: Auditório da OAB Ponta Grossa, Rua Leopoldo Guimarães Cunha, 510.
Of. nº 005/2014. A Associação de Proteção a Maternidade, Infância e Família João e
Maria vem, por meio deste solicitar a inclusão de um espaço na pauta de sua reunião no
dia 01/04/2014, para tratar de um assunto relativo ao Hospital da Criança Pref. João
Vargas de Oliveira. Resposta do (Hospital João Vargas de Oliveira) referente ao Of. nº
054/2013/CMS - processo nº 0690339/2014 Anexa à folha 14 copia da listagem de assinatura de recebimento dos médicos do corpo clinico desse hospital. Resposta da Secretaria Municipal de Saúde referente ao oficio n º 24/2013/CMS - Processo nº
0520491/2014 Processo nº 0520491/2014 - Há necessidade de elaboração e cronograma dos dias que houver necessidade dos veículos. Salientando que devido ao grande
número de atividades dos motoristas (malote, transporte de pacientes, entregas de documentos...) não haverá a disponibilidade de liberação do veiculo no dia todo, ficando
somente para um dia na semana no período da tarde. (Recebido do Secretário de Saúde) - CMS RECEBIDO EM 26 de março de 2014. Sem numero, oficio entregue pelo
conselheiro Carlos Eduardo Coradassi, Vimos pelo presente encaminhar a programação anual de saúde para 2014, construída com base no Plano Municipal de Saúde
aprovado em Dezembro de 2013. Of. nº 28/2014. (Câmara Municipal), Venho por meio
desta convidar vossa excelência para participar da Palestra sobre Ética e Combate ao
Crack, que será ministrada pelo Delegado licenciado da Policia Federal e Deputado
Federal Protógenes Queiroz, no dia 25 de março de 2014 as 19 horas. Local: Auditório
da OAB Ponta Grossa, Rua Leopoldo Guimarães Cunha, 510. Resposta do Of nº
054/2013/CMS - processo nº 0690339/2014. (Hospital Amadeu Puppi) Anexa a folha 14
copia da listagem de assinatura de recebimento dos médicos do corpo clinico desse
hospital. Resposta do oficio n º 24/2013/CMS - Processo nº 0520491/2014 Processo nº
0520491/2014 Secretaria Municipal de Saúde) - Há necessidade de elaboração e cronograma dos dias que houver necessidade dos veículos. Salientando que devido ao
grande numero de atividades dos motoristas (malote, transporte de pacientes, entregas
de documentos...) não haverá a disponibilidade de liberação do veiculo no dia todo, ficando somente para um dia na semana no período da tarde. (Recebido do Secretário
de Saúde) - CMS RECEBIDO EM 26 de março de 2014of. Nº001/2014/SS oficio de
Neumari Perpetua da Cunha / 1.2. Leitura dos Ofícios Enviados. Of. nº 056/2014/C.M.S.
Solicitar a Vossa Senhoria a publicação no Diário Oficial do Município a 3ª Ata da Reunião Ordinária. Of. nº 057/2014/C.M.S Encaminhar a Vossa Senhoria, o boleto do Telefone (Oi Fixo), com vencimento em 15/03/2014. Of. nº 058/2014/C.M.S. O Conselho
Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa Excelência,
referente ao oficio nº 031/2014 IC nº 0113.05.000038-0 que este Conselho não recebeu
nenhuma reclamação em 2013 a respeito da demora de atendimentos nas Unidades
Básicas de Saúde. Enviado ao Ministério Publico Of. nº 059/2014/C.M.S. O Conselho
Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a
escala e carga horária dos médicos do Pronto Socorro,enviado a Secretaria Of. nº
060/2014/C.M.S. O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa Senhoria que referente às horas extras das funcionarias que foi
excedido nas reuniões de Comissões no qual é imprescindível o trabalho das mesmas,
sendo que as reuniões estão acontecendo em média três vezes por semana, considerando que as reuniões ordinárias são quinzenais, informo ainda que sempre que ultrapassar as horas extras será justificado através de oficio enviado a secretaria, Of. nº
061/2014/C.M.S Solicitar a Vossa Senhoria a publicação no Diário Oficial do Município
as memórias e Listas das Comissões: Comissão de Orçamento e Projetos e Comissão
Municipal do Controle Social, enviado a secretaria, Of. nº 062/2014/C.M.S. Informar a
Vossa Excelência, referente ao oficio nº 196/2014 IC nº 0113.13.000027-7 que este
Conselho não recebeu nenhuma reclamação e demanda da população do bairro do
Jardim Planalto do atendimento da unidade de saúde, enviado ao Ministério Publico. Of.
nº 063/2014/C.M.S. Solicitar a Vossa Senhoria a liberação de um carro no dia 19 de
março de 2014, para os conselheiros fazerem visitas nas unidades de saúde, enviado a
secretaria. Of. nº 064/2014/C.M.S. Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a
confecção de 10 (dez) banners na medida de 50X70 e 2 (dois) banners na medida de
1,50X2, 00, enviado a secretaria. Of. nº 065/2014/C.M.S. Vem por meio deste, solicitar
a Vossa Senhoria a contratação dos Jornais do Diário dos Campos e Jornal da Manhã
enviado a secretaria Of. nº 066/2014/C.M.S. Solicitar a Vossa Senhoria 3 quilos de café,
10 quilos de açúcar, 4 caixas de filtro de papel (grande), 5 quilos de bolacha de água sal
e 5 quilos de bolacha doce, enviado a secretaria. Of. nº 067/2014/C.M.S . Vem por meio
deste, solicitar a Vossa Senhoria, referente aos equipamentos da UTI do Hospital João
Vargas de Oliveira (hospital da criança que a Secretaria Municipal de Saúde cedeu para
o Hospital Bom Jesus. Cópia do Contrato de Cessão. Quantos equipamentos e nº do
patrimônio de cada um. Período do Contrato enviado ao Hospital da criança, Of. nº
068/2014/C.M.S. Vem solicitar junto a Vossa Senhoria a liberação do Espaço Centro de
Cultura para o dia 07 de abril de 2014, no horário das 18h00minh até as 23h00minh para
realização do Evento: “Controle Social na Saúde: Uma Roda de Conversa”. Evento esse
alusivo ao Dia Mundial da Saúde comemorado no dia 07 de abril. Solicitamos também
a disponibilização de microfones, áudio e multimídia para este dia. Certos de podermos
de contar com a Vossa colaboração reiteramos votos de estima e consideração enviado
ao centro de cultura. Of. nº 069/2014/C.M.S Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria um carro para levar e trazer a presidente e mais cinco conselheiros para participarem da 5ª Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador em Irati, no dia 05 de abril
de 2014.Obs.: horário a combinar com a presidente. (fone: (42) 9936-8225)enviado a
secretaria. Of. nº 070/2014/C.M.S. Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, documentos da SESA (termo de doação dos dez equipamentos de UTI pediátrica do Hospital João Vargas de Oliveira (hospital da criança), com número e série dos mesmos).
Obs.: a relação dos equipamentos deverá ser de forma descriminada. Of. nº
071/2014/C.M.S. Vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, informações referentes aos equipamentos da UTI do Hospital João Vargas de Oliveira (hospital da Criança)
que a Secretaria Municipal de Saúde cedeu para o Hospital Bom Jesus. Cópia do Contrato de Cessão. Quantos equipamentos e nº do patrimônio de cada um. Período do
Contrato Solicita quantos equipamentos de UTI estão no hospital da criança, enviado a
secretaria. Of. nº 072/2014/C.M.S O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa
vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a publicação no Diário Oficial do Município, a Ata e a lista de presença da reunião do Segmento dos Usuários. Obs.: Ata e lista
de presença segue em anexo. Of. nº 073/2014/C.M.S O Conselho Municipal de Saúde
de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a elaboração de decreto legitimando o ato da nova composição do Conselho Municipal de Saúde de Ponta
Grossa, estabelecida em assembléia, conforme ata da Reunião do Segmento dos Usuários no dia 06 de março de 2014. Nos termos do § 2º da Lei Municipal nº 48658/1991, e
Lei Municipal 9486/2008. Segue em anexo a lista de composição do Conselho e Ata da
reunião supracitada. Of. nº 074/2014/C.M.S O Conselho Municipal de Saúde de Ponta
Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a elaboração de decreto legitimando o ato da nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa,
estabelecida em reunião ordinária do dia 21 de janeiro de 2014. Nos termos do § 2º da
Lei Municipal nº 48658/1991, e Lei Municipal 9486/2008. Obs.: Segue em anexo a cópia
da Ata e a composição da nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, enviado ao Prefeito. Of. nº 075/2014/C.M.S Solicitar a Vossa Senhoria a publicação no Diário
Oficial do Município a 4ª Ata da Reunião Ordinária, enviado a secretaria. Of. nº
076/2014/C.M.S O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste,
solicitar a Vossa Senhoria um carro para o translado de ida e vota de Ponta Grossa a
Curitiba, Curitiba a Ponta Grossa (aeroporto), passagens área (saído do aeroporto Internacional de Curitiba no dia 22 de abril de 2014, a partir das 13h00min com destino a
Brasília e com retorno do aeroporto Internacional de Brasília no dia 24 de abril de 2014

após as 20h00min com destino ao aeroporto de Curitiba, hospedagem, alimentação e
translado local (taxi). Previsão: 4 conselheiros municipais sendo escolhido no pleno dia
01de abril de 2014 Hospedagem: R$ 3.000,00 (três mil reais). Alimentação: R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais). Translado: R$ 700,00 (setecentos reais).Obs.: Segue em
anexo a cópia o oficio circular nº 57/SE/CNS/GM/MS, enviado a secretaria. Oficio05/2014 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao questionário feito por este
conselho, destaco que no momento da reunião realizada no dia 20 de fevereiro ás 9
horas da manhã no auditório desta secretária, após uma manifestação feita por um representante das entidades ali presente, o qual relatou que se fazia necessidade um
prazo maior para entrega dos documentos necessários para pactuação do novo convenio, pois o tramite do mesmo era lento, o qual se dava pela demora nas analises pelos
órgãos responsáveis (conselho de saúde e prefeitura ), e em resposta a ele manifestei-me em defesa dos órgãos envolvidos, destacando que os dois órgãos estavam comprometidos com a mesmas dando a rapidez maior do que o fluxo natural, pois as pessoas responsáveis que ali se encontram tem o total conhecimento na importância na
rapidez do mesmo. No momento da minha exploração relatei a minha indignação e comentei que havia sido procurada por um conselheiro o qual faz parte deste órgão deliberativo no dia seguinte das apresentações do novo plano de aplicação do ano de 2014,
onde o mesmo expôs que algumas entidades haviam relatado da sua Explanação sobre
a demora nos tramite dos processos encaminhados à concedente (Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa), e o que poderíamos fazer para agilizar os mesmos, facilitando a sim
o deferimento dos mesmos bem como as necessidades o qual se fazia necessária para
o tomador do recurso (entidades). Desta forma, destacado que por duas vezes durante
a reunião me retratei do mal entendido, deixando bem claro para todos os presentes,
que tanto o conselho bem como a secretaria encontrava-se a disposição de todas as
entidades, bem como disponíveis a analisar sempre com competência e rapidez o que
fosse de obrigação dos mesmos. Sem mais para o momento, como representante deste
setor me coloco a disposição para esclarecimentos maiores caso se faça necessário,
(Fernanda Bierhals Spinelli). Of. nº 078/2014/C.M.S. A mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, pensando no bom andamento das atividades deste
conselho e em virtude das inúmeras ocorrências com relação a desentendimentos e
dificuldades de relacionamento, tornando insuportável o ambiente e o processo de trabalho vem por meio deste solicitar a substituição das funcionárias abaixo, colocando as
mesmas a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.1- Neumari Perpétua da Cunha
2- Sueli Mensen, enviado a secretaria. 2. Relato Geral. O conselheiro Sergio Ferreira
Doszanet pede questão de ordem referente ao oficio 078/2014/CMS, fala que Gostaria
de ouvir a outra parte, já que o oficio foi lido em Plenária. A presidente pergunta qual a
questão de ordem do conselheiro, que solicita que seja colocado em pauta para ordem
do dia o conteúdo do oficio, a presidente pergunta ao conselheiro Sergio se está no regimento, o conselheiro responde que está no artigo 19 § 3º Será permitido somente aos
conselheiros e suplentes levantar questões de ordem e de encaminhamento aos assuntos em pauta, respeitando a previsão de tempo para cada tema em pauta a presidente
pergunta aos conselheiros se todos prestaram atenção no pedido do conselheiro Sergio
a presidente fala que foi cancelado o pedido de pauta da 3º regional e que não acha
impedimento nenhum que se coloque em pauta a solicitação do conselheiro colocado
em votação 15(quinze) votos favoráveis e 3 (três) abstenção 2.1. Relatos das Comissões: Resoluções das Entidades; o conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que no dia
24 de março teve reunião da comissão orçamentos contratos e projetos juntamente com
as entidades que buscam o cadastramento junto ao conselho. Analisando a resolução
015 de 2013 foram apresentadas as seguintes modificações na resolução apresentado
conforme dado: Art. 01 ficou incluído 15 de abril de cada ano na secretaria do conselho
Municipal de Saúde.§01 fica incluído a data de 15 de Abril Art.02 todas as entidades que
recebem subvenção do município deverão apresentar em reunião da comissão sua certidão liberatória do TCE Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos contratos vencidos até o dia 31 de março de 2014. Art. 03 inciso 01 Após a data limite de avaliação das
entidades não havendo o relatório final da comissão as entidades que entregaram suas
documentações no prazo legal (15 de Abril) será automaticamente aprovada. Relatório
de atividades: incluindo (A comissão chamará os fiscais de cada contrato, para participar da avaliação da entidade) Plano de aplicação ou projetos de Ações na Área, para
todas as entidades que recebam verbas Municipais. Declaração de não parentesco,
conforme resolução 028/2011 do TCE.- Relatório de atividades do ano anterior, com
avaliação do impacto social/HUMANIZASUS;Sendo pesquisa de satisfação dos usuários e apresentado copia da pesquisa com assinatura e endereço e telefone do pesquisado ao conselho com antecedência a solicitação do recadastramento.- Licença Sanitária ou protocolo de solicitação do pedido.Retirado da resolução: Relatório da aplicação
dos recursos financeiros ate noventa dias após termino do convenio com solicitação de
pauta através de Ofício ao Conselho Municipal de saúde com dez dias de antecedência. (RETIRAR). Em conformidade com o oficio 50/2014, foi aberto aos membros presentes à quem se habilitar indicado pela comissão. Fica indicado o conselheiro Sérgio
Ferreira Doszanet: FAMOPAR, como titular e o conselheiro Jose Timoteo Vasconcellos
Sobrinho: SECPG, como suplente, para representar o CMS Conselho Municipal de Saúde. Referente à UPA Unidade de Pronto Atendimento Santa Paula. Os membros da comissão tomaram conhecimento de liminar concedida pelo judiciário suspendendo à
abertura da licitação da UPA Santa Paula, por irregularidade de procedimento. Em notícia veiculada o senhor prefeito municipal noticiou que irá contratar empresa em caráter
de urgência por dispensa até a liberação da licitação da UPA. Os membros da comissão
deliberam que não houve autorização para contratação por dispensa para a UPA, sob
qualquer justificativa. A comissão requer que qualquer projeto visando a contratação por
dispensa para a UPA deve ser aprovado preliminarmente pela comissão de projetos e
orçamento e após pelo pleno sob pena de apontamento e indeferimento. A presidente
coloca em votação aprovada por unanimidade. 3. Informes Gerais: o conselheiro Sergio
fala que estiveram na câmara municipal acompanhando o projeto de lei 68 e 69 de
prorrogação pra mais dois meses o trabalho pela FAUEPG no hospital pronto socorro na
porta de entrada, lendo o projeto ele coloca que vai transformar em universidade escola
pergunta como que vai transformar em 2 meses e o projeto que no ano passado os
conselheiros tiveram variam reuniões no mês todo foi discutido foi colocado vários itens
esse projeto não foi encaminhado para licitação somente para prorrogação de 2 meses
vendo tudo isso conversamos com os vereadores fala que na visão de conselheiro houve um desrespeito a este conselho mesmo sendo uma prorrogação deveria ser encaminhado a este conselho fala que solicita um parecer da Ordem dos Advogados sobre
esses dois projetos por que não foram ouvidos como conselheiros foi jogado de um dia
pra outro na segunda feira para na terça ser aprovado foi protocolado na Câmara municipal no dia 17 março de 2014 fala que esta indignado com essas situação com base na
141 qualquer assunto referente a verba tem que passar pelo conselho a presidente fala
que realmente foram chamados na Câmara Municipal por que havia mesmo esses dois
projetos o que nos deixou mais indignados como o conselho e um órgão deliberativo e
fiscalizador fomos a onde estava sendo o aprovado e fomos falar com a pessoa responsável pelo projeto Ângela Pompeu foi falado que entrou na Câmara Municipal de última
hora o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que a questão do prazo foi erro da
prefeitura não diz que e da secretaria por que não tem departamento jurídico próprio e
encaminhado ao jurídico e o jurídico diz quando precisa do conselho ou não pode ser
ate questionado o jurídico da Prefeitura a informação que tem que foi enviado no dia 7
de marco de 2014 e a Câmera tem ate 45 dias para deliberar o erro da secretaria foi de
não pedir urgência no projeto e ai o projeto caminha mais rapidamente na Câmara municipal fala que como Conselheiro tem que ser questionado o jurídico da prefeitura fala
que quer colocar uma questão com relação a OAB fala que e valida a participação da
OAB só que acha que a representante no conselho ela tem interesse publico em algumas decisões que vão chegar fala que quer colocar pro plenário que ela deveria ser
substituída por outra advogada, porque ela era superintendente da gestão passada
durante o ano todo de 2012essa é a sua colocação enquanto conselheiro, o conselheiro
Sergio Ferreira Doszanet fala que o oficio que foi enviado para OAB foi os direitos Humanos que indicou ela para assessorar o conselho na parte jurídica, fala que ira colocar
em plenária para ser deliberado O conselheiro Paulo Heusi Saincler fala que tem que
justificar o pedido da substituição.a presidente coloca em votação a questão da advoga
da OAB pedido do conselheiro Carlos Eduardo Coradassi de substituição a presidente
coloca em votação de quem é a favor da substituição, 7 ( sete) colocado em votação a
permanecia da Drª Patrícia 11 (onze) votos. A presidente fala que dia 7 de abril é dia
mundial da saúde, a conselheira Regina Aparecida Rodrigues fala que a secretaria vai
promover no parque ambiental uma serie de atividades para atender a população nesse
dia e o conselho foi convidado a participar também nesse dia, e trabalhar com o tema
controle social, a conselheira fala que vai estar organizado algumas barracas e vai estar
reservada uma barraca para o conselho conversar com a população falar sobre o que e
o conselho divulgar o conselho. A presidente fala que foi informada pela secretaria que
vamos ter que achar outro local em breve, por que o contrato esta vencendo e não vai
ser possível renovar com esse atual proprietário o conselheiro Sergio Ferreira Doszanet
informa a associação dos moradores do Paraná esta fazendo uma plenária em Curitiba
no dia 12 de abril para eleger os delegados que vão para o congresso nacional da CONAN em João Pessoa, estaremos representando Ponta Grossa com 12 pessoas. O
conselheiro Carlos Eduardo Coradassi informa fala que esta e a ultima reunião no conselho fala que esta deixando o conselho por motivos pontuais e que a vaga de primeiro
secretario esta aberta. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet solicita que a reunião a
partir de agora seja fechada por se tratar de assunto interno do conselho referente à
pauta do oficio 78/2014 a presidente coloca em votação a solicitação do conselheiro, de
reunião fechada aprovado por unanimidade as 19:56 horas. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação, informações e esclarecimentos de como está sendo feita a marcação pela
Central de Leitos – 3ª Regional de Saúde – SESA. (retirado de Pauta). Conforme solicitação de Oficio da 3º Regional. 4.2. Programação Anual de Saúde – 2014. A presidente
fala que, dando continuidade a pauta como o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi
tem que passar a programação e é rápido será passado por primeiro e a segunda é em
relação ao oficio, o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que a programação
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anual de Saúde e um recorte do Plano Municipal de Saúde, o Segesk o sistema solicita
que seja apresentado e aprovado em separado do Plano Municipal de Saúde na verdade vai ser o caderno de verificação do comprimento de todos os itens solicita se possível
a aprovação hoje da programação Anual de Saúde e esta disponível será enviado a todos por email para todos os conselheiros, o conselheiro Sergio Ferreira Doszanet Fala
que pela 141 essa programação é para os conselheiros acompanharem e se não for
acompanhado como esta colocado na programação e aprovar e no ano que vem no
relatório de gestão e ai que os conselheiros responderão perante a justiça e importante
essa apresentação e que todos os conselheiros vão receber por email se possível
acompanhe que serão responsabilizados o ano que vem, o conselheiro Charles Renan
fala que todos os conselheiros leiam e que na próxima reunião seja colocado para aprovação a conselheira Vera Lucia Wosgerau fala que ultimamente tudo esta chegando em
cima da hora para ser aprovado fica receosa por que não sabe do que se trata e como
vão ser responsabilizados por um monte de coisa e importantíssimo estarem instrumentalizados o conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que tem prazo e que na verdade
teria que ser passado junto com o plano municipal de saúde e a programação e o próprio recorte do plano em si, e a programação do ano de 2014 e o plano com as metas
de 2014 vai pras comissões a pauta da comissão de segunda feira será programação
anual de saúde.4.2 oficio 78/2014 assuntos referente as funcionarias Sueli Mensen e
Neumari Perpetua da Cunha. ( Inclusão na pauta conforme deliberado em plenária) a
presidente fala para dar andamento da pauta com forme o art 19 do regimento interno
fala que cada uma vai falar se quiserem tem 3 minutos de fala cada seguindo o regimento pergunta se algum conselheiro tem algo a falar o conselheiro Paulo Heusi Saincler
solicita esclarecimento sobre o oficio que a mesa diretora toma atitude de pedir a substituição da funcionarias abaixo, pergunta já que a inclusão dessas pessoas no conselho
municipal foi feita através de uma apresentação a plenária e a devida aprovação da
plenária quer saber a autonomia da mesa fazer isso. A presidente fala que como representante do conselho e da mesa também pode responder; a mesa chegou a esse oficio
com o andamento que andava tendo ai os demais da mesa estavam sabendo e chegaram a seguinte conclusão de fazer o oficio e colocar em plenária por que a plenária é
soberana sobre tudo por tanto o oficio foi encaminhado a secretaria municipal de saúde
e hoje vai estar em pauta. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que sempre
prezou pelo regimento interno do conselho, e no artigo 21 no inciso 1º cabe a mesa diretora através do presidente em caso de urgência a prerrogativa de deliberar em “A” de
referendo, se a mesa se reunisse e fizesse em ato de “A” de referendo os conselheiros
estariam apenas homologando por tanto foi feito só oficio solicitamos que viessem para
ordem do dia, fala que tem que ser ouvido as duas depois tomar uma atitude. A presidente fala que vai ter que ser resolvido hoje, por que veio oficio da funcionaria Neumari
Perpetua da Cunha solicitando a sua saída. A plenária delibera 5 (cinco) minutos para
cada uma falar. O conselheiro João fala que vai ter que acertar a casa e que é favorável
que as duas fiquem. A presidente fala que concorda com a fala do conselheiro. A presidente coloca em votação pela permanência das duas funcionárias, 11 (onze) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções e nenhuma contra. A presidente fala que pelos votos
contados da se a permanência das duas funcionaria. A presidente encerra a reunião as
20:51hs.

FUNDESP
F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E E S P O R T E S
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2014
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza da estrutura metálica interna de suporte da cobertura do Ginásio de Esportes Oscar Pereira no Município de Ponta Grossa
VENCEDOR: EMERSON LUIS MACHADO
VALOR TOTAL: R$ 25.160,00 (vinte e cinco mil cento e sessenta reais)
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

FUNTUR
F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E T U R I S M O
Processo nº 1

Dispensa nº 1

Protocolo nº 0780399/2014

Data de expedição - 23/04/14
Objeto - Aquisição de alimentos para café da manhã para os participantes da TROPEADA DA TOCA DO GORDO.
Órgão Solicitante FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
Item

Quantidade

Açúcar refinado 5 kg de origem vegetal, constituído basicamente por
sacarose de cana de açúcar, com teor de sacarose superior a 98,5%;
aspecto solido amorfo, cor branca; umidade máxima de 0,3 %; teor 11,00 PCT
máximo de cinzas de 0,2% e teor máximo de açucares redutores de
0,4%; pacote plásticos de 5 kg
Farinha de milho amarela. Pacote de 1 kg. Validade mínima de 06
12,00 PCT
meses
Óleo de Soja Refinado. Pet de 900 ml. Validade mínima de 06 meses 30,00 FRC
Extrato de Tomate. Validade mínima de 06 meses – embalagem
2,00 LTA
com 8 kg.
Cebola pera branca - especial - 1 ª qualidade
5,00 KG
Pó para o preparo de refresco, à base de açúcar, sal, maltodextrina, polpa desidratada ou extrato de frutas; fibra alimentar vegetal,
acidulantes, edulcorantes e corantes; agente espumante: extrato
de quiláia; enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem primaria: pacotes plásticos metalizados com peso 25 a 30 g do pro- 160,00 PCT
duto. Validade mínima de 1 ano após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para
alimentos e especifica do produto. Sabores de uva e laranja divididos
proporcionalmente.
Ovos: brancos; grandes. Casca lisa, limpa, sem rachaduras; calcificação uniforme. Validade mínima de 20 dias após a data de fabri30,00 DZ
cação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação
vigente para alimentos e específica para o produto.
Alho 1ª qualidade
2,00 KG
Chá mate tostado a granel, embalagem com 250 gramas. Validade
4,00 CX
de no mínimo 12 meses.
Mortadela de frango isenta de gorduras trans e com 100% de carne
de frango e sem gorduras aparentes - resfriada. Caixas com peças
de 500 grs. Embalados de acordo com os padrões exigidos pela
5,00 KG
legislação em vigor. Os produtos devem apresentar características
próprias de acordo com o padrão de identidade e qualidade. Validade
mínima de 03 meses
Queijo muzzarella.
5,00 KG
Sal de cozinha refinado iodado c/ antiumectante. Validade mínima
4,00 KG
de 12 meses
Fubá de milho amarelo 1ª linha. Validade mínima de 08 a 12 meses.
12,00 KG
Leite UHT Integral longa vida, caixas com 12 litros em embalagem
80,00 CX
longa vida, validade mínima de 12 meses.
Margarina vegetal c/ no mínimo de 60 a 70% de lipídios. Pacote de
16,00 UNID
500 grs. Validade mínima de 12 meses.
Salsicha de carne, isenta de corantes e gorduras trans - congelada. Embalados de acordo c/ os padrões exigidos pela legislação
em vigor. Os produtos devem apresentar características próprias 20,00 KG
de acordo c/ o padrão de identidade e qualidade. Validade mínima
de 6 meses.
Pó de Café, torrado e moído, pronto para preparo, pacote tipo almofada ou vácuo, selo ABIC, produto com cor uniforme característica, 30,00 PCT
sem sujeiras ou grãos mal triturados, pacote com 500g.
Farinha de trigo especial, enriquecida, tipo 1 de primeira, pacote com
17,00 PCT
5kg, cor e textura uniformes.
Fermento químico para tortas e bolos, composição: amido de milho,
1,50 KG
fosfato de monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio.
Fermento biológico seco, tipo pó granulado, para pães e massas,
composição: Saccharomyces cerevisiae e moo estearato de sorbi- 21,00 KG
tana.
Toicinho
15,00 KG
Banha
4,00 KG
Farinha de Centeio
10,00 KG
Goiabada
7,00 KG
Cargas de Gás liquefeito de petroleo13 KL
4,00 UNID
Copos de plástico de 300 ml pacotes com 100 unidades
10,00 PCT
Colheres de plástico tipo festa pacotes com 50 unidades
20,00 PCT
Erva Doce
10,00 PCT
Canela em pó 20 gr
10,00 PCT
Papel Toalha
10,00 PCT
Papel Higiênico com 16 unidades por pacote
10,00 PCT
Pães tipo francês
20,00 KG
Fornecedor
SUPERMERCADO FIEBIG

Valor
Valor Total
Unitario
do Item

12,50

2,50

30,00

3,90

117,00

5,60

11,20

3,25

16,25

0,95

152,00

4,80

144,00

16,80

33,60

6,50

26,00

7,25

36,25

22,50

112,50

1,45

5,80

1,90

22,80

2,95

236,00

5,25

84,00

7,80

156,00

7,50

225,00

13,50

229,50

20,00

30,00

11,95

250,95

9,50
5,90
4,80
7,00
55,00
4,95
4,80
2,50
2,50
3,99
8,70
7,90

142,50
23,60
48,00
49,00
220,00
49,50
96,00
25,00
25,00
39,90
87,00
158,00

Valor Total
$ 3.019,85 (três mil, dezenove reais e oitenta e cinco centavos)

Inciso II, do artigo 24, da Lei n. 8.666/93

137,50
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PROAMOR
FUNDAÇÃO PROAMOR DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO NA FORMA
ELETRÔNICA Nº 11/2014
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21
da Lei 8.666/93, torna público que o edital de Pregão na Forma Eletrônica nº 11/2014,
cujo Objeto é Aquisição de Veículos 0 Km, para atender às necessidades da Fundação
Municipal PROAMOR de Assistência Social, sofre as seguintes alterações : Na data de
sua abertura e na Descrição do Objeto, em relação ao descritivo do veículo do lote 2,
conforme descrito abaixo:
Nova Abertura : 07/05/2014
Horário: 14:00 horas
Descrição do Objeto:
No lote 2, Onde se lê:
Veículo 0 km MINI-VAN 7 PASSAGEIROS (incluso o emplacamento); ANO/
MODELO: 14/14 ; Cor: Sólida Branca; MOTOR- 1.0L Gasolina - Cilindros em
linha mínimo 4, 16V- SISTEMA DE INJEÇÃO: Tipo MPFI –CILINDRADAS (cc):
aprox. 999 - POTENCIA MAXIMA aprox.(cv/rpm): 64/6.000 -POTENCIA MAXIMA(kw/rpm): 47/6.000 –TORQUE aproximado(kgfm/rpm): 8,97/3.500-4.500
-TRANSMISSÃO: Manual de ate 5 velocidades frente + 1 velocidade ré.
SUSPENÇÃO E FREIOS: - SUSPENÇÃO DIANTEIRA:Independente, tipo
McPherson, Molas tipo Helicoidas, Amortecedores de dois cursos - SUSPENÇÃO TRASEIRA: Eixo rígido dependente com feixe de molas, amortecedores
cilindros dois cursos. - FREIO DIANTEIRO:Disco - FREIO TRASEIRO:TamborPESOS APROXIMADOS:- PESO BRUTO TOTAL(kg):1.785 - EM ORDEM DE
MARCHA(kg):1.170 DIMENSÕES APROXIMADAS - COMPRIMENTO(mm):
3.993; - LARGURA(mm): 1.607 - ALTURA(mm): 1.908 - ENTRE-EIXO(mm):
2.600 - NUMERO DE PORTAS: 5 - ASSENTOS: 7 CAPACIDADES APROXIMADAS: - CARGA(kg): 615 Kg - TANQUE DE COMBUSTIVEL(lt) : ATÉ 40 lts.
RODAS: - RODAS(diâmetro): 14” - PNEUS: 175/65R14 EQUIPAMENTOS - AR
CONDICIONADO; - DIREÇÃO HIDRAULICA - RADIO ELETRICO COM ENTRAGA USB- ALAVANCA DE MARCHAS NO CONSOLE CENTRAL- FREIOS
A DISCO - AR CONDICIONADO DE TETO COM ATÉ 3 VELOCIDADES, NA
SEGUNDA FILEIRA DE BANCOS - GARANTIA 3 ANOS ou 80.000 km rodados.

EDIÇÃO Nº 1.255 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2014

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 022/2014
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 5443 de 16/4/2014, de
autoria do Vereador Luiz Bertoldo;

RESOLVE
Nomear, a partir do dia 15 de abril do corrente ano, ARIEL RODRIGUES
ALOBACH, CIRG. 43.382.632/PR, para exercer o emprego público em comissão de
Assessor Parlamentar II, atribuindo-lhe o CC 02, para desempenhar sua função junto
ao Gabinete Parlamentar do Vereador Luiz Bertoldo.
Ponta Grossa, em 16 de abril de 2014.
Vereador ALIEL MACHADO
Presidente
Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Vice-Presidente
Vereador LUIZ BERTOLDO
Segundo-Secretário

Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Primeiro-Secretário
Vereador DANIEL MILLA
Terceiro-Secretário

LEIA-SE:
Veículo 0 km MINI-VAN 7 PASSAGEIROS (incluso o emplacamento); ANO/
MODELO: 13/14 ; Cor: Sólida Branca; MOTOR- 1.0L Gasolina - Cilindros em
linha mínimo 4, 16V- SISTEMA DE INJEÇÃO: Tipo MPFI –CILINDRADAS (cc):
aprox. 999 - POTENCIA MAXIMA aprox.(cv/rpm): 64/6.000 -POTENCIA MAXIMA(kw/rpm): 47/6.000 –TORQUE aproximado(kgfm/rpm): 8,97/3.500-4.500
-TRANSMISSÃO: Manual de ate 5 velocidades frente + 1 velocidade ré.
SUSPENÇÃO E FREIOS: - SUSPENÇÃO DIANTEIRA:Independente, tipo
McPherson, Molas tipo Helicoidas, Amortecedores de dois cursos - SUSPENÇÃO TRASEIRA: Eixo rígido dependente com feixe de molas, amortecedores
cilindros dois cursos. - FREIO DIANTEIRO:Disco - FREIO TRASEIRO:TamborPESOS APROXIMADOS:- PESO BRUTO TOTAL(kg):1.785 - EM ORDEM DE
MARCHA(kg):1.170 DIMENSÕES APROXIMADAS - COMPRIMENTO(mm):
3.993; - LARGURA(mm): 1.607 - ALTURA(mm): 1.908 - ENTRE-EIXO(mm):
2.600 - NUMERO DE PORTAS: 5 - ASSENTOS: 7 CAPACIDADES APROXIMADAS: - CARGA(kg): 615 Kg - TANQUE DE COMBUSTIVEL(lt) : ATÉ 40 lts.
RODAS: - RODAS(diâmetro): 14” - PNEUS: 175/65R14 EQUIPAMENTOS - AR
CONDICIONADO; - DIREÇÃO HIDRAULICA - RADIO ELETRICO COM ENTRAGA USB- ALAVANCA DE MARCHAS NO CONSOLE CENTRAL- FREIOS
A DISCO - AR CONDICIONADO DE TETO COM ATÉ 3 VELOCIDADES, NA
SEGUNDA FILEIRA DE BANCOS - GARANTIA 3 ANOS ou 80.000 km rodados.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda
pelo fone/fax (042) 3224-1176 ou 3222-6365.
Ponta Grossa, 27 de março de 2014.
JÚLIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
Secretário Municipal de Assistência Social
Presidente da Fundação PROAMOR

PROLAR
C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E
P O N TA G R O S S A
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2012
OBJETO: lote nº 15 (quinze) da quadra nº18 (dezoito), localizado no Loteamento
Jardim Boreal, na cidade de Ponta Grossa/PR
COMPRADOR: JOSIAS ANDRADE BUENO
VALOR TOTAL: R$ 54.086,37 (Cinquenta e quatro mil, oitenta e seis reais e trinta e
sete centavos).
Ponta Grossa, 13 de Março de 2014.
Dino Athos Schrutt
Diretor Presidente

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 020/2014
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 05412, de autoria do Vereador Luiz Bertoldo;

RESOLVE
Exonerar, a partir do dia 14 de abril do corrente ano, DILMARISE DOS SANTOS MACHADO, CIRG. 7.512.945-9/PR., do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar II.
Ponta Grossa, em 15 de abril de 2014.
Vereador ALIEL MACHADO
Presidente
Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Vice-Presidente

Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Primeiro-Secretário

Vereador LUIZ BERTOLDO
Vereador DANIEL MILLA
Segundo-Secretário
Terceiro-Secretário
_____________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 021/2014
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE
Art. 1º - Designar, a partir do dia 14 de abril do corrente ano, ANSELMO ANDRADE
JUNIOR, CIRG. 12.788.568-0/Pr., para exercer o emprego público em comissão de Assessor de Gabinete I, atribuindo-lhe o CC 05, para desempenhar
sua função junto ao Gabinete da Presidência, ficando dispensado do emprego
público em comissão de Assessor de Gabinete II.
Art. 2º - Designar, a partir do dia 14 de abril do corrente ano, MARINA ALVES DE OLIVEIRA, CIRG 10.397.002-4/PR, para exercer o emprego público em comissão
de Assessor de Gabinete II da Presidência, atribuindo-lhe o cc 04, ficando dispensada do emprego público em comissão de Assessor de Gabinete I.
Ponta Grossa, em 15 de abril de 2014.
Vereador ALIEL MACHADO
Presidente
Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente
Primeiro-Secretário
Vereador LUIZ BERTOLDO
Vereador DANIEL MILLA
Segundo-Secretário
Terceiro-Secretário
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