
DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 1.371 / ANO VI / 06 PÁGINAS 

Jornalista responsável: EDGAR HAMPF
Identifi cação profi ssional nº 6681

Lei Nº 9926/2009

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2014

L E I S

L   E   I    Nº    11.935, de 25/09/2014
Altera a Lei n. 10.298, de 23/06/2010, con-
forme especifi ca.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 277/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1°. A Lei n. 10.298, de 23/06/2010, com alterações dadas pela Lei n. 10.618, de 

27/06/2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º.  ...
           I.  utilizar o imóvel doado para implantação de Indústria e Comércio de 

Insumos Agrícolas, como Inoculantes, Biofertilizantes, Fertilizantes 
Foliares, Produtos Biológicos, Biocontroladores, Máquinas e Equipa-
mentos para Pulverização, com área construída de 1.362,00 m² (um 
mil, trezentos e sessenta e dois metros quadrados); (NR)

II. garantir no empreendimento o mínimo de 06 (seis) empregos diretos; 
(NR)

III.  investir no imóvel o valor mínimo de R$ 1.120.500,00 (um milhão,
cento e vinte mil e quinhentos e reais); (NR)
...

Art. 3º.  ...
Art. 3°-A. Fica prorrogado por 15 (quinze) meses o prazo para início e con-

clusão das obras de implantação do empreendimento de que trata 
esta Lei. (AC)

Art. 4º.  ... ”
Art. 2º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.936, de 25/09/2014
Altera a Lei n. 7.087, de 23/12/2002.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 278/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1°. A Lei n. 7.087, de 23/12/2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º.  ...
Art. 3°-A. Fica prorrogado por 18 (dezoito) meses o prazo para início e con-

clusão das obras de implantação do empreendimento de que trata 
esta Lei. (AC)

Art. 4º.  ... ”
Art. 2º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.937, de 25/09/2014
Altera a Lei n. 8.399, de 28/12/2005.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 279/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1°. A Lei n. 8.399, de 28/12/2005, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º.  ...
Art. 3°-A. Fica prorrogado por 18 (dezoito) meses o prazo para início e con-

clusão das obras de implantação do empreendimento de que trata 
esta Lei. (AC)

Art. 4º.  ... ”
Art. 2º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos

L   E   I    Nº    11.938, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Indus-
trial a Montenegro Indústria, Comércio e 
Transporte de Madeira Ltda., e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 280/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a MONTENEGRO TRANS-

PORTES RODOVIÁRIOS LTDA., imóveis situados no Distrito Industrial Prefei-
to Cyro Martins, Quadrante SE, Bairro do Cará-Cará, com as seguintes carac-
terísticas, metragens e confrontações:

I. Área B/2-12-B
Inscrição Imobiliária n.º 15.3.20.38.2207.000, (Oriunda do desdobro da Área B/2-12) 

medindo 175,00 m de frente para a Rua Francisco Przybzlovicz (antiga Ave-
nida D); do lado direito de quem da rua olha, confronta com a Área denomi-
nada de B/2-12-C (oriunda do desdobro da Área B/2-12), de propriedade de 
Inocbras Comércio,  Importação e Exportação Ltda., onde mede 104,00 m; do 
lado esquerdo de quem da Rua olha, confronta com a Área denominada de 
B/2-12-C (oriunda do desdobro da Área B/2-12), de propriedade da Inocbras 
Comércio, Importação e Exportação Ltda., onde mede 177,00 m; fechando o 
perímetro no fundo, confronta com a Avenida Adroaldo José Bombardelli, onde 
mede 142,80 m. Terreno de forma irregular com área total de 28.215,55 m², 
situado no lado ímpar da numeração predial do logradouro denominado de 
Rua Francisco Przybzlovicz, distante 100,55 m da Avenida F.

II. (Avenida “F”) – TRECHO 4-C
Trecho 4C (Oriunda do desdobro do Trecho 4 da Avenida F), medindo 41,97 m de frente 

para a lateral esquerda do trecho n.º 4B, (oriunda do desdobro do trecho 4 da 
Avenida F), de propriedade do Município de Ponta Grossa, o qual faz frente 
para a Avenida Aroldo José Bombardelli; lado direito de quem 

da Avenida olha, confronta com a área B/2-12-B, de propriedade de Inocbrás Comércio 
de Importação e Exportação Ltda, onde mede 106,00 m; lado esquerdo de 
quem da Avenida olha, confronta com parte da Área Verde A/4 de propriedade 
do Município de Ponta Grossa, onde mede 43,86 m; fechando o perímetro no 
fundo, confronta com o trecho 4/D (oriundo do desdobro do trecho 4 da Ave-
nida F), de propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 42,89 m. 
Terreno de forma trapezoidal com área de 2.093,94 m², situado no lado par no 
sentido Leste/Oeste do logradouro denominado de Avenida Aroldo José Bom-
bardelli, distante 141,64 m da Rua Francisco Przybzlovicz. Inscrição Imobiliária 
n.º 15.3.13.59.0796.000.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de benefi ciamento de ma-

deiras em geral, com área construída de aproximadamente 7.850,00 m² (sete 
mil oitocentos e cinquenta metros quadrados);

II. garantir no empreendimento o mínimo de 160 (cento e sessenta) empregos 
diretos;

III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais);
IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.

Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a transformação da natureza 
jurídica para bem dominial da área constante no Inciso II do Art. 1º desta Lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-

COS, em 25 de setembro de 2014.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT

Secretário Municipal de Administração 
e Assuntos Jurídicos

_________________________________________________________
L   E   I    Nº    11.939, de 25/09/2014

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial a 
CETRIC – Central de Tratamento de Resí-
duos Sólidos, Industriais e Comerciais de 
Chapecó Ltda., e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 281/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a CETRIC – CENTRAL DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE 
CHAPECO LTDA., imóveis situados no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, 
Quadrante SE, Bairro do Cará-Cará, com as seguintes características, metra-
gens e confrontações:

I. Área B/2-12-C
Inscrição Imobiliária n.º 15.3.20.38.2207.000 (oriunda do desdobro da Área B/2-12), 

medindo 141,64 m de frente para a Avenida “F”; do lado direito de quem da 
Avenida olha, não há confrontantes; do Lado Esquerdo de quem da Avenida 
olha, confronta com a Rua Francisco Przybzlovicz, (antiga Avenida D) com a 
qual faz esquina e mede 100,55 m; fechando o perímetro no fundo, confronta 
com a Área denominada de B/2-12-B (oriunda do desdobro da Área B/2-12), 
de propriedade de Inocbrás Comércio de Importação e Exportação Ltda., onde 
mede 104,00 m. Terreno de forma triangular com área de 5.228,60 m², situada 
no lado par da numeração predial do logradouro denominado Avenida “F”, dis-
tante 106,00 m da Avenida Adroaldo José Bombardelli.

II. (Avenida “F”) – TRECHO 4-D
Trecho 4-D (oriundo do desdobro do Trecho 4 da Avenida F), medindo 41,96 m de frente 

para a lateral esquerda do Trecho n.º 4-F (oriundo do desdobro do trecho 4 da 
Avenida F), de propriedade do Município de Ponta Grossa, o qual faz frente 
para a Rua Francisco Przybzlovicz,; lado direito de quem da Rua olha, confron-
ta com parte da Área Verde A/4 de propriedade do Município de Ponta Gros-
sa, onde mede 203,77 m; lado esquerdo de quem da Avenida olha, confronta 
com a Área B/2-12-C, de propriedade de Inocbras Comércio de Importação 
e Exportação Ltda., onde mede 141,64 m; fechando o perímetro no fundo, 
confronta com o Trecho 4C (oriundo do desdobro do Trecho 4 da Avenida F), 
de propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 42,89 m. Terreno 
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de forma trapezoidal com área de 4.924,93 m², situado no lado Par no sen-
tido Leste/Oeste do logradouro denominado de Rua Francisco Przybzlovicz, 
distante 106,00 m da Avenida Aroldo José Bombardelli, Inscrição Imobiliária 
n.º 15.3.13.59.0690.000.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I. utilizar o imóvel doado para instalação de central de tratamento de Resíduos 

Sólidos Industriais, com área construída de aproximadamente 900 m² (nove-
centos metros quadrados);

II. garantir no empreendimento o mínimo de 30 (trinta) empregos diretos;
III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.

Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a transformação da natureza 
jurídica para bem dominial da área constante no Inciso II do Art. 1º desta Lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-

COS, em 25 de setembro de 2014.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT

Secretário Municipal de Administração 
e Assuntos Jurídicos

_________________________________________________________
L   E   I    Nº    11.940, de 25/09/2014

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial 
a RHAL Indústria e Comércio de Produtos 
Agropecuários Ltda.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 282/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a RHAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., o imóvel situado no 
Distrito Industrial, Quadrante SE, Bairro do Cará-Cará, com as seguintes ca-
racterísticas, metragens e confrontações:

Área 5/AR/D-2
Inscrição Imobiliária n.º 15.3.12.58.0814.000 (oriunda do desdobro da Área 5/AR/D), 

medindo 70,00 metros de frente para a Avenida Adroaldo José Bombardelli; do 
lado direito de quem da Avenida olha, confronta com a área 5/AR/D-1 (oriunda 
do desdobro da área 5/AR/D), de propriedade de Indústria e Comércio de Pro-
dutos de Bombardelli Ltda., onde mede 170,42 metros; do Lado Esquerdo de 
quem da Avenida olha, confronta com a Área 5/E, de propriedade do Município 
de Ponta Grossa, onde mede 170,42 metros; fechando o perímetro no fundo, 
confronta com a Avenida “F”, onde mede 70,00 metros. Terreno de forma re-
tangular com área de 11.929,40 metros quadrados, situado no lado Ímpar no 
sentido Norte/Sul do logradouro denominado de Avenida Adroaldo José Bom-
bardelli, distante 98,43 metros da Rua n.º 01.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
         I- utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de fertilizantes líquidos, 

com área construída de aproximadamente 1.950,00 m² (um mil, novecentos e 
cinquenta metros quadrados);

        II- garantir no empreendimento o mínimo de 12 (doze) empregos diretos;
       III- investir no imóvel o valor mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
       IV- assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-

COS, em 25 de setembro de 2014.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT

Secretário Municipal de Administração 
e Assuntos Jurídicos

_________________________________________________________
L   E   I    Nº    11.941, de 25/09/2014

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial 
a RICKLI INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
BORRACHA LTDA., e dá outras provi-
dências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 283/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a RICKLI INDÚSTRIA E 

COMERCIO DE BORRACHA LTDA., o imóvel situado no Distrito Industrial, 
Quadrante SE, Bairro do Cará-Cará, com as seguintes características, metra-
gens e confrontações:

Área 29/E-R3
Área de terreno urbano constituído pela Área 29/E-R3 (vinte e nove barra E traço 

R três), oriundo do desdobro da Área 29/E-R, da quadra 29 (vinte e nove), 
de forma retangular, quadrante SE, situado no Distrito Industrial Prefeito Cyro 
Martins, neste Município, distante 240 m (duzentos e quarenta metros) da Ave-
nida Jose Carlos Gomes (antiga Avenida “C”), medindo 40 m (quarenta metros) 
de frente para a Rua Salma Fayad (antiga Rua n.º 8), lado ímpar no sentido 
sul-norte, confrontando de quem da rua olha, do lado direito, com a área 29/E-
R2, de propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 100 m (cem 
metros); do lado esquerdo, com a área n.º 29/E-R4, de propriedade do Municí-
pio de Ponta Grossa, onde mede 100 m (cem metros), e de fundo, com a área 
29/C, de propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 40 m (qua-
renta metros), com a área total de 4.0000 m² (quatro mil metros quadrados).

Área 29/E-R4
Área de terreno urbano constituído pela Área 29/E-R4 (vinte e nove barra E traço 

R quatro), oriundo do desdobro da Área 29/E-R, da quadra 29, de forma 
retangular, quadrante SE, situado no Distrito Industrial Prefeito Cyro 
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Martins, neste Município, distante 280 m da Avenida José Carlos Gomes 
(antiga Avenida “C”), medindo 64m 22cm (sessenta e quatro metros e vinte 

e dois centímetros) de frente para a Rua Salma Fayad (antiga Rua nº 8), lado ímpar 
no sentido sul-norte, confrontando de quem da rua olha, do lado direito, com 
a área 29/E-R3, de propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 
100m; do lado esquerdo, com a Avenida Constancio Mendes, onde faz es-
quina e mede 101m 98cm (cento e um metros e noventa e oito centímetros), 
e no fundo, com a área 29/C, de propriedade do Município de Ponta Grossa, 
onde mede 44m 24cm (quarenta e quatro metros e vinte e quatro centímetros), 
com a área total de 5.423 m² (cinco mil, quatrocentos e vinte e três metros 
quadrados).

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de artefatos e peças de 

borracha, com área construída de aproximadamente 2.900,00 m² (dois mil e 
novecentos metros quadrados);

         II. garantir no empreendimento o mínimo de 46 (quarenta e seis) empregos dire-
tos;

        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos 
mil reais);

        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis n.ºs 
11.022, de 25/06/2012 e 11.165, de 30/10/2012.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração 

e Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.942, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial a 
ALER Comércio de Móveis Ltda.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 284/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a ALER COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA., o imóvel situado no Distrito Industrial, Quadrante SE, Bairro 
do Cará-Cará, com as seguintes características, metragens e confrontações:

Área 33/B-3
Lote de terreno denominado Área n.º 33/B-3 (oriundo do desdobro da Área 33/B), da 

quadra nº 33, quadrante S-E, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Mar-
tins, Inscrição Imobiliária n.ºs. 15.3.37.28.1223.000, medindo 57,50 metros de 
frente para a Rua n.º 09 (nove), Lado Direito de quem da Rua olha, confronta 
com parte da Área n.º 33/B-2 2 (oriunda do desdobro da Área 33/B) de proprie-
dade do Município de Ponta Grossa, onde mede 166,00 metros; Lado Esquer-
do de quem da Rua olha, confronta com parte da Área 33/B-R, de propriedade 
da Madeireira Jobb Ltda. (anteriormente Município de Ponta Grossa), onde 
mede 166,00 metros; fechando o perímetro no fundo confronta com a Área 
33/B-1 (oriunda do desdobramento da Área 33/B), de propriedade do Municí-
pio de Ponta Grossa, onde mede 57,50 metros. Terreno de forma retangular 
com área de 9.545,00 metros quadrados, situado no lado Ímpar da numeração 
predial do logradouro denominado de Rua n.º 09, distante 178,35 metros da 
Avenida Constâncio Mendes.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I.  utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de móveis de aço, 

com área construída de aproximadamente 2.000,00m² (dois mil metros 
quadrados);

         II. garantir no empreendimento o mínimo de 26 (vinte e seis) empregos diretos;
        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração 

e Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.943, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial 
a M.M.R. Serraria Ltda. – EPP.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 285/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a M.M.R. SERRARIA 

LTDA. - EPP, imóvel situado no Distrito Industrial, Quadrante SE, Bairro do 
Cará-Cará, com as seguintes características, metragens e confrontações:

Área n.º D/5
Lote de terreno denominado Área n.º D/5 (oriunda do desdobro da área D),da quadra n.º 

22, quadrante SE, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, Inscrição 
Imobiliária n.º 15.3.21.56.1225.000, medindo 165,00 m de frente para a Aveni-
da Adroaldo Bombardelli; lado direito de quem da Avenida olha, confronta com 
a Avenida F e com a Área Verde A/4 de propriedade d

o Município de Ponta Grossa, onde mede 199,89 m; lado esquerdo de quem da Avenida 
olha, confronta com a Área D/4 (oriundo do desdobramento da Área D), de 
propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 150,74 m fechando 
o perímetro no fundo, confronta pela faixa de segurança da Rede Ferroviária 
Federal Sociedade Anônima – R.F.F.S.A., com parte da propriedade da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, onde mede 25,82 m, 
terreno de área irregular com área de 14.146,94 metros quadrados; distante 
561,00 m da Rua n.º 5, lado par, sentido leste-oeste, da numeração predial do 
logradouro denominado de Avenida Adroaldo Bombardelli.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de biomassa, com área 

construída de aproximadamente 1.000,00 m² (um mil metros quadrados);
         II. garantir no empreendimento o mínimo de 13 (treze) empregos diretos e 120 

(cento e vinte) indiretos;
        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhen-

tos mil reais);
        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração 

e Assuntos Jurídicos

L   E   I    Nº    11.944, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial 
a D.S.E. Indústria e Comércio de Móveis 
de Aço Ltda.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 286/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a D.S.E. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA., o imóvel situado no Distrito Indus-
trial, Quadrante SE, Bairro do Cará-Cará, com as seguintes características, 
metragens e confrontações:

Área 33/B-2
Lote de terreno denominado Área n.º 33/B-2 (oriundo do desdobro da Área 33/B), da 

quadra nº 33, quadrante S-E, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Mar-
tins, Inscrição Imobiliária n.ºs. 15.3.37.28.1169.000 – Área n.º 33/B-2 (oriunda 
do desdobro da Área 33/B), medindo 57,50 metros de frente para a Rua n.º 09 
(nove), Lado Direito de quem da Rua olha, confronta com parte da Área n.º 
33/A de propriedade da Ultec Alimentos S/A, onde mede 166,00 metros; Lado 
Esquerdo de quem da Rua olha, confronta com a Área 33/B-3 (oriunda do 
desdobramento da Área 33/B), de propriedade do Município de Ponta Grossa, 
onde mede 166,00 metros; fechando o perímetro no fundo confronta com a 
Área 33/B-1 (oriunda do desdobramento da Área 33/B), de propriedade do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, onde mede 57,50 metros. Terreno de forma irregular 
com área de 9.545,00 metros quadrados, situado no lado Ímpar da numeração 
predial do logradouro denominado de Rua n.º 09, distante 120,00 metros da 
Avenida Carlos Gomes (antiga Avenida C).

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
         I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de móveis de aço, com 

área construída de aproximadamente 2.700,00m² (dois mil e setecentos me-
tros quadrados);

         II. garantir no empreendimento o mínimo de 22 (vinte e dois) empregos diretos;
        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração 

e Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.945, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial 
a Paludos e Backes Ltda.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 287/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a PALUDOS E BACKES 

LTDA., o imóvel situado no Distrito Industrial, Quadrante SE, Bairro do Cará-
-Cará, com as seguintes características, metragens e confrontações:

Área n.º D/3
Lote de terreno denominado Área n.º D/3 (oriunda do desdobro da área D),da quadra n.º 

22, quadrante SE, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, Inscrição 
Imobiliária n.º 15.3.21.56.1335.000, medindo 55,00 m de frente para a Avenida 
Adroaldo Bombardelli; lado direito de quem da Avenida olha, confronta com A 
Área D/4 (desdobramento da Área D) de propriedade do Município de Ponta 
Grossa, onde mede 163,50 metros; lado esquerdo de quem da Avenida olha, 
confronta com a Área D/2 (oriundo do desdobramento da Área D), de proprie-
dade do Município de Ponta Grossa, onde mede 175,28 metros fechando o 
perímetro no fundo, confronta pela faixa de segurança da Rede Ferroviária Fe-
deral Sociedade Anônima – R.F.F.S.A., com parte da propriedade da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, onde mede 55,25 metros, 
terreno de área irregular com área de 9.606,88 metros; distante 165,00 metros 
da Rua n.º 5, lado par, sentido leste-oeste, da numeração predial do logradouro 
denominado de Avenida Adroaldo Bombardelli.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de pré moldados para silos 

de armazenamento, com área construída de aproximadamente 1.800,00m² 
(um mil e oitocentos metros quadrados);

         II. garantir no empreendimento o mínimo de 20 (vinte) empregos diretos;
        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhen-

tos mil reais);
        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração 

e Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.946, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial 
a MPRE Pré-Moldados Ltda.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 288/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a MPRE PRÉ-MOLDADOS 

LTDA., o imóvel situado no Distrito Industrial, Quadrante SE, Bairro do Cará-
-Cará, com as seguintes características, metragens e confrontações:

Área 33/B-1
Lote de terreno denominado Área n.º 33/B-1 (oriundo do desdobro da Área 33/B), da 

quadra nº 33, quadrante S-E, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Mar-
tins, Inscrição Imobiliária n.ºs. 15.3.37.28.0552.000, medindo 115,00 metros de 
frente para a Rua n.º 08 (oito), Lado Direito de quem da Rua olha, confronta 
com parte da Área n.º 33/R de propriedade da Madeireira Jobb Ltda. (anterior-
mente Município de Ponta Grossa), onde mede 150,00 metros; lado esquerdo 
de quem da rua olha, confronta com parte da Área n.º 33/A de propriedade 
da Ultec Alimentos S/A, onde mede 166,00 metros; fechando o perímetro no 
fundo confronta com as Áreas 33/B-2 e 33/B-3 (oriundas do desdobramento da 
Área 33/B), ambas de propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 
115,00 metros. Terreno de forma retangular com área de 17.250,00 metros 
quadrados, situado no lado Par (anteriormente no sentido Oeste/Leste), da 
numeração predial do logradouro denominado de Rua n.º 08, distante 115,21 
metros da Avenida Constâncio Mendes.

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria de artefatos pré-moldados 

de concreto, com área construída de aproximadamente 1.700,00m² (um mil e 
setecentos metros quadrados);

         II. garantir no empreendimento o mínimo de 25 (vinte e cinco) empregos diretos;
        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatro-

centos mil reais);

        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração 

e Assuntos Jurídicos
_________________________________________________________

L   E   I    Nº    11.947, de 25/09/2014
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial a 
FGE – Indústria Metalúrgica Ltda.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2014, a partir do Projeto de 
Lei nº 289/2014, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a FGE – INDÚSTRIA 

METALURGICA LTDA., o imóvel situado no Distrito Industrial, Quadrante SE, 
Bairro do Cará-Cará, com as seguintes características, metragens e confronta-
ções:

Área D/4
Lote de terreno denominado Área n.º D/4 (oriunda do desdobro da área D), da quadra 

n.º 22, quadrante SE, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, Ins-
crição Imobiliária n.º 15.3.21.56.1280.000, medindo 55,00 m de frente para a 
Avenida Adroaldo Bombardelli; lado direito de quem da Avenida olha, confronta 
com a Área D/5 (oriundo do desdobro da área D), de propriedade do Município 
de Ponta Grossa, onde mede 150,74 m; do lado esquerdo de quem da Avenida 
olha, confronta com a Área D/3 (oriunda do desdobramento da Área D), de 
propriedade do Município de Ponta Grossa, onde mede 163,50 m; fechando 
o perímetro no fundo, confronta pela faixa de segurança da Rede Ferroviária 
Federal Sociedade Anônima – R.F.F.S.A., com parte da propriedade da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, onde mede 55,49 m. 
Terreno de forma irregular com área de 8.910,99 m².

Art. 2º. Constituem encargos da donatária:
          I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria metalúrgica de estruturas 

metálicas, com área construída de aproximadamente 1.207,00m² (um mil e 
duzentos e sete metros quadrados);

         II. garantir no empreendimento o mínimo de 20 (vinte) empregos diretos;
        III. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
        IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º. O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, 
não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída 
dentro de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tem-
po, for modifi cada a sua destinação ou descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de setembro 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 pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 9/2014
Data: 15/10/14
Horário: 08:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recar-
ga e teste/reteste hidrostático em extintores de incêndio, para atender as necessi-
dades do Centro de Eventos desta Fundação
Valor máximo: R$ 2.642,65 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta 
e cinco centavos). 
Dotação Orçamentária: 

3404 23 695 135 4 53 339030040000
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
ELDO RAMOS BORTOLINI – Presidente da Fundação Municipal de Turismo.
Ponta Grossa, 02 de outubro 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 pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma ELETRONICA  nº 464/14
Data: 15/10/2014
Horário: 13:30 horas
Objeto: Contratação de Empresa especializada em confecção de banners, cartazes, 
folders, folhetos, panfl etos e arte gráfi ca para atender as necessidades da Gerência de 
proteção Social Básica - Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.
Valor máximo: R$ 20.271,00 (vinte mil duzentos e setenta e um reais). Maiores infor-
mações, bem como a íntegra do  Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito 
à Av. Visconde de Taunay, 950, Ronda, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 
17:00, ou ainda pelo fone (42)  3220-1339 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.
bll.org.br. PREGOEIRA: Claudete Quadros.

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
Secretaria Municipal de Assistência Social

PONTA GROSSA, 02 DE OUTUBRO 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 pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 465/2014
Data: 20/10/14
Horário: 14:00horas
Objeto:  Aquisição de Material de Consumo - Calcário Dolomítico - para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP.
Valor máximo: R$ 71.974,00 (setenta e um mil novecentos e setenta e quatro 
reais). 
Dotação Orçamentária: 

0602 20 601 106 2 46 339032990100

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

GUSTAVO RIBAS NETTO
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

Ponta Grossa, 02 de outubro de 2014.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº  20/2014

O Município de Ponta Grossa realizará às 13:30h do dia 05/11/2014, na sede da prefei-
tura, à Av. Visconde de Taunay. 950, licitação para Construção do Centro de Especiali-
dades do Paraná, nos lotes 7/C e 7B/R2 da quadra 7 localizada na Rua Amante Garcia, 
Chácara Baronesa, Bairro Jardim Carvalho, em atendimento ao objetivo do Termo de 
Convênio n.º 091/2013 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de 
Estado da Saúde e o Município de Ponta Grossa. 
O valor máximo da licitação é R$ 7.068.313,82 (sete milhões, sessenta e oito mil 
trezentos e treze reais e oitenta e dois centavos).
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital 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 42-3220-
1302/42-3901-1538 ou ainda pelo site www.pg.pr.gov.br

João Ney Marçal Júnior - Secretário Municipal de Planejamento
_________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 021/2014 – SMP/PMPG

O município de Ponta Grossa torna público que fará realizar, às 14:30 horas do dia 5 
de novembro do ano de 2014, na Av. Visconde de Taunay, n° 950 em Ponta Grossa 
, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA  para execução , sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço,  a preços fi xos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do 
objeto Objeto Quantidade e uni-

dade de medida
Prazo de exe-
cução (dias)

Bairro Vila 
Izabel

Pavimentação / recons-
trução e capeamento em 
CBUQ

17.626,20 m²
1.996,00  m² 270

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia  6 de 
outubro de 2014, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do 
recibo de pagamento no valor de R$ 10,00 (dez reais). No caso de empresa com sede 
fora do Município de Ponta Grossa, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do 
correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta n° 20834-5, agência 0030-2 
do Banco do Brasil, Ponta Grossa - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, 
a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no 
endereço acima mencionado – Telefone (42-3220-1302), fax (42-3901-1538) - “e-mail” 
smp@pg.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 3 de outubro de 2014.
João Ney Marçal Júnior - Presidente da Comissão

_________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE

Processo nº 773                   Dispensa nº 145                   Protocolo nº  2240234/2014
Data de expedição  - 02/10/14
Objeto - Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de Blocos 
de encaminhamento para família medindo 21x22cm, impressos em 1x0 cor, 50x1 vias 
em papel sulfi te.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93
Órgão Solicitante SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Item Quantidade Valor 
Unitario

Valor Total 
do Item 

Contratação de empresa para prestação 
de serviço de confecção de Blocos de 
encaminhamento para família medindo 
21x22cm, impressos em 1x0 cor, 50x1 vias 
em papel sulfi te.

200,00 2,40 480,00

Fornecedor Valor Total
GRAFICA PLANETA LTDA 480,00

D I V E R S O S

ATA 252
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 
realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta 
Grossa, em sua sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de sua Presidente, 
Beatriz de Souza. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governa-
mentais: Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza e Josemar Severino (Secreta-
ria Municipal de Assistência Social); Daniele de Antoni Calixto Strack (Secretaria Muni-
cipal de Saúde); Cláudia Daniele Coneglian (Secretaria Municipal de Educação); 
Antonio Ademir Rosa (Secretaria Municipal de Gestão Financeira); Clóvis Airton de 
Quadros (Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos); Patrícia Ecave 
(Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualifi cação Profi ssional). Os conselhei-
ros titulares não governamentais: José Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade); Marcelo Safraid (Entidades de Proteção Social Espe-
cial de Média Complexidade); Adrianis Galdino da Silva Junior (Profi ssionais da Área de 
Assistência Social); Anderson Quintino Martins (Entidades de Proteção Social Básica); 
Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro (Usuários da Assistência Social). Os conselheiros go-
vernamentais suplentes no exercício da titularidade: Bernadete Salete da Rocha Pres-
tes (Fundação Municipal PROAMOR). Os conselheiros governamentais suplentes: 
Eliane Scolimoski (Secretaria Municipal de Assistência Social); Leni Aparecida Viana da 
Rocha (Secretaria Municipal de Educação). Os conselheiros não governamentais su-
plentes no exercício da titularidade: Ana Carolina da Silva Reis (Profi ssionais da Área de 
Assistência Social); Lilian Klimiont (Entidades de Proteção Social Básica) e a secretária 
executiva do CMAS A.S. Carla Bührer Salles Rosa. Justifi cativa de ausência: Cleber 
Paula Santos e Lucia Pereira Wolf. Registramos as presenças: Cleusa Szreider, Patrícia 
Mitui, Marli de F. Mendes (Banco de Alimentos/SOS), Érica F. P. Clarindo (Cáritas Dio-
cesana). A reunião tem a seguinte pauta: 1- Apreciação e Aprovação da Pauta; 2- Apro-
vação da Ata 245 e 251; 3- Informes Gerais; 4- Discussão da complementação das 
eleições da sociedade civil do CMAS para recomposição de conselheiros suplentes no 
segmento de Proteção Social Especial de Alta e Média Complexidade; 5- Apreciação do 
parecer das Comissões de Acompanhamento do SUAS e Acompanhamento do FMAS 
sobre a proposta orçamentária do FMAS para o exercício de 2015; 6- Apreciação do 
parecer da Comissão de Documentação e Cadastro sobre: 6.1. Manutenção das inscri-
ções de entidades e serviços socioassistenciais no CMAS; 6.2. Solicitação de inscrição 
da Sociedade Afro Brasileira Cacique Pena Branca; solicitação de inscrição da “ONG 
Cidade de Israel”; 6.3. Solicitação de inscrição do Serviço de Obras Sociais. 7- Comis-
são de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre os seguintes assuntos: 7.1 solici-
tação de alteração do modelo dos projetos apresentado pela Associação das Entidades 
Sociais de Ponta Grossa; 7.2 solicitação da Associação Ministério Melhor Viver de alte-
ração no plano de aplicação do Convênio 207/2013; 7.3. Solicitação da Colméia Espíri-
ta Cristã Abegail de análise da modifi cação do projeto com a Fundação Proamor para o 
ano de 2014; 7.4. Solicitação da Associação dos Defi cientes Físicos de Ponta Grossa - 
ADFPG para alteração no plano de aplicação no convênio do SUAS/2014; 7.5 solicita-
ção de alteração no plano de aplicação e redução de metas do convênio 001/2014 da 
Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional/ Casa do Piá. Presidente Beatriz 
iniciou a reunião desejando boa tarde, que todos sejam bem vindos e que Deus aben-
çoe a todos, colocou a pauta em apreciação e votação. APROVADO. 2- Aprovação da 
Ata 250 e 251. APROVADO. Conselheiro Adrianis lembrou que as atas devem ser publi-
cadas em diário ofi cial na íntegra. 3- Informes Gerais: Secretária Carla comunicou a 
publicação do Decreto n° 9.039-31/07/2014 que nomeia a conselheira Lucia Pereira 
Wolf na titularidade e na suplência a conselheira Lorene Camargo, também nomeia o 
conselheiro José Geraldo Berger na titularidade. Comunicou o convite para a certifi ca-
ção do Selo Social que será hoje à noite às 19h30min. Recebimento de comunicado do 
Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública solicitando a divulgação do cadas-
tramento de entidades públicas ou privadas com interesse na destinação de verbas 
decorrentes de prestação pecuniária impostas no âmbito dos juizados especiais, assi-
nado pela Juíza Heloisa da Silva Krol Milak, o material será digitalizado e repassado 
para todos os conselheiros e entidades. Recebido comunicado do Escritório Regional 
sobre o Plano Municipal de Assistência Social colocando que o governo do estado já fez 
a análise do Plano e notifi ca que o Plano Municipal de Assistência Social do Município 
de Ponta Grossa não necessita de ajustes. O PMAS está de acordo com as recomen-
dações estabelecidas, e conforme avaliação se constitui como instrumento capaz de 
orientar as práticas de assistência social no Município nos próximos anos, transmitem 
parabenizações à equipe pelo ótimo trabalho realizado com a elaboração do PMAS 
2014-2017, assinado pela Coordenação de Gestão do SUAS. Recebido comunicado do 
Instituto Educacional Duque de Caxias que em função de parceria voluntária desenvol-
vida com ilustríssimo Diretor Jurídico do Departamento Jurídico da UEPG e professores, 
está registrado no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profi ssional – CNAP – do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, esse registro apresenta-se como marco inicial para um 
salto de qualidade aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos – Contratur-

no Social – a ser ampliado gradativamente nesta Instituição. Assinado pelo senhor Ar-
mando Madalosso Vieira. O conselheiro Cleber justifi cou a sua não presença e também 
a conselheira Lucia colocando a sua suplente na titularidade. Recebemos do conselhei-
ro Alexandro Sirajá de Paula um ofício onde diz “venho através deste solicitar meu 
desligamento do quadro deste conselho, por motivos de ordem particular”. Secretária 
Carla solicitou, encarecidamente, que os conselheiros preencham as fi chas com seus 
dados para inclusão dos conselheiros no cadastro nacional. Conselheiro Tierri comple-
mentou os informes, colocando que em conjunto com o conselheiro José Geraldo parti-
ciparam no inicio do mês da reunião no Conselho da Criança a respeito da elaboração 
do Plano Decenal, foi um primeiro encontro porque houve mudanças na direção do 
CMDCA e fi cou decidido que até o fi nal do ano o plano decenal deverá ser concluído, as 
reuniões serão mensais. 4- Discussão da complementação das eleições da sociedade 
civil do CMAS para recomposição de conselheiros suplentes no segmento de Proteção 
Social Especial de Alta e Média Complexidade, tendo em vista que o conselheiro José 
Geraldo assumiu a titularidade, não havendo suplente. Quanto ao suplente do conse-
lheiro Marcelo, Leandro Oteka, não foi possível entrar em contato, então, não há uma 
desistência formal, mas sabe-se, informalmente, que ele não vai assumir. É necessário 
chamar todas as entidades destes segmentos e o Ministério Público para fazer uma 
eleição, para tanto, é preciso formar uma comissão. Formada pelos seguintes conse-
lheiros: Anderson, Adrianis, Marcelo e José Geraldo. 5- Apreciação do parecer das Co-
missões de Acompanhamento do SUAS e Acompanhamento do FMAS sobre a propos-
ta orçamentária do FMAS para o exercício de 2015, relator conselheiro Anderson. O 
conselheiro colocou que na reunião foi analisado a proposta orçamentária e, a princípio, 
a proposta foi considerada “tranquila”, somente com algumas orientações solicitadas, 
sendo alguns estudos que fi caram para serem apresentados nesta reunião; foi verifi ca-
do na proposta que tem um valor muito grande em relação à contratação de profi ssio-
nais para musicalização, então a comissão orientou que seja realizado concurso para 
estes profi ssionais, fi caria mais barato do que contratar uma empresa. A comissão soli-
citou um estudo com relação aos técnicos de nível superior dos CRAS e CREAS, foi 
solicitado à apresentação dos seguintes dados: quantos profi ssionais existem hoje, 
quanto custa e quanto sobra do recurso federal para contratar novos profi ssionais, o 
conselheiro Anderson colocou: “a gente sabe que as equipes do CRAS e do CREAS 
estão defasadas e a gente precisa prever recursos pra isso. Quanto ao piso básico do 
CRAS, quantos profi ssionais são necessários.” Conselheiro Tierri colocou: “a questão é 
que na manutenção do piso básico fi xo que é o piso de recurso federal que vem para 
manutenção dos CRAS, foi colocado pela Gerência Básica o valor de R$ 350.000,00 
anual para pagamento de salários, esses 350 mil dos 720 mil previstos para o ano seria 
sufi ciente para contratar esses profi ssionais que estariam faltando, durante a reunião a 
Carla que é a gerente da proteção social básica explicou que era o valor necessário, 
também não tem como tirar de outro que também é necessário.” Secretária Carla colo-
cou que só podemos gastar até 60% do valor do piso com profi ssionais, se recebemos 
R$ 60.000,00 reais mensais até R$ 36.000,00 reais podem ser utilizados para a folha, o 
restante não pode ser utilizado em folha, então R$ 350.000,00 já está no máximo que 
podemos utilizar, na fonte zero tem o restante, recurso do município. Conselheiro Adria-
nis questionou se esse recurso é para técnicos concursados ou seletivos. Carla respon-
deu que é para concursados e a folha no mês passaria a 71.000,00 reais, é mais do que 
o todo o recurso que recebemos. Conselheiro Adrianis colocou que hoje o contingente 
de CRAS o mínimo é concursado. Carla: “o salário do concursado é maior, então isso 
aumenta a folha de pagamento, nós precisaríamos de mais dez funcionários, sendo 
necessários mais trinta mil reais por mês, hoje, é gasto quarenta mil só nos técnicos, 
com mais dez vai para trinta mil reais, fi cando em setenta mil e o município recebe 
sessenta, do qual só é possível gastar trinta e seis, então, essa complementação é 
realizada com o recurso do município e não o recurso federal, sendo este um cofi nan-
ciamento não sendo possível utilizar 100% no pagamento da folha, a SMAS está com a 
previsão no máximo, esta foi uma discussão neste conselho em anos anteriores, sendo 
determinado que nem este valor fosse utilizado, então, não podemos comprometer mais 
que 60% desse recurso com a folha.” Conselheiro Anderson tem uma contraproposta: 
“ofi ciar o município, a secretaria de administração ou de recursos humanos mostrando 
essa defasagem, essa necessidade, fazer essa cobrança, existe essa necessidade está 
comprovado no estudo técnico e essa necessidade precisa ser suprida.” Conselheiro 
Tierri colocou que a única alteração de valor que a comissão fez durante a análise da 
proposta orçamentária, “até como foi dito na comissão, a gente poderia por dez milhões 
aqui, só que nada é garantido, o valor que nós colocamos não é certeza que ele vai ser 
esse montante, pois é uma proposta de orçamento”. No item Subvenções Sociais para 
entidades sociais (fonte zero) a proposta inicial era de dois milhões e meio e quinhentos 
mil para Auxílios, ambos fonte zero, a comissão pensou para o ano que vem em aumen-
tar valor de percapita, nessa perspectiva, a comissão sugeriu o aumento de mais um 
milhão para subvenções sociais, então fi cará três milhões e meio de subvenção social 
e quinhentos mil para auxílio, o total para atendimento das entidades é de quatro mi-
lhões, essa foi a única alteração fi nanceira que foi feita, mas não é certeza que esse 
valor será aprovado, até porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias o valor deste item 
era dois milhões e seiscentos, antes mesmo da comissão, a secretaria já propôs arre-
dondar esse valor para três milhões, então, ainda mais esse aumento, é uma proposta 
que cabe conversar para que se mantenha ou não esse reajuste. Presidente Beatriz 
informou que a proposta é que a dotação orçamentária de manutenção das entidades 
sociais vá para a Fundação Proamor. Conselheiro Tierri falou que os dois milhões e 
seiscentos que ele comentou anteriormente que fi caram no Fundo e que foi feito o rea-
juste o restante do valor que estava no FMAS foi retirado e alocado na proposta de do-
tação orçamentária da Fundação Proamor, então, a fundação teria os nove milhões e 
ainda mais esses três milhões para complementar as subvenções sociais, até porque a 
idéia era que todos os convênios fi cassem na Fundação Proamor para facilitar o repas-
se para as entidades. Conselheiro Adrianis colocou que o município não tem uma lei de 
benefícios eventuais regularizada, há somente a lei nacional vigente. Os benefícios 
eventuais estão na proteção social básica, o que se pensa para os benefícios even-
tuais? Segundo a lei, auxilio natalidade e auxilio funeral, o município vem regulamentan-
do a questão do auxilio funeral por outras vias que não a da assistência, pontuou visto 
que não há, de fato, uma lei para isso. Conselheiro Tierri colocou que existe uma lei 
municipal, só que está defasada, onde consta óculos e próteses como benefícios even-
tuais, seria interessante fazermos uma proposta de lei. Conselheiro Adrianis colocou 
que precisamos normatizar o auxilio natalidade, há uma demanda de auxilio natalidade, 
órteses e próteses agora pertence à política de saúde, há o problema do leite especial. 
Conselheira Daniele colocou que a saúde está fornecendo, mas por algum problema de 
saúde não assistencial, os neonatos estão sendo atendidos nos ambulatórios, o médico 
do ambulatório fornece o encaminhamento para o leite, o que acontece muitas vezes 
são mães que não tem orientação de como amamentar, nesse caso são encaminhadas 
para o banco de leite para orientação e tem casos que o médico não fornece a indicação 
porque não tem nenhuma indicação de saúde, nenhuma alergia, nem uma intolerância 
a lactose da proteína do leite, nesses casos não é possível suprir essa demanda. Con-
selheiro Adrianis colocou que temos sanados duas questões, questão de auxilio funeral 
já está sanada, o município está se organizando agora com uma nova lei. Presidente 
Beatriz perguntou como está a questão das cadeiras de rodas, porque muitas pessoas 
têm procurado as cadeiras. Conselheira Daniele explicou que existe um convênio, com 
recursos da terceira regional, então não é só para Ponta Grossa das órteses e próteses 
e é um dinheiro municipal pra atender a maioria e daí vai pra APACD para fazer a parte 
os pedidos, verifi car qual tipo de cadeira e realmente a demora está sendo de um ano 
para cadeira de roda. Conselheiro Adrianis colocou que a cadeira especial para uma 
criança a demora é de um ano e oito meses, ele conseguiu por uma outra forma, foi 
feita uma parceria para conseguir a cadeira, está saindo do hospital hoje e não tinha 
como, eles até fi zeram o pedido, a assistente social fez o procedimento, acha que é 
preciso discutir com a proteção básica e montar um projeto. Secretária Carla falou que 
há duas opções, uma comissão para fazer essa análise ou uma comissão mista entre 
conselheiros e a proteção social básica. Conselheiro Anderson colocou: ainda que se 
regulamente em relação ao auxilio funeral as regras existe uma difi culdade muito gran-
de do acesso das pessoas, principalmente o acesso à informação, inclusive tinha uma 
proposta da câmara municipal para que fosse dinamizado esse acesso à informação, 
através de panfl etos e orientações que todas as pessoas deveriam receber quando 
chegassem no serviço funerário municipal, esse projeto foi vetado pelo executivo com a 
justifi cativa de não ter recurso, então se existe o recurso realmente não tem porque não 
se fazer, então a ideia é interessantíssima, as pessoas precisam de acesso à informa-
ção, então sugere que se forme uma comissão para regulamentar seguindo essa lógica 
do acesso à informação. Conselheiro Adrianis colocou que o plano municipal prevê o 
auxilio funerário e a política de assistência prevê justamente os benefícios eventuais na 
perspectiva de organizarmos esse serviço. Secretária Carla perguntou se os conselhei-
ros querem fazer uma comissão ou querem que a gerência básica faça a proposta e 
traga para o Conselho. Conselheiro Adrianis respondeu que por competência a proteção 
básica tem a função de apresentar ao Conselho a proposta a qual será apreciada, su-
gere que tomem como parâmetro a lei estadual ou a lei federal.  Conselheiro Anderson 
colocou que as composições basicamente da comissão foram esses apontamentos. 
Conselheiro Tierri colocou que o piso básico fi xo é a questão do CRAS e o piso fi xo de 
média complexidade que é o mesmo caso só que daí manutenção dos CREAS o mes-
mo apontamento, valor para salários R$ 350.000,00, o total para manutenção dos 
CREAS um milhão de recursos federais e uma parte dos recursos para pagamento de 
pessoal, no CREAS a questão é mais tranquila que no CRAS porque no CREAS não 
tem teste seletivo são todos profi ssionais concursados, então está mais fácil adequar do 
que a questão do CRAS. Conselheiro Adrianis colocou que no CREAS Sentinela são 
três técnicos, CREAS central três assistentes sociais, Marli, Tais e Eliane e uma psicó-
loga. CREAS PENSE um assistente social e duas pedagogas. CREAS POP uma assis-
tente social e um psicólogo, faltam quatro técnicos de nível superior, sendo dois assis-
tentes sociais e dois psicólogos, um advogado a cada oitenta casos em município de 
grande porte, CREAS central precisaria de mais dois técnicos, tem uma necessidade 

maior o CREAS central. Érica Clarindo faz uma observação: não está previsto sessenta 
por cento ainda pode gastar mais. Conselheiro Tierri colocou que por necessidade de 
outros dados e outras fontes está bem abaixo do sessenta por cento, os valores para 
material de consumo e os outros valores aqui apresentados com base no estudo das 
gerencias básica, especial e técnica que o menor valor que é o IGD SUAS, previsão de 
aquisição de equipamentos R$ 35.000,00 mil reais), principalmente porque esse é o 
único piso que dá para comprar equipamentos, com o IGD Bolsa também pode ser ad-
quirido equipamentos, nos dois pisos onde é possível comprar equipamentos maior 
parte do valor vão ser gasto com isso. Conselheiro Adrianis perguntou qual o impacto do 
orçamento da assistência no orçamento geral do município. Carla respondeu que não 
foi feito cálculo para 2015, mas 2014 foi 6% e que a Assistência Social já chegou a sete 
por cento, mas nunca em oito. Conselheiro Adrianis colocou que há indicação que a 
política de assistência social cheque em oito por cento do orçamento geral, dado o co-
-fi nanciamento, é uma questão que é preciso cuidar, para não haver regressão no orça-
mento da assistência, pois as demandas crescem, em 2014 o orçamento da assistência 
social foi em torno de dezenove milhões. Conselheiro Anderson colocou que vale salien-
tar que foi proposta de conferência a questão do piso mínimo para a assistência social. 
A secretária Carla colocou que dos dezenove milhões, treze foram para as entidades e 
o município até então, utilizou até agora seis milhões e não vai chegar a cinquenta ou 
sessenta por cento do repasse das entidades e esse não é o caminho certo. Conselhei-
ro Adrianis colocou que é aquela discussão que já vem ocorrendo: ou estatiza-se o 
serviço ou vende-se, se o município vai estatizar todos os serviços como, por exemplo, 
criar vinte unidades de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com sede 
própria nos bairros, junto aos CRAS, criar um CREAS POP, um CREAS Central com 
prédios próprios, ou seja, serviços públicos próprios, os quatorze milhões passam ime-
diatamente para execução do município, na ausência disso, de fato, é um valor alto a 
considerar, a assistência social está vendendo um serviço, quem já teve contato com o 
marco regulatório sabe que haverão medidas ainda mais fi rmes para lidar com a ques-
tão de repasse de subvenção das entidades daqui algum tempo. A secretária Carla co-
locou que o total da proposta orçamentária do FMAS para 2015 seria em torno de quatro 
milhões e oitocentos reais de recurso municipal e mais quatro milhões e oitocentos reais 
em recurso federal e mais o aumento de um milhão que foi solicitado. O Conselheiro 
Tierri colocou que existem dentro da gerência administrativa da SMAS recursos para a 
manutenção do CMAS, material de consumo, equipamentos e serviço de terceiros, por 
exemplo, a conferência municipal, então, já está previsto valor do município para a 
realização da conferência, também tem previsão de recursos para capacitação de con-
selheiros e manutenção da unidade, como equipamentos, a proposta era comprar um 
data show, pois é utilizado o equipamento da gerência técnica, a maior parte do valor é 
para equipamento. Conselheiro Adrianis colocou que apareceu bastante material de 
distribuição gratuita, apareceu nas duas gerências. A secretária Carla colocou que a 
previsão na gerência básica é para aquisição de cestas básicas e vale transporte para 
o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A Gerente de Proteção Especial 
– Eliane colocou que na gerência especial é para aquisição de vale transporte e passa-
gens. O conselheiro Adrianis colocou que passagens não pode ser distribuição gratuita. 
A conselheira Eliane disse que o vale transporte será utilizado dentro do município e as 
passagens são intermunicipais, no caso, Expresso Princesa dos Campos. Conselheiro 
Adrianis indagou: “mas vocês tem o mesmo consumo ali quando você coloca serviços 
de passagens e junto a estes, passagens e despesas de locomoção, não podem ser 
colocados dentro do material de distribuição gratuita, está custando R$ 180.000,00.” 
Conselheira Eliane respondeu que colocou material de distribuição gratuita para o trans-
porte interno (fonte zero) e com o recurso federal foi colocado passagens e despesas de 
locomoção prevendo as passagens intermunicipais. Conselheiro Adrianis colocou que a 
justifi cativa é que está dentro do município. A presidente Beatriz colocou a proposta or-
çamentária do FMAS para 2015 em aprovação: conselheiro Josemar: aprovado; conse-
lheira Bernadete: aprovado; conselheiro Anderson: aprovado com a ressalva de ofi ciar 
o município com relação o estudo que a comissão pediu; conselheiro José Geraldo: 
aprovado com as mesmas observações; conselheiro Marcelo: aprovado; conselheira 
Patrícia: aprovado; conselheira Claudia: aprovado; conselheira Daniele: aprovado; con-
selheira Mercedes: aprovado; conselheiro Ademir: aprovado; conselheiro Clóvis: apro-
vado; conselheiro Tierri: aprovado e presidente Beatriz: aprovado. APROVADO por 
unanimidade conforme Resolução/ CMAS/Nº 33/2014. Item 6- Apreciação do parecer 
da Comissão de Documentação e Cadastro sobre: 6.1. Manutenção das inscrições de 
entidades e serviços socioassistenciais no CMAS; Conselheiro Marcelo fez a leitura do 
parecer sobre a manutenção da inscrição: “Tendo em vista o fechamento do Conselho 
Municipal de Assistência Social durante o mês de março de 2014, a alternância da 
gestão e dos membros do conselho especialmente os não-governamentais, a reabertu-
ra do prazo para as entidades para a apresentação da documentação, a alteração das 
normas sobre as inscrição das entidades nos Conselhos de Assistência Social e conse-
quente atraso na análise desta documentação e ainda o adiantamento do processo de 
apresentação dos projetos a serem co-fi nanciados pelo município das entidades inscri-
tas neste Conselho, a comissão optou por proceder a uma analise formal da documen-
tação apresentada detendo-se mais profundamente apenas em alguns casos necessá-
rios no entendimento da comissão, a comissão irá criar um formulário próprio para as 
entidades apresentarem seus relatórios e planos em 2015 visando a celeridade e a efi -
ciência tanto no seu preenchimento quanto na sua análise. Houveram tantos atropelos 
esse ano que se a comissão for analisar profundamente todas as entidades vamos ter-
minar em dezembro e também tem a questão da análise dos projetos que foi antecipada 
esse ano, as entidades precisam da inscrição para que possam ter seus projetos apro-
vados, então foi realizada esse tipo de análise, a comissão foi unânime nessa questão.” 
Conselheiro Tierri colocou que a própria resolução nacional tem pontos falhos, solicitar 
um plano de ação que impede a ação executada, por exemplo, até penso para o ano 
que vem, assim como nos projetos, apresentar um formulário próprio, diferente, com 
questões mais básicas diferente da resolução nacional que, por exemplo, relatório de 
plano de ação sem explicar a ação. Conselheiro Marcelo colocou que o plano e o rela-
tório pela resolução nacional pedem itens que não tem muito haver com a análise, talvez 
no registro para fi car arquivado, mas para analisar a entidade a partir daquelas informa-
ções não é muito efi ciente, também a própria resolução mudou em maio, substituindo a 
resolução 16/2010 pela resolução 14/2014 que está regulando as inscrições das entida-
des, houve todos esses percalços que não dependeu da comissão resolver essas ques-
tões, enfi m, fi cou decidido desta forma, foi deferida a manutenção de inscrição das se-
guintes entidades, projetos e serviços conforme resolução do conselho, há três 
categorias de inscrição: inscrição de entidade, inscrição de entidades com sede fora do 
município, mas que executa o serviço no município e a última categoria: inscrição de 
serviço, programa, projeto ou benefício. Inscrição de entidade socioassistencial: Asilo 
São Vicente de Paulo - Acolhimento Institucional de Longa Permanência para idosos – 
ILPI; Associação Antonio e Marcos Cavanis - Casa do Menor Irmãos Cavanis - Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes; Associação Artesa-
nal do Excepcional de Ponta Grossa/ASSARTE - Proteção Social Especial para 
Pessoas com Defi ciências e suas Famílias; Associação Comunitária de Apoio ao CE-
PRAF Geny de Jesus de Souza Ribas - Proteção Social Especial para Pessoas com 
Defi ciências e suas Famílias; Associação de Amigos da Pastoral da Criança/AAPAC - 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Associação de Amigos da Pessoa Idosa - 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas Idosas; Associação de Atendimento para Portadoras de Necessidades Espe-
ciais Nossa Senhora de Lourdes/AAPNENSEL - Acolhimento Institucional para Defi cien-
tes/Residência Inclusiva; Associação de Pais e Amigos do Defi ciente Visual/APADEVI - 
Proteção Social Especial para Pessoas com Defi ciências e suas Famílias; Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa/APAE - Proteção Social Especial 
para Pessoas com Defi ciências e suas Famílias; Associação de Promoção à Menina 
APAM - Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Acolhimento Institucional para 
crianças e adolescentes; Associação de Proteção aos Autistas/APROAUT - Proteção 
Social Especial para Pessoas com Defi ciências e suas Famílias; Associação dos Defi -
cientes Físicos de Ponta Grossa – ADFPG - Proteção Social Especial para Pessoas 
com Defi ciências e suas Famílias; Associação Ministério Melhor Viver - 1-Serviço Espe-
cializado em Abordagem Social, 2-Acolhimento Institucional/República, 3-Acolhimento 
Institucional/para adultos e Famílias, 4. Projeto de Atendimento Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, 5-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para jovens e adultos; Associação Ministério Nova História - Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos; Associação Pontagrossense de Assistência à Criança e ao Adoles-
cente/ APACD - Proteção Social Especial para Pessoas com Defi ciências e suas Famí-
lias; Associação Pontagrossense de Emancipação para Defi cientes Físicos/APEDEF 
- Acolhimento Institucional para Defi cientes/Residência Inclusiva; Associação Reviver 
de Assistência ao Portador do Vírus HIV - Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
Cáritas Diocesana de Ponta Grossa - Ações de Assessoramento técnico e fi nanceiro a 
movimentos sociais e grupos populares; Casa Transitória Fabiana de Jesus - Ações de 
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho nos Termos da Resolução CNAS Nº 
33/2011 (com ressalvas de reordenamento); Colméia Espírita Cristã Abegail - Acolhi-
mento Institucional de Longa Permanência para idosos – ILPI; Escola Profi ssional Pia-
martina/ Instituto João XXIII - 1. Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 2. Acolhi-
mento Institucional para crianças e adolescentes; Francisclara Resgate da Criança e da 
Família - Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes; Grupo Renascer de 
Apoio aos Homossexuais - Ações de Defesa e Garantia de Direitos; Instituto Educacio-
nal Duque de Caxias/ IEDC - 1-Recanto Espírita Maria Dolores, 1.1. Convivência e for-
talecimento de vínculos para crianças/ adolescentes, 1.2.acolhimento institucional para 
crianças e jovens com defi ciência, 2-Escola de Guardas Mirins Tenente Antonio João - 
2.1.convivência e fortalecimento de vínculos para crianças/ adolescentes, 3-Esperança 
Cidade dos Meninos - 3.1.convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 
adolescentes, 4- Aldeia Espírita da Criança Dr. David Federmann - 4.1.convivência e 
fortalecimento de vínculos para crianças/ adolescentes, 5-Lar Espírita Odilon Mendes - 
5.1.acolhimento Institucional para adultos com defi ciência; Jovens com Uma Missão/
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JOCUM - Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Núcleo de Ponta Grossa da Cru-
zada dos Militares Espíritas – Casa do Idoso Paulo de Tarso - Acolhimento Institucional 
de Longa Permanência para idosos – ILPI; Núcleo Promocional Pequeno Anjo - Acolhi-
mento Institucional para crianças; Programa Social Transformando Gerações - Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Obras Sociais de Ponta Grossa - 
1-Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças/adolescentes, 2-Ações de 
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho nos Termos da Resolução CNAS Nº 
33/2011, 3-Projeto de segurança alimentar/Banco de Alimentos; o SOS tem um parecer 
especifi co então a gente vai avaliar no parecer especifi co, Vila Vicentina - 1.Casa Santa 
Luíza de Marillac - 1.1.acolhimento institucional para crianças e adolescentes, 2. Casa 
da Acolhida - 2.1.acolhimento institucional para adultos e famílias na modalidade de 
Casa de Passagem. Inscrições de entidades com sede fora do município: Aliança Bra-
sileira de Assistência Social e Educacional – ABASE – Casa do Piá - Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes; Legião da Boa Vontade/ LBV 
- Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes. Inscrições de 
serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - Associação Benefi cente Lua Nova; Ações de Defesa e 
Garantia de Direitos - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados/APAC; 
Projeto de Reinserção Social e Serviço de Acolhimento/ Modalidade Casa Lar - Comu-
nidade Terapêutica Melhor Viver; Ações de Defesa e Garantia de Direitos - Conselho da 
Comunidade da Comarca de Ponta Grossa; Ações de Defesa e Garantia de Direitos - 
Grupo de Apoio às Adoções Necessárias/GAAN; Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos para Idosos - Centro Integrado de Saúde São Camilo; Ações de 
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho nos Termos da Resolução CNAS Nº 
33/2011 - Instituto Mundo Melhor; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes - Centro Social Marista Santa Mônica; Ações de Promo-
ção da Integração ao Mercado de Trabalho nos Termos da Resolução CNAS Nº 33/2011 
- Mansão Bezerra de Menezes; Projeto de Reinserção Social e Serviço de Acolhimento/ 
Modalidade Casa Lar - Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção/ Rosa Mística II; 
Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para idosos – ILPI - Socie-
dade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados/ Lar das Vovozinhas 
Balbina Branco. Conselheiro Adrianis colocou que vale destaque no Marista Santa 
Mônica, eles não estão na modalidade dos contra turnos, eles estão na modalidade do 
fortalecimento de vínculos pelo CRAS, é o único que faz hoje no município. Presidente 
Beatriz colocou que as entidades citadas pelo conselheiro Marcelo, com exceção do 
SOS que será discutido, todos os conselheiros deverão aprovar ou não a manutenção 
das inscrições. Secretária Carla comunicou que somente a inscrição da Associação 
Comunitária Presbiteriana de Ponta Grossa não será mantida, porque deixou de prestar 
o serviço e não trouxe nenhuma documentação, será realizado contato para solicitar 
uma manifestação formal. A presidente Beatriz colocou em aprovação a renovação das 
inscrições: conselheiro Josemar: aprovado; conselheira Bernadete: aprovado; conse-
lheira Lorene: aprovado; conselheira Lilian: aprovado; conselheiro Adrianis: aprovado; 
conselheiro Anderson: aprovado; conselheiro José Geraldo: aprovado; conselheiro Mar-
celo: aprovado; conselheira Patrícia: aprovado; conselheiro Tierri: aprovado; conselhei-
ra Claudia: aprovado; conselheira Daniele: aprovado; conselheira Mercedes: aprovado; 
conselheiro Antonio: aprovado; conselheiro Clóvis: aprovado e presidente Beatriz: apro-
vado. APROVADO POR UNANIMIDADE, conforme Resolução/CMAS/Nº34/2014. 6.2. 
Solicitação de inscrição da Sociedade Afro Brasileira Cacique Pena Branca; solicitação 
de inscrição da “ONG Cidade de Israel”; conselheiro Marcelo colocou que a Sociedade 
Afro Brasileira Cacique Pena Branca pediu a inscrição como entidade, descreveu os 
serviços como clube de mães que envolve costura, pintura e artesanato, aulas de infor-
mática para adolescentes, atividades culturais, atividades na área da saúde, palestras e 
panfl etos, apresentou um projeto nada técnico e a comissão deferiu que esse projeto, 
que é uma instituição antiga com forte vínculo religioso, inclusive o CNPJ consta orga-
nização religiosa, o projeto não apresenta critérios técnicos difi cultando a caracteriza-
ção como projeto de assistência social, o estatuto apresenta nas suas fi nalidades, de 
uma forma bem ampla, a questão de prestar assistência social aos seus associados e 
convidados, ampla assistência em várias áreas restrito aos associados, então a entida-
de não é universal, o estatuto também prevê executar programas e projetos assisten-
ciais, o projeto apresentado não possui informações sufi cientes para que a comissão 
pudesse avaliar como uma entidade socioassistencial, há menção no estatuto ainda de 
ações de defesa de direitos mas de forma ampla nas áreas de educação, meio ambien-
te e várias outras, a entidade prevê o departamento de abastecimento, arrecadação e 
distribuição de bens, que é um item que não faz parte da política de assistência social, 
prevê também um departamento de educação assistencial e orientação, nesse departa-
mento estão o clube das mães que funciona terça e quinta, a assistência social que a 
entidade coloca é assistência médica, distribuição de medicamentos, alimentos, agasa-
lhos, alfabetização de adultos, aulas de culinária, corte e costura, combate ao HIV AIDS 
e outros, não especifi ca serviços de acordo com a tipifi cação nem mesmo o usuário, a 
entidade possui uma biblioteca que é acessível à comunidade e aulas de informática 
que são aulas de duas horas por dia com duração de três meses. No dia 12 de agosto 
a comissão ouviu a senhora Tânia, responsável pela entidade e o parecer é de indeferi-
mento da inscrição, a entidade embora seja referência na área religiosa e talvez na área 
de saúde, não se caracteriza como entidade prevalentemente de assistência social, é 
uma entidade religiosa que desenvolve outras atividades em diferentes áreas, o estatu-
to prevê fi ns assistenciais, porém de forma ampla, genérica e não universal, outras ati-
vidades previstas no estatuto estão sendo desenvolvidas, foi apresentado projeto neste 
sentido, mas sem informações e critérios técnicos mínimos, as atividades não chegam 
a se evidenciar como de assistência social, pois são pontuais, não contam com suporte 
profi ssional, não são referenciadas e não são totalmente gratuitas, paga-se pelo mate-
rial utilizado embora se afi rme que há reembolso desse valor posteriormente com a 
venda do artesanato, o imóvel onde se localiza a entidade esta sob júdice, objeto de 
ação de usucapião promovido pela senhora Tânia e seu marido que afi rmam que tão 
logo a ação seja julgada farão doação para a entidade, foi cogitado pela comissão a 
inscrição como entidade de defesa de direitos, uma vez que tem boa entrada junto a 
população quilombola, contudo ainda faltam requisitos conforme a Resolução/CNAS/Nº 
27 como o foco na defesa dos direitos socioassistenciais, articulação em rede, promo-
ção da cidadania, protagonismo, entre outros. Conselheiro Tierri colocou que a comis-
são discutiu a questão da entidade trabalhar com esse público bem especifi co, quilom-
bolas, se a entidade conseguisse transformar isso em um serviço ou projeto. Secretária 
Carla colocou que a entidade é muito forte na área cultural, são uma referência na cul-
tura quilombola, cultura afro, são muito importantes nesse sentido, na questão da reli-
gião. Conselheiro Adrianis colocou que se eles atendessem os quilombolas estariam 
dentro da política, a alta complexidade prevê justamente o atendimento às comunidades 
indígenas, quilombolas e os remanescentes do Brasil, segundo aspecto é que eles es-
tão hoje mais ligados a secretaria nacional de direitos humanos na pasta da integração 
racial do que na assistência, o conselheiro colocou que lembra de ter dado essa orien-
tação à comissão de tentar colocá-los neste caminho junto à Secretaria Nacional, tem 
uma secretaria de promoção racial e eles têm projetos justamente para manter a memó-
ria dos quilombolas, ”será que nós precisamos assistencializar uma instituição que não 
precisa ter patamar na assistência, nós podemos ajudá-los de outra forma, talvez pela 
secretaria de cultura, fazendo talvez um gancho com a cultura ou com outros departa-
mentos sem torná-los uma instituição de assistência social que vai viver amarrada aos 
ditames das tipifi cações de tantas outras coisas, e eles de fato querem manter o apelo 
deles, que é um apelo pela sua cultura e pela sua religiosidade, nós devíamos chamá-
-los novamente e darmos essa oportunidade de pensarmos, a secretaria de cultura lo-
cal, fazer uma interface com eles, tem dinheiro na secretaria nacional para isso.” Secre-
tária Carla colocou que eles trazem todo esse encaminhamento, mas na hora da 
realização do trabalho o fazem com aquelas famílias que moram no entorno, que não 
são quilombolas, são os moradores do Ouro Verde, da Santa Maria. Conselheira Clau-
dia colocou que a entidade é ajudada com doações e tem um cunho bem político, sabei 
por que trabalhava na Santa Maria e conhece aquela região, a entidade é ajudada com 
doações, inclusive doações fi nanceiras. Conselheira Patrícia sugeriu chamar a entidade 
para uma conversa e deixar tudo bem esclarecido dentro das normas, tudo que é neces-
sário para a inscrição para não haver nenhum comentário da posição de rejeição do 
CMAS ou seja lá o que for. Conselheiro Adrianis colocou rejeição de cunho religioso, 
que são dois pontos importantes, é uma religião já apartada e ao receber uma negativa 
desse conselho pode se evidenciar publicamente que pode haver uma exclusão religio-
sa, acho que esta negativa se fundamenta a partir do pressupostos da resolução e so-
bretudo da tipifi cação. Conselheiro Marcelo colocou que a Tânia esteve na reunião da 
comissão, foi conversado e ela comentou: “eu que ajudei a montar esse conselho e 
agora não consigo uma inscrição”, então a comissão colocou que há vinte anos as coi-
sas eram diferentes, era diferente a política de assistência social, então, claro ela tem o 
mérito, o CMAS não está tirando mérito algum dela, pelo contrário, fala-se que a entida-
de é referência na área religiosa, na área de saúde faz um trabalho interessante com a 
população, só que é uma entidade que fi cou lá, vinte anos atrás, não acompanhou a 
política, não se adequou, não se atualizou, então, está muito atrasada na visão da 
política de assistência social, nada impede que a partir de agora queira se adequar. 
Conselheiro Anderson colocou que se a entidade quiser se adequar deverá ser 
orientada a ter um profi ssional de assistência social para que busque a inscrição e faça 
as readequações necessárias na entidade. Conselheiro Adrianis colocou que deve-se 
ter cuidado, às vezes não é vocação da entidade ser de assistência social e a entidade 
pode viver bem continuando com recursos fora do âmbito público, pode continuar atuan-
do sem que, de fato, tenha um registro neste conselho e o CMAS amarrará a entidade 
como acabamos amarrando as outras instituições que tem registro neste conselho, tal-
vez a Tânia precise esclarecer que o que ela faz, da forma com que ela faz, não é as-
sistência, mas é um trabalho, é um segmento. Assistente Social Érica colocou: “entrei 
no conselho em 2010 e a Tânia veio com esse pedido, ela já foi orientada e em 2012 
quando mudou o conselho a Tânia veio com esse mesmo pedido e tudo isso que os 
conselheiros e o Adrianis estão falando já foi exposto para a Tânia e depois que é feito 

essa exposição e dado essa negativa ela se afasta do conselho e depois quando renova 
o conselho ela volta com o pedido.” Conselheiro Tierri colocou que a Associação Esqua-
drão da Vida e a Sociedade Afro Brasileira Cacique Pena Branca todo ano tem pedido 
de inscrição. Assistente Social Érica colocou que talvez fazer essa negativa, fazer esse 
acompanhamento com a instituição mostrando qual é a vocação da entidade e chamá-la 
para as capacitações. Conselheiro Anderson colocou que é interessante chamar para 
conversar para dar a notícia e mesmo assim correr o risco de sair na mídia, falarem que 
estão tendo preconceito com a entidade, com a religião, mas, nesse caso cabe a ques-
tão jurídica e legal de ser mostrado que a assistência social não é como antigamente, 
antigamente todo mundo achava que jogar uma bola em qualquer lugar era assistência 
social e hoje não, é direito público, dever do Estado, é lei e temos que fazer cumprir. 
Assistente Social Érica colocou que uma alternativa é encaminhar uma solicitação para 
o CEAS, o CEAS tem uma comissão de acompanhamento dos conselhos e de cadastro 
das entidades também, para eles terem outro olhar. Conselheiro Marcelo falou que foi 
analisado o pedido de inscrição da entidade e não deu, a comissão tentou analisar como 
projeto, não deu, analisou como defesa de direitos, também não deu.  Conselheira Clau-
dia colocou que desde 2010 eles estão tentando, tiveram chance de para se readequar 
e não quiseram. A presidente Beatriz colocou em aprovação o indeferimento da solicita-
ção de inscrição da Sociedade Afro Brasileira Cacique Pena Branca: conselheiro Tierri: 
“concordo com a comissão, indeferimento”; conselheiro Josemar: “concordo, mas acho 
que não deve mandar nada, chamar para vim conversar aqui”; conselheira Bernadete: 
aprovou o indeferimento; conselheira Lorene: aprovou; conselheira Lilian: aprovou; con-
selheiro Adrianis: “aprovo o indeferimento e acompanho a proposta da presidente de 
chamá-los aqui”; conselheiro Anderson: aprovou; conselheiro José Geraldo: aprovou; 
conselheiro Marcelo: aprovou; conselheira Patrícia: aprovou; conselheira Claudia: apro-
va sem chamar; conselheira Daniele: aprova e chamar para conversar; conselheira 
Mercedes: aprova e chamar para conversar; conselheiro Antonio: aprova e chamar para 
conversar; conselheiro Clóvis: aprovou, presidente Beatriz: aprova e convocá-los aqui 
para uma devolutiva. Aprovado o indeferimento e uma devolutiva em consenso, confor-
me Resolução/CMAS/Nº35/2014. Solicitação de inscrição da “ONG Cidade de Israel”; 
Conselheiro Marcelo colocou que no requerimento de inscrição como entidade se des-
creve como Albergue assistencial, na descrição dos serviços colocou atendimento às 
pessoas carentes e moradores de rua com pernoite, alimentação, saúde e higiene, na 
folha de atividades do dia escreveu apenas café da manhã, lanche da tarde e sopa à 
noite, mais nada, trata-se de uma instituição nova, fundada em 2013, estatuto registrado 
em 31/03/2014, vinculada a uma igreja, Igreja Missionária Cidade de Israel, foi apresen-
tado o estatuto da igreja também, o requerimento de inscrição não demonstra que é 
entidade de assistência social e nem executa projeto ou programa na área, as ativida-
des descritas são sem nenhum critério técnico, apresenta um cunho essencialmente 
caritativo ou assistencialista, sem caracterizar, portanto, como atividades inseridas na 
política de assistência social. O estatuto da entidade também não demonstra que a 
mesma é uma entidade de assistência social em suas fi nalidades, ao contrário do des-
crito no requerimento da inscrição, menciona que visa “atender crianças e adolescentes 
conforme estatuto da criança e do adolescente e também reabilitação plena da pessoa, 
tratamento etílico e químico”, ou seja, estatutariamente apresenta uma fi nalidade, mas 
executa outra bastante diferente da proposta do estatuto, ademais o estatuto não apre-
senta critérios mínimos defi nidos em lei como os requisitos para admissão, demissão e 
exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados entre outros. Quanto ao 
CNPJ, o cadastro foi aberto em cinco de junho de 2013 apresenta como atividade prin-
cipal albergues assistenciais, apresenta contradição tanto com as atividades descritas 
no requerimento quanto às fi nalidades do estatuto, não demonstra que possui instala-
ções adequadas para realização desta atividade, apresentou uma declaração de funcio-
namento regular assinada pelo vereador contabilista Romualdo Camargo que é um do-
cumento irrelevante para o processo de inscrição, ademais a regularidade do 
funcionamento de entidades socioassistenciais é declarado por este Conselho, órgão 
competente para tanto, através da inscrição da entidade ou do projeto, a comissão dis-
pensou a visita à entidade uma vez que a análise documental foi sufi ciente para o pare-
cer, além disso, o conselheiro Patrick relatou que conhece a entidade e que as condi-
ções das instalações e do atendimento feito pela mesma é bastante precário, podendo 
estar colocando em risco a saúde das pessoas ali atendidas. Parecer: pelo indeferimen-
to e sugere-se que seja feito um comunicado à vigilância sanitária para uma inspeção 
no local, por que o que o conselheiro Patrick relatou aqui é sério. Conselheiro Adrianis 
colocou que tem dois aspectos que são necessários ressaltar quando estamos discutin-
do deferimento e indeferimento de inscrições que chegam a este conselho, primeiro: o 
porquê da gênese desses serviços tão precários: o braço público não chegou lá, onde o 
braço público não chega com serviços efi cazes e efi cientes abre-se brecha para servi-
ços amadores como este, onde não há políticas públicas fi rmes, intensas, o tráfi co toma 
conta e ganha do Estado, ainda que nosso contraturno fosse “The Best”. Segundo as-
pecto: verifi car porque essa igreja está lá, quando essa entidade chegou até este con-
selho, ascendeu um alerta vermelho para nós, nesta comunidade, ainda que mal aten-
dida, há uma demanda a ser atendida pela assistência social e isso não pode passar 
desapercebido, esse é um aspecto de indeferimento o segundo aspecto é garantir que 
esse serviço aconteça bem, neste caso o indeferimento ganha força que deve ser man-
tido, por que ao indeferirmos também abandonamos a questão social que está ali e 
devemos dar um passo a frente que é fazer o mapeamento da situação e levar até lá 
alguns serviços, no mínimo fazer o que eles fazem, ou um pouco melhor, sugere então 
que, o indeferimento é claro, não discorda do parecer, mas que haja um cuidado de 
olhar um pouco a região a partir do CRAS e  ser dada uma resposta. A presidente 
Beatriz colocou em aprovação o indeferimento da solicitação de inscrição da ONG Cida-
de de Israel: conselheiro Tierri concordou com o parecer; conselheiro Josemar concor-
dou com o parecer; conselheira Bernadete concordou com o parecer; conselheira Lore-
ne concordou com o parecer; conselheira Lilian concordou com o parecer; conselheiro 
Adrianis concordou com o parecer e solicitou que seja feito os encaminhamentos suge-
ridos; conselheiro Anderson: aprovou o parecer; conselheiro José Geraldo: aprovou o 
parecer; conselheiro Marcelo: aprovou o parecer; conselheira Patrícia: aprovou e inda-
gou se os conselheiros da comissão vão chamar a instituição para explicar, conselheiro 
Tierri respondeu que esta entidade não foi chamada devido à precariedade que foi 
constatada, conselheira Patrícia: “mas não seria interessante?” Conselheiro Tierri: sim, 
conselheira Patrícia: “eu aprovo claro o parecer deles, concordo com o conselheiro 
Adrianis que há necessidade de fazer o mapeamento, comunicar o CRAS, acho talvez 
interessante até conversar com esse pessoal.” Conselheiro Tierri: “no caso da Associa-
ção Cacique Pena Branca a gente vê uma pontinha que dá para trabalhar e nesse caso 
tem que começar do zero, mas nada impede que seja chamada.” Conselheira Patrícia: 
”mas no parecer até como o Adrianis comentou nós estamos virando as costas”. Conse-
lheiro Tierri: “sim pode ser o caso, mas a diferença entre as duas é isso, a Sociedade 
Cacique tem uma esperança e essa não tem esperança mais”. Conselheira Claudia: 
“sem contar que abriu em 2013 eles estão engatinhando.” Conselheiro Marcelo: “só uma 
explicação, a resolução 14 que é a que regula o processo de inscrição, ela faculta a 
análise documental necessária e caso necessário a visita, então pela análise documen-
tal já vimos que não havia condições.” Conselheira Claudia: “eu concordo com o parecer 
e sugiro chamá-los”. Conselheira Daniele: “eu concordo com o parecer e que a vigilân-
cia faça uma vistoria, o CRAS e que encaminhem as demandas da saúde, de alcoolismo 
para o CAPS álcool e drogas para os adultos e o CAPS infantil as crianças.” Conselhei-
ra Mercedes: concordou; conselheiro Antonio: “concordo com o parecer e também com 
o parecer do Adrianis. Conselheiro Marcelo: “só esclarecendo eles apresentaram o es-
tatuto da igreja também, mas esse aqui é estatuto da ONG, a igreja ela realmente tem 
a liberdade de oferecer algum benefício, mas eles trouxeram desnecessariamente o 
estatuto da igreja. Conselheiro Antonio: “eu indefi ro, eu apoio, eu concordo com o pare-
cer só estou esclarecendo que é assim que funciona, eu sou terminantemente contra 
essas coisas.” Conselheiro Clóvis: aprovou; presidente Beatriz aprovou, mas além das 
sugestões, sugeriu que o CMAS faça uma visita porque foi ouvido um conselheiro, então 
é necessário uma confi rmação “daquilo que veio a ser registrado”, conselheiro Marcelo: 
“nós já havíamos optado por não visitar, mas quando o conselheiro Patrick trouxe mais 
informações, fi cou provada a desnecessidade da visita, presidente Beatriz: “eu penso 
Marcelo que é para reafi rmar os nossos encaminhamentos que nós precisamos é 
CRAS, é vigilância sanitária”. conselheiro Marcelo: “eu acho que a gente pode fazer 
uma visita como conselho e complementou as informações da comissão: “nós chama-
mos aqui para conversar o Grupo Renascer, a Mansão Bezerra de Menezes, o GAAN, 
além daquelas que já foram citadas e quanto ao SOS, eu como coordenador deleguei a 
elaboração do parecer da inscrição da entidade para os representantes governamentais 
por ser voto vencido na comissão, acho que agora vem o parecer do SOS.” Conselheiro 
Tierri: “como delegado pela comissão eu fi z o parecer.” Conselheiro José Geraldo: “eu 
gostaria antes do parecer, eu acho que dependendo não vai precisar, pela minha visão, 
é o seguinte não foi na nossa gestão, mas eu tomei conhecimento que existe um man-
dato de segurança, o Doutor Clóvis está por dentro também, do qual saiu a sentença, 
não sei se vocês têm conhecimento, eu tenho e trouxe, o juiz diz aqui em breve síntese: 
alegou o SOS na inicial que foi preciso fazer um recadastramento perante a segunda 
impetrada de que esta ilegalmente nega-se a fazer o seu registro embora tenha atendi-
do a todos os requisitos exigidos pela própria impetrada, ao fi nal requereu que seja de-
terminada a inscrição defi nitiva do SOS de Ponta Grossa no Conselho Municipal de 
Assistência Social para que o impetrante possa continuar funcionado e possa ser bene-
fi ciado com as verbas públicas previstas em lei, isso foi o mandato de segurança, o juiz 
deu a liminar autorizando, ele deu a sentença, eu tomei conhecimento e ontem eu tirei 
e diz o seguinte: ante o exposto julgo procedente o pedido formulado pelo SOS conce-
dendo-lhe a segurança postulada para fi ns de determinar a inscrição da impetrante no 
Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, de consequência confi rma 
a liminar, claro que essa decisão ainda não foi julgada por que trata-se de público e tal, 
ele determinou e confi rma que como existe poder público a sentença sujeita ao exame 
necessário, então vai ao tribunal, eu não vejo o porque agora de analisarmos a inscrição 
se já existe uma determinação judicial, seria confl itante essa nossa análise administra-

tiva agora, se existe uma sentença judicial determinando, eu tomei conhecimento on-
tem, ainda está em prazo de recursos e independente de haver prazos para recursos 
das entidades, claro que o SOS não vai entrar, mas nós podíamos entrar, ela vai para o 
tribunal por se tratar de poder público, então nós chamamos que se trata de reexame/
exame necessário do Tribunal, então vai para lá e se não houver nenhum recurso, eu 
acho que difi cilmente o Tribunal vai mudar, difi cilmente, então por isso que eu estou di-
zendo que é inoportuno essa nossa discussão.” Conselheiro Clóvis: “quanto essa ques-
tão, que é uma questão formal e delicada por que essa decisão refere-se a fatos passa-
dos, não está dito em lugar nenhum que se refere ao futuro, a proposta do SOS é para 
uma nova inscrição e não para manutenção da mesma, então eu acho que os objetos 
de mandato de segurança e o objeto aqui em questão são diferentes, não são dados 
comunicantes, o que hoje nós vamos decidir é se o SOS merece e preenche os requisi-
tos para uma nova inscrição, que é o que ele fez.” Conselheiro José Geraldo: “ele diz 
defi nitivamente, ele não diz anos se é naquele”. Conselheiro Clóvis: “vai haver uma 
dúvida, do ponto de vista do SOS se permanecer uma decisão destas vai ser uma 
benção para eles, teoricamente eternamente eles vão ter inscrição, se isso transitar em 
julgado.” Conselheiro José Geraldo: “é que aqui não diz se isso é defi nitivo, mas tam-
bém não diz qual é o pedido.” Conselheiro Tierri: “até por que na comissão eu comentei 
a respeito disso colocando os dois casos, por exemplo,  o Juiz deu parecer favorável de 
inscrição então,  daqui cinco anos acontece alguma coisa, e vamos cancelar a inscrição 
do SOS por uma outra coisa que aconteceu, eles vão pegar a decisão, por debaixo do 
braço e dizer: vocês não podem cancelar a minha inscrição, é assim que funciona, o 
oposto também seria o mesmo caso, se o Juiz indeferisse a inscrição, o SOS nunca 
mais seria inscrito”. Conselheiro José Geraldo: “mas nós estamos discutindo com uma 
decisão que nós não sabemos.” Conselheiro Marcelo: “as duas teses não são válidas 
por que a decisão é pontual, se refere ao cancelamento de inscrição de dezembro de 
2013, foi aí que o SOS entrou com esta ação e foi isso que o Juiz analisou, o Juiz ana-
lisou tão somente também a questão do estatuto do SOS, o parecer com o estatuto atual 
e resolveu conceder a ordem por conta deste argumento e ponto fi nal, determinou a 
inscrição que havia sido cancelada, confi rmando a liminar e tal, então os novos pedidos 
do SOS foram por quê? Por que a inscrição estava cancelada, a sentença supre esse 
cancelamento, então os novos pedidos se tornam sem efeito, perde o objeto, o que a 
comissão poderia fazer é analisar a questão da manutenção da inscrição porque o SOS 
está inscrito, a gente poderia entrar no mérito da questão, dos relatórios da legitimidade 
da instituição, que nós comentamos na comissão, mas no meu ponto de vista não é o 
caso agora por que já na primeira parte que eu li do relatório das inscrições a gente fez 
uma análise formal, então o SOS vai cair nesta análise formal também e aí não teria 
muitos problemas, a questão aqui é a manutenção da inscrição. Conselheiro José Ge-
raldo: “aí sim porque aqui ele não esclarece, eu vi um item aqui que ele dizia defi nitiva-
mente.” Conselheiro Adrianis: “eu acho que a questão é simples, simples no sentido de 
que ele devolve o direito de inscrição que foi cancelada o ano passado, como todos os 
anos até 30 de abril todas as instituições têm que pedir a manutenção da inscrição, o 
SOS como entidade socioassistencial tem que fazer a mesma coisa, é matéria vencida 
porque já houve a liminar, ele já foi avaliado formalmente pelo conselho e já houve re-
solução.” Conselheiro Marcelo: “ai sim a questão da manutenção da inscrição cai nessa 
questão que o SOS está propondo a inscrição como convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes, ações de promoção na integração ao mercado 
de trabalho nos termos da resolução 33 e projeto de segurança alimentar Banco de 
Alimentos. Um comentário meu particular, eu fui visitar o serviço de convivência e forta-
lecimento de vínculos nos Três Rios, aqui do centro não está em funcionamento ainda 
e o que eu vi lá nos Três Rios não gostei, achei que está em péssimas condições o 
atendimento das crianças lá, por esse motivo meu voto é pela não concessão da inscri-
ção para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.” Conselheiro José Ge-
raldo: “Não dá para dizer o porquê desta difi culdade?” Conselheiro Antonio: “o que você 
viu lá Marcelo?” Conselheiro Adrianis: “a comissão esteve lá e de acordo com a legisla-
ção, segundo aquilo que prevê a resolução nós não teríamos condições de aprovar o 
trabalho da forma com que esta lá. Primeiro o espaço físico, espaço físico mesmo que 
adaptado não comporta cem crianças; segundo, a porta que da para a rua com grade e 
cadeados em uma intercorrência nós teríamos fatalmente uma situação drástica, o por-
tão dá acesso direto à rua sem segurança nenhuma e em uma rua de trânsito intenso 
porque é onde passa o ônibus, quem está do lado de fora tem acesso ao lado de dentro 
e quem está do lado de dentro tem acesso ao lado de fora e para escolas e projetos o 
portão sempre tem que ser com segurança, depois as crianças jogando uma bola ras-
gada, um grupo na televisão, outro grupo em um parque improvisado, os funcionários 
todos sem saber o que fazer, perplexos, o CMDCA tinha acabado de sair, a coordena-
dora estava de férias estava outra assistente social responsável que não poupou deta-
lhes das situações que eles estão enfrentando, desde carência nutricional para as 
crianças até a desorganização do trabalho com ausência quase que total dos facilitado-
res aos quais nós aprovamos neste Conselho, a cozinha em uma situação muito delica-
da, foi sugerido a retirada de toda espécie de material infl amável, as paredes são de 
madeira (refeitório), o projeto não estava em condições de higiene, internamente os 
funcionários todos com reclamações de não provimento de suas necessidades nem 
para a execução do trabalho e nem provimento das necessidades para as crianças.” 
Presidente Beatriz: “e esta responsável que estava lá vocês pontuaram essas conside-
rações?”. Conselheiro Adrianis: “pontuamos, pedimos um relatório e ela vai enviar para 
o Conselho.” Presidente Beatriz: “além de ela ter pontuado Adrianis, ela buscou mudar 
essas questões?”Conselheiro Adrianis: “ela falou que não tem condições, não é da al-
çada dela, citou nomes e situações, por exemplo, de ter que passar no mercado para 
comprar carne para levar para as crianças, estou sendo fi delíssimo aquilo que ela rela-
tou, nós saímos de lá bastante preocupados, o que nós afi ançamos aqui de fato não 
está sendo cumprido e ainda temos o agravante agora que amanhã é setembro e tem 
duzentas metas no centro que o projeto não foi nem aberto, o CMDCA vai encaminhar 
para nós o relatório que vai passar por ele quarta feira que eles vão dar ou não a inscri-
ção para o serviço, pelo ofi cio que nós recebemos em fevereiro deste ano, se o CMDCA 
não conferir inscrição ao contraturno do SOS nós temos que fechá-lo imediatamente.” 
Conselheira Patrícia: “então agora está nas mãos do CMDCA?” Conselheiro Adrianis: 
“não só na mão do CMDCA.” Conselheira Patrícia: “eu queria só comentar rapidamente, 
a presidente entrou em contato, uma pena que eu não fui com vocês se não teria acom-
panhado tudo isso, a Andréia Tokutake conversou comigo, soube que vocês estiveram 
lá, claro o pessoal comentou, falou de todas essas questões que precisam ser ajustadas 
ainda, a questão da alimentação, ela explicou vários detalhes, se colocou novamente a 
disposição para vir aqui, falou dos profi ssionais que vão todos receber a qualifi cação 
necessária, diz que ainda não foi feito isso por uma questão de data porque todos pas-
sarão por cursos, se mostrou bastante preocupada e disposta para colocar para vocês 
tudo que está sendo feito e as condições de recursos que eles tem, mas eles estão 
muitos dispostos a organizar o mais rápido possível, ela falou que vão ser feitos estes 
treinamentos, por uma questão de data que não foi feito ainda, parece que a partir da 
semana que vem os funcionários serão treinados e ela comentou com relação as ques-
tões que você elencou da alimentação, da estrutura, mas eles estão trabalhando muito 
para adequar isso e conseguir os recursos para pagar.” Conselheiro Adrianis: “as funcio-
nárias deixaram claro que não houve em nenhum momento interferência para melhoria 
das atividades por parte da diretoria, delegando poder a uma pessoa e deixando que ela 
falasse em nome deles, uma funcionária foi demitida porque foi transferida para lá e 
queria estar na carteira na categoria que ela estava como cozinheira e ela foi demitida, 
o Senalba está sabendo disso, nós tivemos uma conversa com a Andréia nessa mesa, 
a Beatriz estava. Nós fi zemos os mesmíssimos apontamentos e a resposta deles foi 
vazia. Conselheira Patrícia: “Sobre atender os apontamentos que vocês fi zeram?” Con-
selheiro Adrianis: “exatamente, foi assim, não havia nem datas, quando eu cheguei lá eu 
me surpreendi, porque quando começou a funcionar eles até fi zeram uma parada estra-
tégica e a gente fi cou sabendo, eles fi zeram esta parada estratégica para dar uma me-
lhorada no ambiente, eu fi quei surpreso, a única questão que me preocupou foi, de fato, 
que lá é um lugar muito carente, eu voltei com o olhar das crianças me olhando, as 
crianças brincando naquele lugar parecia a Disneylândia, só que nós não podemos 
permitir carência nutricional para uma parcela tão alta de trezentos e noventa mil por 
mês, nós podemos não dar nada para aquelas crianças, mas não podemos permitir 
carência nutricional.” Conselheira Patrícia: “ela falou sobre essa questão da alimenta-
ção.” Conselheiro Adrianis: “não sei uma funcionaria ou voluntária do SOS dizer “não 
compre”, foi isso que ouvi lá! Que a Ana Duda disse isso, vamos dar nome aos bois, foi 
isso que nós ouvimos lá.” Conselheira Claudia:”a Ana Duda falou que não era para 
comprar?” Conselheiro Adrianis:” ela demarcava carência nutricional. Conselheira Patrí-
cia: “parece que ela não está mais?” Conselheiro Adrianis: parece que hoje, não é?” Foi 
solicitado para chamar a Sra. Andréia Tokutake, presidente  do SOS. Conselheiro Cló-
vis: “não foi isso que nós aprovamos, nós aprovamos uma coisa aqui aquele dia, onde 
elas se comprometeram levar cem por cento certo, se não está certo vai ser cortado.” 
Presidente Beatriz: “e nós assumimos isso.” Conselheiro Clóvis: “sim, e ninguém vai 
responder no Ministério Publico se elas fi zeram tudo errado, vai ser cortado.” Conselhei-
ro José Geraldo: “concordo com você.” Conselheiro Adrianis:” e os capacitadores já 
deveriam estar lá.” Conselheiro Clóvis: “claro.” Conselheiro Adrianis: “são cem crianças, 
tem demanda de espera, nós temos discutido para ampliar, isso foi o que nós vimos.” 
Conselheiro Marcelo: “queria complementar o que o Adrianis falou tudo que eu também 
compartilho do que eu vi lá, o que me chamou atenção foi o espaço pequeno, é uma 
casa sem estrutura para ser um programa de contraturno, onde seria uma garagem da 
casa encheram de areia e ali as crianças jogam bola, você sobe um degrau tem outra 
área talvez um pouco maior que essa mesa aqui, de cimento onde as crianças também 
brincam, tem uma sala pequena para as crianças, cuja porta dá para a rua que o Adria-
nis falou que fi ca trancada, tem o refeitório, todo de madeira, a sala da assistente social 
tem duas mesas que mal cabem dentro das salas, o refeitório fi cou ocupando duas sa-
las, a cozinha lá nos fundos, eles não têm nem freezer na cozinha.” Conselheiro Ander-
son: “isso é perigoso.” Conselheiro Marcelo: “até nós conversamos com a Beatriz e o 
Tierri antes, a gente sabe que seria aprovado tudo, mas essa questão aqui nós temos 
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que colocar para o Conselho.” Conselheiro Adrianis: “nós fomos lá quarta-feira de ma-
nhã, o CMDCA vai mandar o parecer técnico, eu sai de lá com a convicção que naquela 
região precisa muito e por ver aquelas crianças...” Conselheiro Clóvis: “eu não conheço 
o espaço, mas parece que lá a infraestrutura de um modo geral é bem precária.” Con-
selheiro Adrianis: “eu saí de lá com a idéia de que há potencialidade a ser explorada, 
quando eu estive lá da primeira vez eu disse: se  vocês fi zerem uma parede alta no 
fundo vocês têm uma varanda para a criançada fi car.” Conselheiro Tierri: “eu havia ido 
lá apenas uma vez, quando ainda estavam em processo de reforma e foram sugeridas 
várias questões, uma coisa que eu me lembro é que lá só tinha um banheiro do lado de 
fora e nós sugerimos que fossem abertos dois e eles fi zeram, a questão da cozinha que 
era o refeitório,  eles fecharam o fundo inteiro de alvenaria, então a cozinha é toda na 
alvenaria e tem uma parede de madeira que divide os dois refeitórios, nada impede que 
aquela parede seja retirada, então, foram apontadas algumas coisas e eles fi zeram na 
medida do possível, o recurso do convênio não pode pagar a reforma, eles fi zeram al-
gumas alterações apontadas e outras, como a questão da cobertura, a questão de es-
tender as escadas, ainda não fi zeram, mas nada impede que nós apontemos isso e 
peçamos para eles façam estas adaptações, eu tinha escrito isso nesse parecer que eu 
fi z, se está errado tem que chamar, tem que orientar.” Conselheiro Adrianis: “não é a 
questão estrutural, é a palavra que você e a Beatriz empenharam quando na aprovação 
deste projeto.” Conselheira Claudia:”quanto ao treinamento dos funcionários, por exem-
plo, as nossas nutricionistas vão fazer o treinamento, as nossas pedagogas vão fazer o 
treinamento, realmente foi uma questão de data, até foi entrado em contato, ontem a 
secretária de educação não estava na secretaria, estava viajando,  eles ligaram pergun-
tando e eu fi quei de retornar pra conversar sobre isso, então a Educação vai ajudar 
dando treinamento nutricional, com os atendentes, então este ponto vai ser feito, vai ser 
dado esse tipo de atendimento.” Conselheiro Anderson colocou que o serviço de convi-
vência e fortalecimentos de vínculos é uma outra realidade que não tem nada a ver com 
a educação.” Conselheira Claudia: “eu sei, mas é um socorro inicial.” Conselheiro Adria-
nis: “nós temos uma questão muito importante, simplesmente eles afi ançaram o projeto 
a uma estrutura, nesse momento eu sei que a visita do CMDCA e a nossa visita causou 
vários rebaixamentos internos, a questão é que agora nesse momento nós temos que 
pensar nos usuários, abrimos um projeto e agora fechar do nada, mas nós também não 
podemos comprometer o  conselho, a credibilidade e a segurança das crianças, no iní-
cio todos os funcionários deveriam estar capacitados e toda a equipe técnica lá, estão 
na segunda parcela do convênio, havia a ideia de uma sala de computação, ela não está 
lá, uma simples bola costurada.” Presidente Beatriz: “Andréia nós chamamos você aqui 
porque os nossos conselheiros quarta-feira estiveram lá fazendo uma visita, algumas 
questões básicas que eles trouxeram que fez com que nós chamássemos você aqui 
para ouvirmos até que atitude vamos tomar diante dessas situações, então Adrianis 
você poderia repetir o que você trouxe?”. Conselheiro Adrianis: “quarta de manhã, nós 
como comissão, visto que nós tínhamos tido uma prévia conversa há um mês e meio 
atrás, estivemos lá, eu, Tierri, Carla como secretária executiva e Marcelo; chegamos 
quando o CMDCA tinha acabo de sair de lá, eles foram fazer a visita de inspeção para 
a inscrição, chegamos e as crianças estavam brincando em um canto de areia, entra-
mos e a primeira impressão que causou é a porta que dá acesso com cadeado e com 
grade, portão de entrada tanto com acesso para quem está dentro e para quem está 
fora, para as crianças nenhum tipo de segurança, os funcionários bastante acuados e 
perplexos, começaram a nos questionar sobre alguns pontos: equipe que não compare-
ce aos trabalhos, carência nutricional, espaço desordenado, crianças em uma atividade 
um pouco aqui um pouco lá, algumas reformas que foram sugeridas e não foram execu-
tadas; estava na ocasião uma assistente social substituindo a coordenadora que está de 
férias e ela colocou as questões praticas: funcionário que foi demitido porque reclamou 
de carência nutricional, de ter que passar no mercado para comprar carne para levar 
para o projeto todos os dias, somado a isso o grande problema foi que eles disseram 
‘nós não temos a equipe’.” Andréia: “mediante a esta situação, a Priscila que é a assis-
tente social ela até então para mim é a coordenadora de lá, ela veio até o SOS na 
quarta-feira bastante nervosa, eu estava terminando de conversar com uma outra pes-
soa e parei de atendê-la, fui acalmá-la, enfi m nós conversamos, ela me colocou ao par 
dessas questões que vocês estão me passando agora, eu não estava ao par disso, a 
minha atitude naquele momento foi, primeiro acalmá-la, segundo visitar o contraturno, 
precisava ver em loco o que está acontecendo, porque, de fato, não era do meu conhe-
cimento, fui ontem lá, sentei e conversei com os funcionários, todos eles, perguntei de 
um a um quais eram as necessidades, o que realmente estava acontecendo, porque 
não veio a mim isso, a própria Priscila falou que já havia comunicado a administração 
que precisava de pães.” Conselheiro Adrianis: “ela citou nomes para nós.” Andréia: “ela 
falou administração para mim.” Conselheiro Adrianis: “ela disse Ana Duda.” Andréia: 
“mas a Ana Duda não é da administração.” Conselheiro Marcelo: “ela é coordenadora 
dos projetos do SOS.” Conselheiro Adrianis: “naquele momento ela disse isso, que isso 
difi cultava, essa é a informação que nós tivemos dela, eu solicitei um relatório descritivo 
para que nós pudéssemos discutir com ela posteriormente, ai nós íamos sentar com 
vocês e discutir”. Andréia: “ela me passou essas questões, a questão de funcionários 
insatisfeitos, pelo menos para mim, ontem, quando eu conversei com cada um deles a 
única insatisfação  era, de fato, a carteira de trabalho que eles precisavam mudar a 
função para fazer uma adequação, o que já havia sido solicitado e eu já fi z essa cobran-
ça, em relação ao espaço físico, agora, depois de pronto com cortina com pintura foi à 
primeira vez que eu fui, porque vocês bem sabem que tenho outros afazeres, eu não 
consigo fi car vindo aqui no contraturno o tempo inteiro, então eu estou aqui quase todas 
as tardes, mas não é a tarde toda, então eu fui e vi que o local não está tão inadequado 
quanto você está falando, concordo com você que a gente precisa subir um muro, que 
a Priscila queria também, ontem veio ao meu conhecimento, quero deixar claro que as 
coisas vieram ontem ao meu conhecimento, então, na quarta feira que ela veio aqui, ela 
estava bem nervosa e ontem eu passei a tentar resolver, solucionar esses problemas 
que é o que eu estava fazendo ali agora, a questão do muro, do fogão, ela falou que é 
um fogão adaptado, qual é a resposta que eu posso dar para o fogão que é uma neces-
sidade básica, nós não tínhamos recursos próprios para comprar o fogão industrial, ou 
seja, foi doado um fogão e nós tivemos que nos adequar a esse fogão, logo tendo essa 
verba de compra que tem que ser própria, a gente vai adaptar o fogão, perguntei para a 
cozinheira qual é a outra necessidade, nós precisamos sempre de alimentos agenda-
dos, nós estamos um mês, um mês e meio de funcionamento, eu tenho as notas dos 
alimentos, das compras que foram feitas, eu tenho a nota das bolas novas que foram 
colocadas lá, se essas bolas e esses alimentos não estão lá posso averiguar o porque, 
as compras foram feitas, tenho notas, orçamentos, os três orçamentos que pedem do 
mesmo padrão, então isso eu sei que tem ali, inclusive vindo para cá já pedi que provi-
denciem, caso me peçam, equipe de instrutores realmente eles falaram e foi um profes-
sor de capoeira, hoje foi a professora de educação física, então, eu questionei o pessoal 
porque está parado, o que aconteceu e o que está acontecendo, eu estou tentando 
agora, tendo este conhecimento que até então não tinha, que a coisa estava desta for-
ma, tentando adequar, mas também eu quero dizer que os funcionários naquele mo-
mento, quando estavam comigo, por nenhum momento eles falaram, não reclamaram 
da infraestrutura ou que não tem o que fazer com as crianças, não sei o que passaram 
para vocês, mas pra mim, eu fui muito clara e calma, igual eu estou falando com vocês, 
falei: gente pode falar porque eu vim até aqui pra ouvir de vocês, que quando vocês 
chegam lá eu já não estou no SOS, fui até lá e quis saber, realmente eles querem uma 
equipe mais presente, essa capacitação inclusive, até havia comentado ontem, cheguei 
ali e disse que a capacitação já era para ter sido feita, então vamos marcar isso, o pro-
blema é que umas das funcionárias, a Priscila, ela saiu, falou ontem pra mim que não 
fi caria mais, então já não foi hoje, nós conversamos em separado ontem, ela pediu para 
conversar comigo, explicou os motivos dela e eu entendi e o que eu posso fazer? Vamos 
precisar de uma assistente social, já mandei correr atrás, inclusive eu estou fazendo 
algumas entrevistas para tentar ajudar, para que eu possa conhecer as pessoas com 
que vão trabalhar nesse contraturno. Tem outra garota que está na vaga da assistente 
social que provavelmente será mandada embora, mas porque ela falta muito, mais falta 
do que vai, agora coação com funcionário, pelo menos da minha parte, até onde eu te-
nho conhecimento, nunca existiu. Conselheiro Adrianis: “Andréia quando vocês propu-
seram este projeto para o conselho nós chamamos atenção para uma coisa que é a 
responsável técnica, você tem uma superintendente que consta na sua folha de paga-
mento e que tem a responsabilidade direta pela gestão de todos os projetos do SOS, 
isso não está acontecendo, você é presidente da instituição, alguns de nós já foram 
presidentes de instituições e sabem, neste momento tecnicamente todo projeto está 
comprometido, a fala da Priscila foi clara e evidente, ela é uma técnica respeitada, a 
Priscila além de assistente social ela é pedagoga, vem de uma larga experiência em 
contraturno e  foi contratada por vocês justamente pela experiência que ela tinha neste 
trabalho, o que nós temos que talvez se atentar é que alguém não supervisionou o tra-
balho, alguém não tomou propriedade daquilo que diz a resolução 48, um coordenador 
de nível superior, um assistente social, um facilitador para cada vinte e cinco crianças e 
adolescentes, turno de quatro horas, cinco dias por semana no mínimo três horas, ho-
rário para atividades artísticas, esportivas e culturais, alimentação: duas alimentações 
básicas por dia, é isso que a resolução diz, é isso que nós aprovamos no projeto.” Pre-
sidente Beatriz: “o acontecendo com essa questão de comunicação entre vocês? Está 
claro que desde o principio não está havendo comunicação, eu acredito que a respon-
sável técnica é responsável também em informar o que está acontecendo, não esperar 
que receba a visita e dizer que a responsável é a presidente.” Conselheiro Adrianis: “ela 
disse que conversava com a pessoa que ia lá, então você (Andreia) esta dizendo que 
quem dava assessoria ao contraturno, ao serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos, não estava conseguindo fazer essa ponte, essa interlocução entre vocês, en-
tre a superintendente e o projeto, porque isso fi cou claro para nós.” Andréia: “quem vem 
me passar informação, quem está no dia a dia é a superintendência, então é dela que 
eu tenho que saber o que está acontecendo, agora onde e como a Priscila passou as 
informações, foi passado e providenciado ou não foi passado, eu questionei também, eu 
falei que independentemente se estou dentro da sala ou estou fora daqui todos podem 

me achar a qualquer momento, é só ligar pra mim que eu vou atender, ontem eu parei 
tudo para ir lá ver o que estava acontecendo, agora também se a Priscila não teve uma 
resposta de imediato então porque ela não me procurou quando que eu estava ali, 
porque eu não sou nenhuma caixa fechada, eu não sou ninguém aqui, eu sou voluntá-
ria, porque eu tenho que ser penalizada sendo que ela é tão capacitada para o cargo, 
se ela viu que a coordenadora dela não supriu a necessidade você tem que passar para 
frente, é assim que eu entendo que acontece, por exemplo, na minha empresa eu tam-
bém tenho gente na minha frente, mas a partir do momento que o funcionário não tem 
esse respaldo vem pra mim e  vou resolver da forma que eu posso, se eu soubesse das 
coisas que estavam acontecendo com certeza eu teria resolvido, a história dos pães eu 
fui lá imediatamente e pedi para aumentar, o macarrão também, ou seja, eu vou correr 
atrás, agora é muito simples as pessoas falarem e falarem, vocês visitaram lá e ela falou 
o que ela quis, ontem estava tudo bem pra mim.” Conselheiro Adrianis: “eu vou terminar 
minha fala dizendo ninguém, talvez poucas pessoas nesse ano tem acompanhado tão 
de perto a situação como eu que era da comissão que li e reli os projetos muitíssimas 
vezes, sabe quando confi amos a nossa casa para alguém que achamos que tem todas 
as capacidades para fazer da nossa casa o melhor ambiente para a gente viver? E de 
repente a gente começa a ver que o pó da sala está fi cando muito grande, a louça da 
cozinha está aumentando cada vez mais, as camas não estão mais quentes, os banhei-
ros não estão mais limpos, só que só descobrimos isso depois que já não temos mais 
habitabilidade numa casa, ao meu ver como conselheiro e assistente social talvez vocês 
tenham passado por isso num projeto que podia ser o ‘plus’ de vocês, garantindo a vira-
da em vários aspectos, seria o contraturno social e num lugar que o olhar daquelas 
crianças, eu tive vontade de fi car lá com eles, talvez vocês confi aram demais em alguém 
que talvez tivesse pouca capacidade de gestão e agora, infelizmente, as cobranças 
estão vindo para quem tem o cetro na mão e não é a técnica, não é a cozinheira, porque 
eles são artífi ces eles obedecem ordens e eles tentaram falar, se você ligar no Senalba 
há um leque de reclamações.” Andréia colocou que tem contato direto com o presidente 
do Senalba, ele sempre está lhe ligando. Conselheiro Adrianis: “acho que uma grande 
avaliação é o que se pode fazer a partir de agora, eu acho que vocês têm potencial para 
tocar melhor o projeto, recursos para isso tem também, agora é uma opção corajosa de 
vocês, ou confi am este projeto a alguém com capacidade técnica que faça de fato acon-
tecer ou cai em descrédito e cair no descrédito por não ter instrumentos é uma coisa, 
tendo instrumentos é, de fato, atestar que a gente não quer fazer.” Conselheiro Ander-
son: “em relação a capacitação, vocês marcaram com quem? Como vai ser? existem 
dois livros lançados pelo MDS, orientações técnicas sobre o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de seis a quinze anos, os livros 
colocam o que precisa fazer e o que precisa para trabalhar  e para a qualifi cação do 
profi ssional precisa ser alguém que entenda disso, não se pode, em hipótese alguma, 
confundir serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com contraturno escolar, 
não se usa nem esse termo de contraturno e enfi m o MDS tem uma série de materiais 
muito ricos para capacitação e qualifi cação profi ssional que basta que o SOS tenha um 
coordenador de nível superior, um assistente social qualifi cado para fazer isso que você 
vai conseguir qualifi car a tua equipe.” Andréia: “a gente começou ontem a tarde, eu co-
mecei a fazer essa busca, foi quarta feira que começou isso, de quarta feira pra cá eu 
comecei essas buscas, eu comecei a fazer a cobrança daquilo que eu fui cobrada pe-
rante os funcionários e passei a tentar executá-lo, então assim, isso foi quarta, hoje é 
sexta, estou sentada ali em uma sala tentando fazer os remanejamentos, pegando as 
informações de cursos, liberação de mais pão, compras, enfi m, para tentar fazer com 
que as coisas sejam diferentes, agora eu também não posso fazer milagre, tipo de 
quarta para segunda, segunda-feira está marcada a minha visita lá  de novo, eu vou dez 
horas da manhã, vou ver o número de crianças que vocês falaram em diminuir, são se-
tenta e sete, até a Priscila falou que ia suspender as matriculas pela capacidade do lo-
cal, inclusive esse espaço físico, tem um vizinho que tem um barracão grande, estamos 
estudando algumas ideias, vamos ver para frente.” Conselheiro Adrianis: “chame a sua 
equipe técnica porque você tem uma equipe técnica muito boa, muito experimentada, as 
assistentes sociais que vocês têm são de longa formação, estudem o projeto, a resolu-
ção, tem dois cadernos muito bons disponíveis, faça uma capacitação legal, talvez reor-
denar, vocês estão atrelados a uma decisão, não é nem só deste conselho é uma deci-
são do CMDCA, se ele não der a inscrição o trabalho não pode continuar.” Conselheira 
Claudia: “acho que deve haver a substituição imediata dessa supervisora que tinha que 
ter feito essa ponte lá e cá.” Presidente  Beatriz: “que a gente não precise mais... An-
dréia, porque além de nós colocarmos você, numa situação muito ruim, muitas vezes 
você não tem conhecimento, precisamos discutir mais sobre essas questões, a estrutu-
ra, os serviços do SOS.”  Conselheiro Clóvis: você tem uma diretora executiva lá não 
tem? Então a diretora executiva ela é responsável por toda a instituição ou superinten-
dente, você tem uma autoridade dentro do SOS remunerada para essa função e que 
jamais poderia deixar chegar a um ponto desses, então eu sou de opinião, nesse mo-
mento, que o conselho deve emitir uma diretriz especifi camente para esta situação 
pontuando tudo que foi relatado por vocês aqui, porque eu não estive presente e exigin-
do do SOS e dando prazo para que retifi que, corrija, faltou comida, tem bola rasgada e 
você vem dizer que comprou bola que comprou comida e que não sabe se a comida 
chegou, isso é inadmissível, abertura de sindicância, investigação do que aconteceu, 
responsabilização do responsável, e nós aqui vamos votar agora uma diretriz com pra-
zo, nós vamos dar nome aos bois, tem uma superintendente, você tem uma estrutura de 
pessoal lá dentro, isso Andréia não pode acontecer, nós quando demos uma aprovação 
aqui para liberar o recurso para o SOS  nós fi camos condicionados e nós não vamos 
fugir do que nós condicionamos, ou os serviços que o SOS oferece saem de acordo com 
o que fi cou combinado ou vai ser fechado, isso tem que ser bem claro e desculpe falar 
isso pra você Andréia, a gente sabe que você se esforça, isso eu frisei bem quando nós 
fi zemos nosso voto aqui em separado que trata-se de dinheiro público e não pode acon-
tecer isso, tem que ser organizado o serviço, se não dá para atender a meta que foi 
colocada 100, 200 crianças tem que ser reduzido, se o espaço é insufi ciente tem que ser 
corrigido, se o recurso que foi destinado para reforma não é sufi ciente tem que ser mu-
dado, mais o que não pode acontecer é inação, não pode acontecer de chegar os con-
selheiros ali e os funcionários virem dizer o que o Adrianis está contando, que falta co-
mida, Andréia isso não dá, não pode acontecer, isso é responsabilidade civil e penal de 
quem dá causa e decorre para nós também.”  Andréia colocou: “o que a funcionária fa-
lou que falta e que as crianças pedem são outros tipos de alimento, a mãe vai lá e exige 
a água mineral, exigem o tipo de carne, foi isso que me passaram ontem, as crianças 
não deixaram de se alimentar.” Conselheira Claudia colocou: “na educação é feito o 
controle nas escolas do que entra, do que é repassado e no fi nal do mês o que foi con-
sumido e assim você sabe o que foi usado lá.” Conselheiro Adrianis: “a palavra foi “ra-
cionamento de comida”, racionamento de comida indica que se a criança tem fome para 
comer dois pães ela come um, no caso para abrigamento ou qualquer instituição o 
usuário vem com fome e se ele vai repetir e falam para ele que não pode repetir, ele vai 
embora com fome.” Conselheiro Antonio colocou: “é o testemunho de quatro pessoas 
não é um testemunho isolado.” Andréia falou que pode imaginar, “agora pensem só uma 
coisa, não estou duvidando do que vocês estão falando para mim, é obviamente que 
elas devem ter falado tudo isso, eu só estou querendo dizer para vocês que o que me 
passaram ontem naquele refeitório não foi isso, essa história do pão, gente eu não 
chego coagindo de maneira nenhuma, da forma que eu converso com vocês eu conver-
so com eles, com toda educação do mundo, até porque eu não tenho muito poder de 
mandar embora ou coisa assim, não sou só eu, então o que acontece, quando falaram 
do pão, elas falaram faz quatro semanas que pedimos para aumentar o pão, eu não 
sabia que tinha sido feito esta solicitação, o pão falta porque a criança quer comer dois, 
três, quatro pães, tudo bem são extremamente carentes, não é uma questão que nós 
não mandamos o pão, estava calculado por criança teve que aumentar mais cem.” O 
conselheiro Josemar colocou que chegou ontem para ele a solicitação de aumento de 
pães. Andréia falou que fazem quatro semanas que foi solicitado pela Priscila, e ela 
solicitou o ofício encaminhado, leu o ofi cio e viu que estava datado de antes de ontem, 
ligou para o secretário (SMAS) hoje, ele tinha conhecimento, não diz que houve falha,  
assume essa falha. Conselheiro Clóvis perguntou quem era responsável por esta unida-
de.  Andréia respondeu que o ofi cio estava assinado pela superintendente e que então 
ouve ali alguma falha, mas prefere resolver esta questão lá dentro. Conselheiro Clóvis 
colocou que o CMAS vai fazer o seguinte, sugere aos companheiros, colegas, conse-
lheiros, em vez do CMAS simplesmente cancelar, será dado um prazo para o SOS se 
ordenar e trazer resultados para o CMAS, trazer relatório escrito, indicar tudo que preci-
sa e cumprir aquilo que tem que ser feito e se não se adequarem, infelizmente tem que 
ser cortado o recurso, o CMDCA está prestes a emitir uma decisão sobre a concessão 
do registro para o SOS funcionar ou não, se o CMDCA disser que não, infelizmente não 
há o que o CMAS possa fazer, se o CMDCA também vai se compadecer, se ele vai ver 
a necessidade de dar prazos para o SOS se readequar, porque se ele negar no dia se-
guinte o recurso corta, então são vários pontos: “vejam lá no CMDCA, aqui nós vamos 
deliberar agora um prazo para o SOS se adequar e, por favor, Andréia deixe uma pes-
soa lá dentro do SOS, que seja a Isane, que seja alguém responsável especifi camente 
por esse projeto, porque o que consta para nós, o que veio para nós é que teria uma 
pessoa responsável, então essa pessoa tem que responder e se der problema, você 
falou lá que tem problema de segurança, que tem problema de criança que pode sair 
correndo e se alguém se machucar essa pessoa vai responder, então, tudo isso a gente 
vai colocar agora por escrito, nós vamos mandar um ofi cio para vocês lá no SOS pedin-
do providências, vamos mandar direto para a presidente, será um prazo razoável para 
que possamos conversar novamente e você trazer: foi feito isso, foi feito aquilo, até se 
puder fazer um relatório com fotografi as, imagens, com planilha de custos, o que foi e o 
que não foi e trazer para o CMAS analisar.” Conselheiro Marcelo colocou  que toda 
discussão que ocorreu aqui no CMAS durante o ano sobre esse projeto de contraturno 
foi muito polêmico, até algumas técnicas do SOS, se não se engana até a própria An-
dreia falou para deixar este projeto para lá, porque havia muito problema para se resol-
ver nesse ano sobre esse projeto, na sua opinião, a escolha do projeto pode ter sido 
equivocada, agora, com certeza, foi equivocado o local, o imóvel onde esta sendo reali-

zado, viu lá e acha que ali não tem como adequar, sinceramente, podem ir lá e olhar, 
pode ser construído mais dois banheiros, pode-se cobrir, mas ali não é um espaço para 
contraturno, o conselheiro pediu que o SOS reveja  desde o início, analise se é viável 
este projeto, como está causando tanta polêmica, tanto prazo para adequação, colocou 
que a própria presidente Beatriz e o conselheiro Tierri se comprometeram a corrigir tudo 
e agora, três meses depois, sua sugestão é essa, que  revejam totalmente e se for para 
abrir mão desse recurso para tentar repensar o projeto, talvez o ano que vem, é um 
projeto que esta desgastando o conselho, esta desgastando a instituição, esta pondo 
em risco crianças, será que foi uma boa escolha o projeto? Será que foi uma boa esco-
lha o local para o projeto? O conselheiro Adrianis colocou que compartilha da mesma 
preocupação que o conselheiro Marcelo mas, acha que neste momento não podemos 
recuar pelas crianças, é igual uma criança que nunca comeu uma balinha e chupa uma 
balinha e fi ca esperando o outro dia para ganhar outra balinha, sabe que a assistência 
social não trabalha com precariedade, alerta o SOS que a entidade têm duzentas vagas 
já estão no terceiro mês de descumprimento de duzentas vagas, a cláusula de barreira 
diz que ao fi nal do convênio se não for cumprido tem que devolver integralmente os 
valores. Conselheiro Clóvis colocou: “você é técnico Adrianis, ajude a gente a escrever 
tudo isso para mandar para eles, tem que sair um documento aqui de dentro por escrito. 
Conselheiro Adrianis colocou: eu estou preocupado, esse contrato é com o fundo, não 
é com a Proamor, todas as instituições estão mandando ofi cio agora nos indicando re-
dução de metas imediatas e rompendo com valores, pode acontecer que em junho e 
maio do ano que vocês tenham que devolver o equivalente a doze meses de duzentas 
metas e não ter o dinheiro em caixa, implica o conselho e a sua diretoria executiva, 
como encaminhamento Beatriz sugiro que como monitoramento de projetos nós fi zés-
semos um relatório fazendo apontamentos, eu Adrianis me coloco a disposição pra 
ajudar a sanar algumas difi culdades, eu conheço um pouco da dinâmica do Contraturno 
mas eu acho que internamente você precisa empoderar alguém que de fato toque o 
trabalho.” Conselheiro Clóvis: “de fato e de direito que toque isso aí, esse descaminho 
de informação, já pensou se isso começa acontecer em todos os projetos do SOS? 
Então se tem que determinar alguém, que seja a Isane ou algum responsável teu que 
fi que para atender este, inclusive o que foi falado aqui é verdade, esse projeto é o que 
pode vir a resgatar o SOS como instituição, vamos dizer assim, como uma instituição 
forte em termos de assistência social e não política, ou resgata ou afunda de uma vez.” 
Conselheiro Adrianis colocou que os encaminhamentos serão dados e será comunicado 
ao SOS. Foi agradecida a presença da presidente do SOS. Conselheiro Adrianis  suge-
riu que o CMAS fi zesse um relatório com alguns apontamentos e seja  encaminhado à 
presidente do SOS, colocou que não podemos interferir no trabalho, sugeriu que fosse 
realizada uma interface com Gerência Básica porque as crianças  seriam as mais preju-
dicadas. Presidente Beatriz colocou em  aprovação a manutenção da inscrição do SOS: 
Conselheiro Tierri: concordou em aprovar a manutenção da inscrição e concordou com 
as ressalvas para o serviço de convivência; conselheiro Josemar: concordou em apro-
var a manutenção da inscrição e concordou com as ressalvas; conselheira Bernadete: 
concordou com tudo que foi falado; conselheira Lorene: concordou; conselheira Lilian: 
concordou; conselheiro Adrianis: concordou com os apontamentos que serão dados ao 
trabalho; conselheiro José Geraldo: concordou  com os apontamentos; conselheiro Mar-
celo: concordou e ressaltou que essa reunião está sendo atípica, parabenizou os con-
selheiros Clóvis e Adrianis pelo bom senso e colocou: “claro meu Deus você está certís-
simo quem que vai querer sentar na frente do promotor para fi car respondendo, se o 
projeto não está bom, se não é viável, altera, retifi ca e deixa ele correto como tem que 
ser dentro da legislação ou o que você falou é verdade, vai ter que ser fechado, infeliz-
mente, com todos os resultados, talvez essa briga toda que começou, falando aberta-
mente, com a Ana Duda que trouxe o prefeito aqui, então vamos trabalhar com discus-
são de ideias não precisa de subterfúgios, até criminosos para ganhar votos aqui dentro, 
vamos votar abertamente, parabéns para o Alex que resolveu sair porque não foi eleito 
legitimamente, quem dera se todos que não fossem eleitos legitimamente fi zessem o 
mesmo. Conselheira Mercedes colocou: “eu não saio, eu permaneço, se estava dando 
indireta pra mim... Conselheira Leni  votou e concordou plenamente com tudo que foi 
falado aqui, parabenizou a todos, porque é assim que deve acontecer o trabalho, em 
harmonia, paz, bom senso e todos estão aqui para responder a respeito de tudo que 
acontece na nossa sociedade, temos que ter bom senso e fazer as coisas de acordo 
com o que devem ser; conselheira Mercedes: aprovou; conselheiro Antonio: colocou 
que não quer ser redundante, mas eu não podia fi car calado diante do que viu hoje aqui, 
que estamos aqui como facilitadores, sempre medimos força mas hoje vimos o bom 
senso prevalecendo. Presidente Beatriz: aprovou com as ressalvas do parecer; conse-
lheiro Anderson: aprovou; conselheira Patrícia, aprovou; conselheira Daniele aprovou e 
conselheiro Clóvis aprovou. Conselheiro Marcelo lembrou que na resolução de indeferi-
mento da Sociedade Afro Brasileira Cacique Pena Branca e Cidade de Israel  acrescen-
tou no fi nal, a concessão de quinze dias para recursos perante o CMAS.  7- Comissão 
de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre os seguintes assuntos: 7.1 solicitação 
de alteração do modelo dos projetos apresentado pela Associação das Entidades So-
ciais de Ponta Grossa. Conselheiro Adrianis colocou que isso foi vencido, eles pediram 
para tirar um item da planilha e na data de hoje os projetos já foram entregues, então é 
matéria vencida pelo CMAS, aprovado direto pela comissão por conta de ser matéria 
vencida. 7.2 solicitação da Associação Ministério Melhor Viver de alteração no plano de 
aplicação do Convênio 207/2013; conselheiro Adrianis colocou que é só uma alteração 
de valores dentro do RH, a comissão aprovou conforme a carga da UGT. 7.3. Solicitação 
da Colméia Espírita Cristã Abegail de análise da modifi cação do projeto com a Funda-
ção Proamor para o ano de 2014; conselheiro Adrianis colocou que foi aprovado pela 
comissão conforme a carga da UGT dando parecer favorável, a entidade só alterou a 
carga horária dos funcionários e contratou mais um funcionário, não alterando o mon-
tante de despesas. 7.4. Solicitação da Associação dos Defi cientes Físicos de Ponta 
Grossa - ADFPG para alteração no plano de aplicação no convênio do SUAS/2014; 
conselheiro Adrianis colocou que foi aprovado pela comissão conforme a carga da UGT 
dando parecer favorável para alteração, a entidade necessita alterar para  mais material 
de expediente porque agora eles tem artesanato, o parecer foi positivo e nós acompa-
nhamos. 5  solicitação de alteração no plano de aplicação e redução de metas do con-
vênio 001/2014 da Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional/ Casa do Piá.  
Conselheiro Adrianis colocou que a Casa do Piá, o SOS e o IEDC foram chamados para 
uma conversa sobre o número de metas do contraturno, pois é preocupante o não 
cumprimento, o que acarretará sansões jurídicas, a Casa do Piá reduziu as metas de 
200 para 160 colocando 40 metas a disposição do conselho, para ofi ciar foi solicitado  
um ofi cio do diretor presidente Adir João Berton, a partir de primeiro de setembro do ano 
corrente começam a operar com 160 vagas, o IEDC também vai nos comunicar a tempo 
e agora o SOS. O conselheiro Clóvis indagou se na informação ao SOS vai constar 
isso? O conselheiro Marcelo comunicou que o Ministério Nova História também vai pedir 
redução de metas, por problemas pessoais o pastor se afastou durante seis meses, 
durante o tempo da doença e do falecimento do fi lho, ele vai retomar agora para tentar 
aumentar o número de metas, ainda não decidiram  quantas metas vão reduzir, mas  já 
descobriram uma região que tem demanda. Conselheiro Adrianis colocou que o CMAS 
deverá emitir uma declaração solicitada pela Cooperativa Conchas Velhas, colocando 
que o Banco de Alimentos, atrelado ao SOS está inscrito no CMAS, sendo: “O Conselho 
Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09, DECLARA que 
o Programa Banco de Alimentos vinculado a entidade Serviço de Obras Sociais de 
Ponta Grossa, está inscrito neste Conselho sob o número 38”, esta declaração é para 
que eles possam apresentar e fazer a entrega dos alimentos. Conselheiro Tierri lembrou 
que recentemente foi criado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, a partir de 
agora todas estas demandas com relação a esses projetos da CONAB e aquisição de 
alimentos serão encaminhadas para lá. Todos concordam com os seis itens de monito-
ramento então: APROVADO. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, o vice-
-presidente Tierri Rafael Ribeiro Angeluci agradeceu a presença de todos e encerrou a 
reunião às dezesseis horas e quinze minutos. Esta ATA foi transcrita pela assistente 
administrativa Patrícia Mitui, redigida por mim, Carla Bührer Salles Rosa, secretária 
executiva que, após aprovada segue assinada por mim, pelo Presidente e demais con-
selheiros presentes.

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

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 14/2014
Objeto e fi nalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo PM 255 da Fundação Municipal de 
Cultura do Município de Ponta Grossa, conforme o disposto do protocolado 15703350/2014.
Contratado: FABIO JOSÉ RODRIGUES

Quantidade do Item Unidade Descrição do Item
1,00 JGO Pastilha de freio
2,00 UN Cubo traseiro
1,00 JGO Lona de freio traseiro
1,00 PAR Disco freio
2,00 UN Braço oscilante
2,00 UN Kit Coifa
1,00 UN Filtro de combustível
1,00 UN Filtro de ar
2,00 UN Amortecedor traseiro
1,00 UN Correia dentada
1,00 UN Tensor
1,00 UN Kit embreagem
2,00 UN Amortecedor dianteiro



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.371 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 20146

 Valor: R$ 1.211,00 (mil duzentos e onze reais) 

Prazo: 5 dias

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

5923 339030399900 FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA

OUTROS MATERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO DE VEÍC

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso V, da Lei n. 8.666/93.
02/10/14 - Paulo Eduardo Goulart Netto - Presidente da Fundação Municipal de Cultura

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E 

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014 

ABERTURA: 16/10/2014    
HORÁRIO: 09:30
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios (Carnes e Bási-
cos), para atender às necessidades da Fundação PROAMOR  de Assistência Social.
VALOR TOTAL: R$ 73.426,00
Dotação Orçamentária:

Órgão Unidade Despesa Fonte Categoria 
Econômica

Descrição Cat. 
Econômica

21 2103 5325 1 339032040000
MAT. P/DISTRIB. 
GRATUITA EM PRO-
GR. DE AS

JULIO FRANCISCO CHIMANSKI KULLER - Presidente da Fundação PROAMOR
Mauro César Ionnglebood - Pregoeiro
Maiores informações, poderão ser obtidas através do telefone (42) 3224-1176, do 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

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
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTÃO EM SER-
VIÇOS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do contrato, 
conforme cláusula quinta do instrumento originário, em 12 (doze) meses, com inicio em 
11/09/2014 e término em 10/09/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato e reajuste do contrato 
para  o valor de R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais) mensal, a partir 
de 11 de setembro de 2014, sendo acrescido ao contrato o valor de R$ 55.800,00 
(cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
23.03.0412200204.020000 – Manutenção das Atividades Depto Financeiro
3.3.90.39.11 Locação de software      Red: 4378        Fonte: 1

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte 

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

S E R V I Ç O S
EXTRATO DO CONTRATO n. 006/2014

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS.
CONTRATADA: ANTONIO MORO & CIA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS 
VILA SANTA EDWIRGES E VILA BORATO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
QUANTITATIVO E PROJETOS CONSTANTES DO ANEXO I, QUE FEZ PARTE IN-
TEGRANTE DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2014.
VALOR TOTAL: R$ 493.904,83 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVE-
CENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO DO CONTRATO: 26/09/2014.
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Diretor Presidente

_____________________________________________________________________
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 006/2014

OBJETO:- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pa-
vimentação asfáltica, conforme projetos, quantitativos e memoriais descritivos, anexos 
das ruas abaixo relacionadas:
Item RUA Bairro Valor Total

1 Rua Augusta Dalcol Primor, trecho entre as Ruas 
Bernardo Erich Lohmann e Maria de Lurdes Primor

Jardim 
Primor R$ 31.632,36

2 Rua Bernardo Erichh Lohmann, trecho entre as Ruas 
Maria Alvina Primor e Augusta Dalcol Primor

Jardim 
Primor R$ 35.599,55

3 Rua Fermiano Onofre Coelho, trecho entre as Ruas 
Maria Alvina Primor e Ramilio Ferreira de Lima

Jardim 
Primor R$ 41.101,45

4 Rua José Antonio Primor, trecho entre as  Ruas Rio 
Paranapanema e Rua Rio Itararé

Jardim 
Primor R$ 45.748,32

5 Rua Luciano Spinardi, trecho entre as  Ruas Maria 
Alvina Primor e Arnaldo Teixeira

Jardim 
Primor R$ 55.299,23

6 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as  Ruas Alfredo 
Rodrigues e Final de Rua

Jardim 
Primor R$ 37.528,41

7 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as  Ruas 
Luciano Spinardi e José Antonio Primor

Jardim 
Primor R$ 35.221,62

8 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as Ruas Naldi 
Teixeira e Fermiano Onofre Coelho

Jardim 
Primor R$ 35.597,77

9 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as Ruas Fermia-
no Onofre Coelho e Virginia Medeiros Sikorski

Jardim 
Primor R$ 35.686,26

10 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as Ruas Maria 
de Lurdes Dalcol e Luciano Spinardi

Jardim 
Primor R$ 34.524,80

11 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as Ruas José 
Antonio Primor e Naldi Teixeira

Jardim 
Primor R$ 35.520,25

12 Rua Maria Alvina Primor, trecho entre as Ruas Maria 
de Lurdes Primor e Bernardo Erich Lohmann

Jardim 
Primor R$ 47.783,00

13 Rua Maria de Lurdes Primor, trecho entre as Ruas 
Augusta Dalcol Primor e Arnaldo Teixeira

Jardim 
Primor R$ 31.755,45

14 Rua Maria de Lurdes Primor, trecho entre as Ruas 
Augusta Dalcol Primor e Maria Alvina Primor

Jardim 
Primor R$ 32.013,30

15 Rua Naldi Teixeira, trecho entre as Ruas Maria Alvina 
Primor e Ramilio Ferreira de Lima 

Jardim 
Primor R$ 39.884,75

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 574.896,52
Vencedor:- ANTONIO MORO & CIA LTDA.
CNPJ:- 80.237.555/0001-90.
Data:- 02/10/2014.

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
WAGNER MARTINELLI – Presidente Comissão Licitação
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