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__________________________________________________________________
D E C R E T O    N°   1 1. 8 0 5,   de  12/08/2016

Altera o Decreto nº 11363/2016, que Dispõe 
sobre a composição do Conselho Municipal 
de Assistência Social, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei nº 9.302, de 27/12/2007, e alterações posteriores, e tendo em 
vista o contido no protocolado n.º 1940087/2016,

D E C R E T A
Art. 1º.  A alínea ‘g’ do inciso I., do art. 1º do Decreto nº 11363/2016 – Compõe o Conselho Muni-

cipal de Assistência Social, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 1º. ... 
         I. Representantes do Poder Executivo Municipal:
 ...
        g) Secretaria Municipal de Administração 

Titular:  Joelmir Alex Wiest  (NR) 
... 
...

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de agosto de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

__________________________________________________________________
D E C R E T O    N°   1 1. 8 1 0,   de  15/08/2016

Altera o Decreto nº 11220/2016, que Dispõe 
sobre a composição do Conselho Municipal 
de Pessoas Portadoras de Deficiências, con-
forme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei nº 10925/2012,  e tendo em vista o contido no protocolado n.º 
1940087/2016,

D E C R E T A
Art. 1º.  A alínea ‘h’ do inciso I., do art. 1º do Decreto nº 11220/2016 – Compõe o Conselho Munici-

pal dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:
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Art. 1º. ... 
         I.  Representantes do Poder Público Municipal:
 ...
       h) Representante da Secretaria Municipal de Administração 

Titular: Marison da Silva Prado  (NR) 
... 
...

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de agosto de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
D E C R E T O    N°   1 1. 9 1 2,   de  14/09/2016

Altera o Decreto nº 11363/2016, que Dispõe 
sobre a composição do Conselho Municipal 
de Assistência Social, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei nº 9.302, de 27/12/2007, e alterações posteriores, e tendo em 
vista o contido no protocolado n.º 1940087/2016,

D E C R E T A
Art. 1º.  As alíneas ‘a’ e ‘e’ do inciso I., do art. 1º do Decreto nº 11363/2016 – Compõe o Conselho 

Municipal de Assistência Social, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º. ... 
         I. Representantes do Poder Executivo Municipal:
        a) Secretaria Municipal de Assistência Social (NR) 

Titular: Debora Maria Moretão 
Suplente: 
Titular: Tierri Rafael Angeluci 
Suplente: Karym Rachel Mami Collesel 
Titular: Sandra Regina Wichert Cisco 

 Suplente: Taísa de Cássia Gomes
 ...
        e)   Fundação Municipal Proamor de Assistência Social (NR) 

Titular: Severo Silvio Ovando  
 Suplente: Maria de Fátima Juskow Fiebig 

...”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 299 / 2016
Exclusivo ME/EPP/MEI

Data: 11/10/16
Horário: 14 :00horas
Objeto:  Aquisição de Material de Construção para ser utilizado pela Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 15.589,29  (quinze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e nove 
centavos). 
Dotação Orçamentária: 080021030100551171/4490520000 - 080021030100552076/3390300000 
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/
fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ANGELA CONCEIÇÃO POMPEU DE TOLEDO
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2016.
______________________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 296/2016
Data: 07 de outubro de 2016
Horário: 13:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NAS UNIDA-
DES DO PROGRAMA MERCADO DA FAMÍLIA.
Valor máximo: R$ 56.889,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais).
Dotação Orçamentária: 
12.014.23.692.0132.2.197.3.3.90.30.00.00. - 18 - MATERIAL DE CONSUMO
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento 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 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

RODRIGO LABIAK DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência social
Ponta Grossa, 21 de setembro de 2016.

______________________________________________________________________________
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Concorrência Pública n.º 024/2016
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resul-
tado da licitação em epígrafe, declarando como vencedoras as empresas:
Lote 01: ANTÔNIO MORO & CIA LTDA., estabelecida na Rua Cel. Vivida, nº 122, Vila Cipa, Ponta 
Grossa – PR, CEP 84.036-310, Fone 42- 3229-2255. Valor da proposta: R$ 1.460.238,56 (um 
milhão, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Lote 02: ANTÔNIO MORO & CIA LTDA., estabelecida na Rua Cel. Vivida, nº 122, Vila Cipa, Ponta 
Grossa – PR, CEP 84.036-310, Fone 42- 3229-2255. Valor da proposta: R$ 1.483.911,03 (um 
milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e onze reais e três centavos).
Lote 03: ARENA TRANSPORTE, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., estabelecida 
na Rua Dr. Joaquim de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84.050-000, 
Fone 42- 3222-8102. Valor da proposta: R$ 444.766,23 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
setecentos e sessenta e seis reais e vinte três centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão

______________________________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA Nº 140/2016.

Objeto e finalidade: Aquisição de gás liquefeito de petróleo para ser usado na Unidade de Pro-
dução de Alimentos da SMAS.
Contratado TAQUARI COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GÁS LTDA
Valor R$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais)
Prazo 2 dias
Programática 120130824400472180/3390300400

Item Descrição Unid Quant Valor Unit. R$ Valor Total R$
1 Carga de gás com 90 kg Und 8 590,00 4.720,00

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso V da Lei 8666/93.
23/09/16 – Rodrigo Labiak da Silva – Secretário Municipal de Assistência Social.
______________________________________________________________________________

Departamento de Compras e Contratos – Assessoria Jurídica
NOTIFICAÇÃO

Referente ao Pregão Presencial nº 189/2016
 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração, vem com fulcro nas informações contidas no Parecer Jurídico 
nº 1839/2016, NOTIFICAR essa empresa, conforme abaixo descrito:
Nome da empresa:  T.C.A Distribuidora de Suprimentos para Informática Ltda
Referente a: Modificação do resultado do Pregão n.189/2016
Secretaria interessada: SMOSP
Descrição do Item/Objeto: Aquisição de madeira de eucalipto
Nº Pregão: 189/2016
Descrição da notificação: A empresa tem o prazo de 05 (cinco) dias para recorrer da decisão 

contida no Parecer Jurídico n.1839/2016.

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2016.

C O N T R ATO S

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 097/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE-ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 20/10/2016 a 17/02/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, 
fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 
870.507,50 (oitocentos e setenta mil quinhentos e sete reais com cinquenta centavos).
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R E C U R S O S  H U M A N O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde 
– Programa Saúde da Família, nos termos do processo protocolado sob nº 610258/2016,

CONVOCA
Nome Unidade de Saúde Class.

Sibeli Ramos Lagos Ferreira Alfredo Levandowski – Jardim Gralha Azul 1°

 Candidata aprovada no Teste Seletivo nº 001/2015 para o emprego público de Agente 
Comunitário de Saúde,  a comparecer  até o dia 03/10/2016 (Três de outubro de 2016), no horário 
das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da 
Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
 Para aceitação da vaga a candidata deve apresentar cópia e original do   documento de 
identidade e  do comprovante de endereço. Se o comprovante de endereço estiver em nome do 
cônjuge ou outro parente, apresentar também cópia e original de documentos que comprovem o 
parentesco.
 O não comparecimento no prazo estipulado,  caracterizará desistência, perdendo a candi-
data os direitos adquiridos  em razão de sua aprovação no referido teste seletivo.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 23 de setembro de 2016.

JOSÉ RUITER CORDEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos 

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

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
FURTUOSO & FURTUOSO LTDA - EPP torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de 
comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a Rua Carlos Chagas, 27 – Jar-
dim Carvalho – Ponta Grossa - Paraná.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
KKM MERCER E CIA LTDA - ME torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de co-
mércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a Rua Almirante Barroso, 765 
- Uvaranas – Ponta Grossa - Paraná.

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Ata nº 42, de 18/04/16    CMDPI

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dez minutos, realizou-
-se reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, do 
município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, no Grupo da Terceira Idade São Cristóvão, Rua: 
João Dubois, nº 175/Oficinas/Igreja Católica São Cristóvão, sob a convocação da Presidente Sra. 
Maria Iolanda de Oliveira. Fizeram-se presentes os seguintes Conselheiros: Conselheiros titula-
res governamentais: Sra. Dinailce Candido Cordeiro (Secretaria Municipal de Educação); Sra. 
Vanduira Arcoverde da Silva (Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos); Maria 
de Fátima Fiebig (Fundação Municipal Proamor); Sra. Maria Iolanda de Oliveira (Universidade 
Estadual de Ponta Grossa) e Rosane Aparecida dos Anjos (Instituto Nacional de Seguro Social - 
INSS). Conselheiros governamentais suplentes no exercício da titularidade: Hyara Ferreira 
(Secretaria Municipal de Assistência Social). Conselheiros Governamentais Suplentes: Marlene 
Stelle (Fundação Municipal Proamor).  Conselheiros não governamentais titulares: Armando 
Madalosso Vieira, Osni Cirino da Cunha (Representantes de Instituições de Longa Permanência 
para Idosos); Maysa Nuemberg de Vasconcellos Costa (Representante dos Trabalhadores Regis-
trados nos Conselhos de Classe); Adrianis Galdino da Silva Junior, Marisa Pereira de Camargo e 
Moisés Almeida (Representantes das Entidades não Governamentais que desenvolvem ações de 
proteção, promoção, defesa e atendimento à Pessoa Idosa). Conselheiros não governamentais 
suplentes: Luci Teixeira Biscaia (Representante de Instituições de Longa Permanência para Ido-
sos); Vera Lúcia dos Santos Pereira (Representante dos Trabalhadores Registrados nos Conse-
lhos de Classe); Edna Gonçalves dos Santos e Lorenil Severino (Representantes das Entidades 
não Governamentais que desenvolvem ações de proteção, promoção, defesa e atendimento à 
Pessoa Idosa). Registramos as presenças: Coordenadora Técnica dos Conselhos Carla Bührer, 
Sra. Lisete de Fátima Lack Nunes (Secretária Executiva),  participantes do Grupo da Terceira Idade 
São Cristóvão, conforme lista de presença. Justificadas as ausências: Thais do Prado Dias Verillo, 
Fernando Pereira Pinto, Alfredo Mourão de Andrade, Rita de Cássia da Silva Oliveira e Renato de 
Souza Rodrigues. Anteriormente ao início da reunião os Conselheiros participaram da atividade 
“Contação de História”, realizada pela dupla Zé Boca e Marcos Boi, a qual fez parte do Festival de 
Contação de Histórias, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, ocorrendo uma apresenta-
ção nesta tarde no Grupo da Terceira Idade São Cristóvão. Abertura: A Presidente Maria Iolanda 
iniciou a reunião apresentando o CMDPI para os idosos participantes do Grupo da Terceira Idade 
São Cristóvão, bem como explanando sobre os objetivos do Conselho e sobre o Estatuto do Idoso. 
Após estas considerações ocorreu a apresentação dos Conselheiros presentes e na sequência a 
leitura da pauta: 1 - Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da ata nº 27 de outubro de 2014 e ata nº 41 
de primeiro de março de 2016. 3 - Plano de trabalho do CMDPI; 4 - Relato das Comissões; 5 - In-
formes Gerais. A Conselheira Marisa solicitou a inclusão de um informe, após o aceite a pauta foi 
aprovada. 2 - Aprovação das atas nº 27 de outubro de 2014 e nº 41 de março de 2016. O Conse-
lheiro Adrianis colocou que há alguns erros ortográficos que necessitam correção, a assistente 
social e Coordenadora Técnica dos Conselhos Carla solicitou ao Conselheiro que apontasse os 
erros para facilitar a correção. As atas foram aprovadas sob a condição de as correções serem 
feitas na sequência.  3 - Plano de Trabalho do CMDPI para 2016. A Presidente Maria Iolanda rea-
lizou a leitura da introdução e repassou as orientações estabelecidas no plano. Após discussão, o 
Plano de Trabalho foi aprovado conforme Resolução/CMDPI/ Nº01/2016. Foi comunicada a subs-
tituição da Conselheira Liziane Batista Pinto, pela assistente social Vera Lúcia dos Santos Pereira 
como representante do NUCRESS. 4 - Relato das Comissões. Comissão de Políticas Públicas: 
A Conselheira Maysa fez a leitura do seguinte relato: a Comissão elaborou ofício a ser encaminha-
do às Instituições e Órgãos Públicos solicitando dados sobre os atendimentos voltados à pessoa 
idosa, as informações subsidiarão o mapeamento dos serviços voltados à pessoa idosa. No que 
diz respeito às visitas institucionais a comissão propôs distinguir as ações da Comissão de Políti-
cas Públicas em relação a Comissão de Normas e Fiscalização. A Presidente Maria Iolanda suge-
riu a adequação da proposição da Comissão com o Plano de Trabalho do CMDPI para 2016. A 
Conselheira Vanduíra ressaltou a importância dos dados que serão repassados pelas Instituições 
e Órgãos Públicos para a construção do mapeamento sobre os serviços de atendimento à pessoa 
idosa. Relato da Comissão de Normas e Fiscalização: a Conselheira Marisa fez o relato das 

visitas realizadas pela Comissão, na Casa São José e Casa Melhor Idade, apontou que houve 
melhoras significativas no atendimento. Quanto a visita realizada na Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes Visuais - APADEVI foi realizada a descrição das atividades realizadas. Quanto a 
Associação dos Ministros Evangélicos - AME foi discutido que a mesma não executa ações direta-
mente com as pessoas idosas, na reunião realizada com alguns membros da diretoria da AME, foi 
discutido que será divulgado para os Pastores sobre a importância de inscrição das ações voltadas 
às pessoas idosas junto ao CMDPI. Quanto ao Departamento do Idoso, a Conselheira Marisa co-
locou que na visita realizada foi percebido que as instalações são boas, porém as ações desenvol-
vidas poderiam ser mais significativas, são muito voltadas à recreação, sugeriu a inclusão de cur-
sos e outras atividades. A Conselheira Rosane observou que as Comissões deverão ter muito 
cuidado com os comentários realizados, indagou se esta é uma opinião pessoal ou da Comissão 
como um todo e que os comentários devem ser de acordo com as normativas que envolvem o 
atendimento a pessoa idosa. A Comissão participou da aula inaugural da Universidade Aberta da 
Terceira Idade – UATI, mas que não foi aceita como visita oficial da Comissão, conforme o que ti-
nha sido proposto pela Profª Rita, portanto será agendada nova visita. O Conselheiro Adrianis co-
locou que quanto ao Departamento do Idoso já foi solicitado o Plano de Trabalho. A Conselheira 
Vera colocou que está atuando no Departamento há dois meses e ainda não teve conhecimento 
que necessita entregar o Plano de Trabalho. Foi definido, então, que o plano será entregue no 
momento da reinscrição dos serviços de atendimento a pessoa idosa no CMDPI. Sobre o atendi-
mento realizado pela APADEVI, foi comentado que a Entidade tem dificuldades de identificar a 
fonte dos recursos que a mantém. A Conselheira Vera Lúcia comentou que são recursos prove-
nientes das três políticas: Saúde, Educação e Assistência Social e por este motivo muitas vezes é 
difícil identificar.  A Conselheira Maysa se manifestou quanto aos futuros relatos da Comissão de 
Normas e Fiscalização. O Conselheiro Adrianis colocou os assuntos discutidos na reunião da rede 
com o Ministério Público: o Centro Dia é um equipamento necessário ao município, precisa acon-
tecer para diminuir o abrigamento de idosos. Será agendada uma visita técnica ao Hospital Muni-
cipal Amadeu Puppi devido aos problemas que vem acontecendo no mesmo. A presidente Maria 
Iolanda comentou que a Comissão deve aguardar as informações que retornarão em função do 
ofício que será encaminhado à rede de atendimento e propor o Centro Dia nas diretrizes da política 
para a pessoa idosa. Na sequência discutiu-se sobre a regulamentação da documentação para 
inscrição e manutenção das inscrições no CMDPI das Instituições, Entidades e/ou órgãos que 
atuam no atendimento a pessoa idosa no município de Ponta Grossa com prestação de serviço 
direta e/ou que desenvolvem ações de proteção, promoção e defesa do direito das pessoas ido-
sas. Deliberou-se que o Conselho normatizará o processo das inscrições por meio de resolução 
estabelecendo o período de início e término e a documentação a ser apresentada. A Presidente 
Iolanda sugeriu que as Instituições que  estejam inscritas no Conselho Municipal de Assistência 
Social façam a portabilidade da inscrição para o CMDPI. O Conselheiro Adrianis comentou que a 
Comissão de Normas e Fiscalização está discutindo a normatização da aplicação dos 30% dos 
rendimentos do idoso, segundo o art. 35 da Lei Nº 10.741/2003, será solicitado um parecer da 
Procuradoria Geral do Município sobre esta questão. A Assistente social e Coordenadora dos Con-
selhos Carla comentou que não cabe à Procuradoria do município elaborar parecer sobre matérias 
fora do contexto da administração  municipal como esta questão, acredita que isto seja atribuição 
do Ministério Público. A assistente Social Consuelo colocou que também não cabe ao promotor a 
manifestação sobre este assunto. Foi discutido que o Estatuto do Idoso (§ 2º, art. 35) coloca que o 
CMDPI deverá estabelecer a forma de participação do idoso que não poderá exceder a 70% (se-
tenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social. Alguns conselheiros 
como Sr Osni, Luci e Maria de Fátima relembraram que esta discussão já ocorreu no âmbito do 
Conselho Municipal de Assistência Social e deverá ser retomada. Este assunto retornará à Comis-
são, sendo sugerida uma consulta ao Conselho Estadual do Idoso. Relato da Comissão de Orça-
mento, Financiamento e Fundo. O Coordenador, Conselheiro Armando colocou que foi solicitada 
a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do fundo municipal dos direitos da pes-
soa idosa.  Esta solicitação foi aprovada no valor de R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco 
mil reais), conforme Decreto Municipal Nº 11.243 de 01/04/2016, Diário Oficial de 13/04/2016. O 
processo para aquisição do veículo está tramitando, esta semana serão enviados os três orçamen-
tos atualizados. O Conselheiro Armando colocou sobre os convênios entre o Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI e as Entidades para aquisição dos veículos adaptados, quanto 
ao objeto de convênio lendo o parecer da Controladoria Geral do Município sobre o cumprimento 
do objeto: “o objeto não é passível de alteração e deve ser cumprido na íntegra, os veículos terão 
de ser adaptados conforme proposto e aprovado, uma vez que sem a adaptação o objeto perde o 
sentido de ser, assim como, as metas e objetivos propostos não terão como ser aferidos, ou ainda, 
poderão ser desconformes.” Foi sugerido uma reunião com as três entidades para repasse destas 
informações. O Conselheiro Osni colocou que o convênio da Casa do Idoso Paulo de Tarso já en-
cerrou o prazo, já foi realizado o fechamento e a adaptação do veículo será realizada com recursos 
próprios. A conselheira Luci colocou que está ciente do prazo e da necessidade de realizar a 
adaptação do veículo conforme o convênio. Relato da Comissão de Comunicação: A Conselhei-
ra Dinailce iniciou a leitura do relato, mas como os houve dispersão dos membros do Grupo de 
Idosos São Cristóvão para o lanche, com intenso movimento e tornando impossível o relato, foi 
solicitado que a mesma enviasse o relato da Comissão por e-mail para os Conselheiros. A Presi-
dente Maria Iolanda lembrou que é necessária a indicação de dois membros de cada Comissão 
para compor uma Comissão Especial de organização da Campanha de Divulgação do Estatuto do 
Idoso e para o Colóquio que será promovido pela UEPG com a parceria do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa-CMDPI. Os Conselheiros optaram por fazer esta indicação por e-mail, 
devido a intensidade de barulho no ambiente. A presidente Maria Iolanda comunicou que o CMDPI 
recebeu duas denúncias, as mesmas serão encaminhadas para as comissões pertinentes. A con-
selheira Marisa realizou os informes da reunião realizada na APP Sindicato: 1- serão disponibiliza-
dos cursos de formação para conselheiros; 2- será realizada campanha para arrecadar recursos 
para o CMDPI; 3- será realizada campanha de valorização da Pessoa Idosa.  Encerramento: Fi-
nalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente Maria Iolanda de Oliveira agradeceu 
a presença dos Conselheiros e demais presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas e cin-
quenta minutos. A presente Ata foi redigida por mim, Carla Buhrer, que após lida e aprovada será 
assinado pelos Conselheiros e presentes nesta Reunião.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Ata nº 41, de 01/03/16 CMDPI

No primeiro dia de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, realizou-se 
reunião plenária ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, do mu-
nicípio de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Sala de Reuniões do CMDPI, sito a Rua Joaquim 
Nabuco nº 59, sob a convocação da Presidente Sra. Maria Iolanda de Oliveira. Fizeram-se presen-
tes os seguintes conselheiros: Conselheiros titulares governamentais: Thais do Prado Dias 
Verillo (Secretaria Municipal de Assistência Social); Dinailce Candido Cordeiro (Secretaria Munici-
pal de Educação); Wanderley dos Santos (Fundação Municipal de Esportes); Alfredo Mourão de 
Andrade (Fundação Municipal de Cultura); Sra. Maria Iolanda de Oliveira (Universidade Estadual 
de Ponta Grossa); Rosane Aparecida dos Anjos (Instituto Nacional de Seguro Social INSS). Con-
selheiros governamentais suplentes no exercício da titularidade: Marlene Stelle (Fundação 
Municipal Proamor). Conselheiros Governamentais Suplentes:  Fernando Pereira Pinto (Funda-
ção Municipal de Esportes); Tânia Oliveira Clock (Fundação Municipal de Cultura);  Rita de Cássia 
da Silva Oliveira (Universidade Estadual de Ponta Grossa).Conselheiros não governamentais 
titulares: Armando Madalosso Vieira, Osni Cirino da Cunha e Luiz Carlos Pedroso (Representan-
tes de Instituições de Longa Permanência para Idosos); Renato de Souza Rodrigues (Represen-
tante dos Usuários);  Adrianis Galdino da Silva Junior,  Marisa Pereira de Camargo, Gilberto Bru-
noski e  Moisés Almeida (Representantes das Entidades não Governamentais que desenvolvem 
ações de proteção, promoção, defesa e atendimento à Pessoa Idosa). Conselheiros não gover-
namentais suplentes: Luci Teixeira Biscaia e Marcos Machado Pereira (Representantes de Insti-
tuições de Longa Permanência para Idosos); Dionício de Oliveira (representante dos usuários); 
Edna Gonçalves dos Santos e Lorenil Severino (Representantes das Entidades não Governamen-
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tais que desenvolvem ações de proteção, promoção, defesa e atendimento à Pessoa Idosa).  Re-
gistramos as presenças: Coordenadora Técnica Carla Bührer, Sra. Lisete de Fátima Lack Nunes 
(Secretária Executiva), assistente social Fernanda e Irmã Maria de Jesus Siqueira (Asilo São Vi-
cente de Paulo). Justificada a ausência de Maysa Nuemberg de Vasconcellos Costa. Abertura: A 
Presidente Maria Iolanda iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e dando as boas 
vindas aos presentes na primeira reunião do ano e apresentou os assuntos que compõem a pau-
ta:1- aprovação do calendário das reuniões; 2-aprovação das atas; 3-relato das comissões e 4-in-
formes gerais. Aprovada a pauta, foi discutido o calendário de reuniões para 2016, serão nas se-
gundas-feiras, estão definidas no calendário as datas das reuniões plenárias e das comissões.  
Conselheiro Adrianis sugeriu a manutenção das reuniões descentralizadas nos serviços básicos, 
como UATI (Universidade Aberta da Terceira Idade), Departamento do Idoso, Pastoral, APP, CRAS 
e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. Ficou assim definido: 18 de 
abril no CRAS Santa Luzia; 16 de maio na sede do CMDPI; 20 de junho na AAPP; 18 de julho na 
sede do CMDPI; dia 15 de agosto na UATI (a confirmar); setembro e outubro na sede do CMDPI; 
novembro no Departamento do Idoso e dezembro na sede do CMDPI. Aprovação das atas: agosto 
de 2014; março de 2015 e dezembro de 2015, a presidente comentou que ainda ficaram faltando 
as atas de julho de 2015, três atas de 2014 e uma ata de 2013, espera que na próxima reunião este 
assunto esteja superado. Aprovadas as seguintes atas: Nº 25 de 18 de agosto de 2014, Nº 31 de 
16 de março de 2015 e Nº 40 de 07 de dezembro de 2015. Próximo item da pauta: Relato da Co-
missão de Políticas Públicas. Conselheira Rosane fez a  leitura do relato elaborado pela conse-
lheira Maysa: devido a falta de quorum não foi realizada a reunião da Comissão, mas foram enca-
minhadas algumas deliberações, como: pauta, cronograma das ações da comissão, cronograma 
de data das reuniões, alinhamento dos trabalhos das ILPIS após visita realizada no Asilo São Vi-
cente de Paula. Presidente Iolanda comentou que recebeu o oficio que a comissão pretende enca-
minhar para as instituições que oferecem programas, serviços e projetos, tanto governamentais 
quanto não governamentais solicitando informações em relação às ações desenvolvidas no aten-
dimento a pessoa idosa, a ideia é  discutir uma proposta de política de atendimento para a pessoa 
idosa no município. Relato da Comissão de Normas e Fiscalização: Conselheira Marisa colocou 
que a comissão reuniu-se dia 25 de fevereiro e foi discutido sobre o processo de inscrição da 
Longevus, foi definida a solicitação do CNPJ e um período de trinta dias para avaliação mais apro-
fundada, por que a Longevus não é uma ILPI e também não é uma Casa Lar. Conselheiro Adrianis 
colocou que a Longevus não se enquadra em nenhum serviço de residência para idosos, é um 
equipamentos de saúde, o CMDPI não tem autonomia para inscrever um equipamento de saúde, 
mesmo que preste serviço para idosos, o que determina isso é o CNPJ. Na continuidade, a conse-
lheira Marisa colocou sobre a Casa de Repouso Melhor Idade, foi solicitada a prorrogação por mais 
trinta dias para dar resposta ao oficio nº01/2016 e um relatório circunstanciado da entidade. Con-
selheiro Adrianis esclareceu que a Casa Melhor Idade contratou seus serviços de assessoria téc-
nica, por este motivo todas as vezes que for tratado deste assunto e nas ocasiões em que a Casa 
for alvo de fiscalização, não fará parte da Comissão e outro membro assumirá a coordenação da 
visita técnica ou dos encaminhamentos necessários. Presidente Iolanda indagou se o conselheiro 
Adrianis estará na Casa como técnico. O conselheiro respondeu que sim.  Conselheira Marisa 
colocou sobre o novo formulário para inscrições no CMDPI, será enviado para análise dos conse-
lheiros com retorno de, no máximo, quinze dias. Conselheiro Adrianis colocou que anualmente as 
entidades devem ser recadastradas, a inscrição é válida por um período de dois anos, vence esse 
ano. Será necessário fazer um mapeamento das entidades de atendimento à idosos, a proposta é 
fixar uma data para as solicitações de inscrição, cabendo uma resolução do CMDPI, divulgada em 
diário oficial para todos tomarem conhecimento, a segunda etapa do repasse de recursos do ITAU 
não pode acontecer sem que haja inscrição atualizada nesse conselho. Presidente Iolanda comen-
tou que não só as instituições de longa permanência, mas todas as instituições, tanto governamen-
tais como não governamentais devem se inscrever no CMDPI. Conselheira Marisa colocou que a 
comissão teria que dar uma resposta ao Ministério Público em relação ao óbito da Sra. Volodomira 
- hóspede na Dona Carmita, foi internada no Pronto Socorro, houve negligência no tratamento que 
levou ao óbito, a resposta dada foi que o óbito foi por causas naturais, embora tivesse ocorrido uma 
negligência, o Ministério Público vai solicitar ao hospital o prontuário para saber o que realmente 
aconteceu; foi discutido o calendário de visitas na rede de serviços à pessoa idosa, início a partir 
de março, a princípio as visitas ocorrerão às sextas-feiras. Conselheiro Adrianis colocou que serão 
visitados todos os serviços básicos de convivência e fortalecimento de vínculos, as ILPIS pratica-
mente foram todas visitadas. Discutida a visita na UATI, a coordenadora Professora Rita de Cássia 
solicitou que a visita não ocorra na primeira semana de aulas. Presidente Iolanda sugeriu que num 
primeiro momento da visita ocorra uma conversa com a coordenação do programa para entender 
o que é e como funciona o projeto e depois fazer a visita. Conselheira Marisa relatou como última 
discussão da comissão que ocorreu uma reunião com a Promotoria, na qual foi relatada uma  de-
núncia da demora excessiva no atendimento ao idoso no Pronto Socorro, acarretando um número 
de óbitos bem elevado. Relato da Comissão do Fundo. Conselheiro Armando colocou sobre a 
aquisição do veículo para o CMDPI, processo em andamento, está no Departamento de Compras 
e deve entrar em licitação nos próximos dias. Aquisição de equipamentos para o conselho: a co-
missão sugeriu a aquisição dos seguintes equipamentos utilizando recursos do fundo do idoso: 01 
notebook, 01 computador de mesa, 01 projetor multimídia, 01 HD externo, 01 impressora multifun-
cional colorida a laser, 01 gravador de voz, 01 estação de trabalho, cadeiras sendo uma giratória 
com rodas e 08 fixas com revestimento lavável, estofada com espuma injetada, 02 armários altos 
sendo um em MDF e outro em aço, suplementos, material de expediente e material de consumo 
para copa e cozinha. Será realizada a campanha institucional visando o cumprimento do projeto 
proposto ao Banco ITAU em 2014, para realização desta campanha de conscientização sobre en-
velhecimento, a comissão sugeriu a criação de comissão extraordinária para encaminhamento da 
campanha. Confirmado o repasse de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o Fundo Munici-
pal do Idoso, sendo R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil  reais) do  ITaucard e R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil) do Itau Seguro Saúde. Em razão do atendimento parcial do projeto apresenta-
do, o Grupo ITAU apresentou uma flexibilização do plano de trabalho ficando a critério do CMDPI 
definir a destinação do recurso recebido. Conselheiro Armando comunicou que a Comissão de 
Fiscalização dos Convênios, conselheiros Marisa e Renato, relatou que fizeram as visitas nas 
instituições beneficiadas com os repasses do Banco ITAU, projeto 2014 e foi apresentado à presi-
dência deste conselho o relatório, no qual há considerações a respeito da execução dos convênios 
celebrados. Conselheiro Adrianis solicitou a palavra para ressaltar que o presidente da Associação 
das Entidades – Sr. Laertes disparou um email questionando o CMDPI sobre o repasse do convê-
nio, mas não é da alçada dele questões do Fundo do Idoso, os presidentes das entidades benefi-
ciadas estavam preocupados porque o repasse não havia sido feito ainda, mas este Conselho não 
agiu de má fé, isso foi questionado no email disparado para as entidades perguntando sobre o di-
nheiro do fundo, o Conselho foi avisado das dificuldades da liberação do recurso para as entida-
des, houve alguns casos que o repasse esbarrou nas certidões, o conselheiro colocou que estas 
questões devem ser trazidas para quem tem esta competência, nesse caso, o conselheiro Arman-
do que responde pela Comissão do Fundo. O conselheiro Adrianis também considerou que já é o 
momento de exigir o primeiro relatório de prestação de contas parcial para as entidades. Conse-
lheiro Armando colocou que a comissão discutiu sobre a prestação de contas parcial a ser encami-
nhada ao Banco ITAU, optou-se por sugerir que essa prestação de contas seja efetuada nos pró-
ximos meses após a adaptação dos veículos adquiridos, bem como as obras apresentem evolução 
significativa no cronograma. Conselheiro Osni colocou que a Casa de Repouso Paulo de Tarso 
está com grande dificuldade, primeiramente é a questão da adaptação do veículo, em segundo a 
questão da construção, embora tenha sido feito a sondagem do solo a fundação da construção não 
poderá ser feita pelo valor do metro normal, mas um valor que irá encarecer demais, estão ainda 
em estudos, o solo é ruim, a sondagem chegou a onze metros de profundidade, o método que ia 
ser usado foi descartado pelo engenheiro que ainda não sabe o método que será usado. O conse-
lheiro Osni comentou que ainda não utilizou o recurso do convênio, somente recursos próprios.  
Presidente Iolanda sugeriu que a Comissão do Fundo, em conjunto com os fiscais, tenham uma 
conversa mais específica. Conselheiro Armando comentou que do primeiro repasse do Banco 
ITAU no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi repassado para as instituições R$ 
710.600,00 (setecentos e dez mil e seiscentos reais), entrou no final do ano R$ 400.000,00 (qua-

trocentos mil), então, em 31/12/2015 o Fundo do Idoso  tinha R$ 730.000,00 (setecentos e trinta 
mil reais) e hoje com os rendimentos R$ 791.647,00 (setecentos e noventa e um mil e seiscentos 
e quarenta e sete reais), sendo R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) para a campanha de cons-
cientização. Relato da Comissão de Comunicação. Conselheiro Alfredo comentou sobre a Lei 
Municipal que institui a Semana Municipal do Idoso, tomou conhecimento e foi buscar onde estava, 
encontrou o processo para parecer do Secretário de Assistência Social Júlio Küller e posterior 
sancionamento da Lei pelo Sr. Prefeito, dentro do prazo de quinze dias. Esse documento apresen-
ta alguns equívocos, como: parágrafo um do artigo primeiro – Semana do Idoso, deverá ser Sema-
na da Pessoa Idosa; provável data: primeira semana de outubro de cada ano e também propõe um 
vínculo com a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, esse vínculo é equivocado. Foi proposto 
que o CMDPI avalie o documento e com um parecer proponha algumas alterações no texto, a 
matéria será discutida pela Comissão no término desta reunião e os encaminhamentos necessá-
rios ao processo serão realizados. A presidente Iolanda chamou os informes gerais: questão da 
adaptação dos carros, conselheira Luci colocou que a adaptação do carro não poderá ser feita aqui 
em Ponta Grossa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil), tem que fazer no Rio Grande do Sul, no 
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil), conselheira Luci justificou que segundo as empresas que 
fazem este serviço existe a necessidade de rebaixar o assoalho do carro ou erguer o teto para que 
os ocupantes do veículo não fiquem encolhidos. Conselheira Marisa colocou que, segundo o con-
selheiro Armando, é possível diminuir o aro da cadeira de rodas, a qual seria utilizada somente 
para o transporte adaptado, o conselheiro Armando informou-se no DETRAN e mandou um email 
para as entidades envolvidas explicando como fazer para registrar o veículo. Conselheira Luci 
colocou que neste caso prefere não fazer a adaptação e realizar a devolução do recurso. Presiden-
te Iolanda comentou que se houve uma opinião técnica de que há essa possibilidade acredita que 
já está encaminhado. Encaminhamento: a secretaria executiva vai solicitar um parecer da contro-
ladoria sobre esta questão. Presidente Iolanda expôs sobre o projeto de extensão universitária 
(UEPG) contra a violência com a pessoa idosa, dentro deste projeto está a realização do Colóquio, 
a proposta é uma parceria entre a UEPG e o CMDPI tendo o Colóquio como uma ação do Conse-
lho e também o financiamento do evento pelo fundo do idoso. A presidente Iolanda sugeriu que a 
data seja no dia 15 de junho, pois é o dia mundial de mobilização, combate e enfrentamento da 
violência contra a pessoa idosa. A assistente social Carla lembrou que as requisições de compras 
deverão ser emitidas o quanto antes porque o processo na prefeitura é moroso. Como o prazo para 
a elaboração do projeto de contratação do palestrante e todos os outros encaminhamentos neces-
sários está muito curto foi sugerida a alteração da data do evento para agosto. O conselheiro Alfre-
do lembrou que se faz necessário decidir nesta plenária se o CMDPI vai ou não participar como 
parceiro na realização do evento. Colocado em discussão e aprovação. Aprovado. Comunicado a 
mudança de endereço do CREAS CENTRAL para a rua Tiradentes nº 910, telefone  3901-1562. 
Comunicado pela presidente Iolanda, o recebimento de convite do Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa de Prudentópolis para realização de palestra sobre “o papel do conselheiro e a atuação 
junto ao conselho” a ser realizada no dia 02/03/2016 (dois de março de dois mil e dezesseis), co-
municou que o conselheiro Adrianis fará a palestra. Comunicada a substituição da conselheira 
Marcela Lídia Siqueira, representante da Fundação Proamor pela assistente social Maria de Fáti-
ma Fiebig. Encerramento: Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a Presidente Maria 
Iolanda de Oliveira agradeceu a presença dos Conselheiros e demais presentes e encerrou a 
reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos. A presente Ata foi redigida por mim, Carla Buhrer, 
que após lida e aprovada será assinado pelos Conselheiros e presentes nesta Reunião.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
RESOLUÇÃO Nº 05/2016

Assunto: Atualização da Resolução Nº 
02/2016 de regulamentação da documenta-
ção para  inscrição e manutenção das inscri-
ções no CMDPI

 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  do município de Ponta
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e alter-
ções da Lei Municipal Nº 12.599 de 02/08/2016, considerando:
-  O Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei 10.741/2003 que coloca: “As entidades governamentais 
e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto 
ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua 
falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de aten-
dimento, observados os seguintes requisitos:
I –  oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 

segurança;
II –  apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei;
III – estar regularmente constituída;
IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

-  O Regimento Interno do CMDPI, disposto na  Resolução/CMDPI/ 001 de 2013. 
RESOLVE APROVAR em Reunião Ordinária realizada em 21 de setembro, a atualização da docu-
mentação para o processo de inscrição e manutenção da inscrição no CMDPI para as Instituições, 
Entidades e/ou Órgãos que atuam no atendimento a Pessoa Idosa no município de Ponta Grossa 
com a prestação de serviço direcionada à Pessoa Idosa e/ou desenvolvem ações de proteção, 
promoção e defesa do direito das Pessoas Idosas.  
1-  As Instituições, Entidades e/ou Órgãos que atuam no atendimento à Pessoa Idosa  no ato de 

solicitação da inscrição demonstrarão:
a) Ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, conforme disposto no art. 53  

do Código Civil Brasileiro;
b) A aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no 

território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
2 -  Devem apresentar:
                1- Requerimento, conforme formulário próprio e integralmente preenchido; 
                2- Cópia do Estatuto Social registrado em Cartório;
                3- Cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria, registrada em Cartório;
                4- Cópia do CNPJ;
                5- Demonstrativo contábil;
                6- Plano de ação anual;
                7- Relatório de atividades anual;
                8- Responsável técnico;
                9- Alvará Sanitário;
                10- Alvará do Corpo de Bombeiros.

  Sala de sessões, 21 de setembro de 2016.
Alfredo Mourão de Andrade

Presidente em Exercício do CMDPI
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
RESOLUÇÃO Nº 06/2016

Assunto: Convocação da III Conferência Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa Idosa

 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  do município de Ponta Grossa, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e alterações da Lei 
Municipal Nº 12.599 de 02/08/2016, considerando:
- o art. 13 da Lei Municipal   Nº 12.599 de 02/08/2016 :
“ Fica criada a  Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e sua organização, funciona-
mento e ocorrência deverão ser especificados em regimento próprio a ser aprovado pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.”
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RESOLVE APROVAR em Reunião Ordinária realizada em 21 de setembro, a convocação  da   III 
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito do município de Ponta Grossa.
Art. 1º - Convocar a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizada no 

primeiro semestre de 2017.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução, correrão por conta da Secretaria 

Municipal de Assistência Social.
Art 3º -  Fica composta a seguinte Comissão Organizadora da  III Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa 
CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO

Alfredo Mourão de An-
drade Governamental Fundação Municipal de Cultura

Adrianis Galdino da 
Silva Jr. Não governamental

Entidades Não Gov. que desenvol-
vem ações de proteção, promoção, 

defesa e atendimento à Pessoa Idosa
Armando Madalosso 

Vieira Não governamental Instituições de Longa Permanência 
para Idosos

Maria de Fátima J. Fiebig Governamental Fundação  Proamor de Assistência 
Social

Maria Iolanda de Oliveira Governamental Universidade Estadual de Ponta 
Grossa

Marisa Pereira Camargo Não governamental

Entidades não Governamentais que 
desenvolvem ações de proteção, 

promoção, defesa e atendimento à 
Pessoa Idosa

Marlene Stelle Governamental Fundação Proamor de Assistência 
Social 

Maysa Nuermberg V. 
Costa Não governamental Trabalhadores Registrados nos 

Conselhos de Classe
Thais do Prado Dias 

Verillo Governamental Secretaria M. de Assistência Social

Vanduíra Arcoverde da 
Silva  Governamental Secretaria M. de Administração

 
 Sala de sessões, 21 de setembro de 2016.

Alfredo Mourão de Andrade
Presidente em Exercício do CMDPI

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

RESOLUÇÃO Nº 07/2016
Assunto: Aprovação do Resultado do Edital 
01/2016 para Cofinanciamento de Equipa-
mentos de Informática, Mídias e Eletrônicos.

 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  do município de Ponta Grossa, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e alterações da Lei 
Municipal Nº 12.599 de 02/08/2016, considerando:
-  A Resolução CMDPI Nº 04/2016 que aprova o Edital Nº 01/2016 para seleção de projetos de 
Entidades e Serviços Socioassistenciais visando o cofinanciamento de equipamentos de informá-
tica, mídias e eletrônicos;
- os projetos das entidades aprovados pelo CMDPI.
RESOLVE APROVAR em Reunião Ordinária realizada em 21 de setembro, as entidades socioas-
sistenciais e valores para cofinanciamento de equipamentos de informática, mídias e eletrônicos. A 
dotação orçamentária  será do FMDPI 12.012.08.241.0043.2323, C.R. 1701, fonte 900.

Entidade CNPJ Valor
Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada dos Militares 
Espíritas – Casa do Idoso Paulo de Tarso 75.603.134/0001-04 R$ 10.000,00

Colmeia Espírita Cristã Abegail 77.742.278/0001-69 R$ 9.308,00
Associação de Amigos da Pessoa Idosa 06.339.614/0001-89 R$9.997,19
Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos 
Necessitados – Lar das Vovozinhas Balbina Branco 80.241.144/0001-79 R$10.000,00

Asilo São Vicente de Paulo 80.233.737/0001-93 R$ 9.781,81

Sala de sessões, 21 de setembro de 2016.
Alfredo Mourão de Andrade

Presidente em Exercício do CMDPI
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATA 278

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 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 seu presidente José Geraldo Berger. Fizeram-se 
presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Débora Maria Moretão e Tierri 
Rafael Ribeiro Angeluci (Secretaria Municipal de Assistência Social); Anderson Quintino Martins 
(Secretaria Municipal de Saúde); Antonio Ademir Rosa    (Secretaria Municipal de Gestão Financei-
ra) e Emerson Correa (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional). Os 
conselheiros governamentais suplentes no exercício da titularidade: Taisa de Cássia Gomes 
(Secretaria Municipal de Assistência Social) e Maria de Fátima J. Fiebig (Fundação Municipal Proa-
mor de Assistência Social). Os conselheiros governamentais suplentes: Sandra Regina Wichert 
Cisco, (Secretaria Municipal de Assistência Social). Os conselheiros titulares não governamen-
tais: José Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade), Ines 
Chuy Lopes (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade), Regina Rosa Pe-
droso Rosa (Profissionais da Área); Lilian Klimiont (Entidades de Proteção Social Básica); Vander-
li R. Morgestern e Raimy Carrilho (usuários da Política de Assistência Social). Os conselheiros 
não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Marcelo Safraid (Profissionais da 
área); Camila Vanessa Sviech (Entidades de Proteção Social Básica). Os conselheiros não go-
vernamentais suplentes: Marcia Hilgemberg Elias (Entidades de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade) e João Eliseu Montes (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexi-
dade.  Justificaram a ausência os conselheiros: Leni Aparecida Viana da Rocha, Adrianis Galdino 
da Silva Jr., Keila Cristina Carneiro, Gilberto Ferreira, Cristofer Ricardo Camargo e Cleyton Serafim 
dos Reis.  A reunião teve a seguinte pauta: 1-Apreciação e Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da 
ata  277; 3-Informes gerais;4- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Acompanha-
mento do SUAS   sobre  minuta da Lei de Benefícios Eventuais;  proposta orçamentária da política 
de Assistência Social  para  2017;  prestação de contas dos recursos do FEAS para o CREAS 
Sentinela do período de  abril de 2015 a outubro de 2015; 5-Apreciação e Aprovação do parecer da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação de  Projetos sobre a renovação do convênio com o SOS; 
solicitação da Associação Ministério Melhor Viver de aumento de metas para o Serviço de Acolhi-
mento e alteração do objeto do convênio da Casa de Reinserção; solicitação do Instituto Educacio-
nal Duque de Caxias de aglutinação de metas do serviço de convivência  e fortalecimento de vín-
culos; 6- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Documentação e Cadastro sobre a 
renovação da inscrição no CMAS das Entidades e Serviços Socioassistenciais analisados no pe-
ríodo. O presidente Sr. Geraldo Berger deu início a reunião agradecendo a presença de todos e 
demonstrando satisfação pelo quórum estabelecido, realizou a leitura da pauta e solicitou a inclu-
são de um informe sobre as comissões. A conselheira Camila solicitou a inclusão de um informe. 
Após aprovação da pauta, foi colocada em discussão a ata 277, aprovada. Informes Gerais: Cor-
respondências recebidas, ofício da Colméia Espírita Abegail informando que o Sr. Luiz Carlos Pe-
droso assumiu a presidência da Entidade; convite para o evento alusivo ao Dia Nacional da Luta 
da População em Situação de Rua; resposta da Fundação Proamor ao aumento de metas do 

convênio com o Instituto João XXII para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: até 
o final desse ano não há dotação orçamentária para aumento de metas nos convênios; ofício da 
APROAUT informando que não houve adesão dos usuários ao projeto para atendimentos de maio-
res de 18 anos, então, para o segundo semestre serão atendidas as crianças e adolescentes que 
estavam em lista de espera; documentação da Associação de Amigos da Criança da Diocese de 
Ponta Grossa, antiga Associação Amigos da Pastoral da Criança, com as alterações no Estatuto, 
na denominação e nos objetivos da Entidade, assunto encaminhado à Comissão de Documenta-
ção e Cadastro. A conselheira Sandra Cisco comunicou que a Divisão de Monitoramento está 
promovendo um curso sobre o Marco Regulatório será 19 e 20 de setembro. Conselheira Camila 
comunicou ao Conselho que ocorreu um fato bem desagradável envolvendo a Entidade na qual ela 
trabalha (Associação Reviver), um conselheiro encontrou o psicólogo na fila do banco e falou que 
o Grupo Reviver não está atingindo as  metas e o impacto social esperado. Esta informação não 
vem de encontro com a colocação da fiscal do convênio que o Reviver era uma das poucas conve-
niadas que está atingindo tanto as metas quanto a frequência. A conselheira solicitou que qualquer 
situação em relação ao Reviver seja por escrito como sempre foi feito, a pessoa que falou sabe que 
falou e o que aconteceu foi muito sério. O conselheiro João Eliseu colocou que aconteceu fato 
semelhante com a Associação Ministério Melhor Viver, uma das assistentes sociais, da mesma 
forma, ficou sabendo por uma conversa informal que tem alguma coisa errada com a Entidade.  
Presidente José Geraldo solicitou que estas questões sejam colocadas por escrito para que o 
Conselho possa tomar as providências e encaminhamentos. O assunto foi amplamente discutido, 
a conselheira Regina lembrou que um conselheiro sozinho não pode falar em nome do Conselho. 
O conselheiro Tierri disse que a única pessoa que representa o Conselho é o presidente ou alguém 
nomeado por ele e que os representantes de entidades não se preocupem porque não é uma in-
formação oficial. Encerrado este assunto, o presidente Geraldo colocou que a Comissão de Acom-
panhamento do SUAS está com a representação pequena dos conselheiros não governamentais. 
Os conselheiros João Eliseu e Márcia se disponibilizaram a participar da Comissão. Na sequência, 
o conselheiro Anderson fez o relato da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre a minuta 
da Lei dos Benefícios Eventuais. A Gestão  organizou a minuta do projeto da lei, a qual foi discutida 
e analisada de forma detalhada  na Comissão. Conselheiro Anderson colocou que a minuta  ficou 
bem técnica e  tem uma certa urgência, tendo em vista que é necessário regulamentar os benefí-
cios eventuais. Foram apresentadas duas opções para aprovação deste assunto, a primeira,  reti-
rar da pauta para que os conselheiros possam fazer a leitura da minuta, as considerações e apro-
vação na próxima reunião, a segunda fazer a aprovação neste momento baseando-se nas 
alterações que já foram feitas pela Comissão. Foi escolhida a segunda opção tendo em vista a 
urgência do assunto. A minuta da lei de Benefícios Eventuais foi aprovada, conforme  Resolução 
CMAS/Nº27/2016. Solicitado que uma cópia seja enviada aos conselheiros para ciência de todos. 
O segundo item discutido pela Comissão foi a proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assis-
tência Social para 2017. A conselheira Taísa iniciou apresentando a previsão orçamentária da 
Gerência de Proteção Social Básica. Esclareceu que a proteção básica trabalha com os CRAS, 
Acessuas trabalho e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A proposta 
orçamentária foi organizada na lógica dos blocos: manutenção do bloco BPC na escola,  bloco da 
proteção social básica, bloco do IGD – Bolsa Família e bloco do ACESSUAS. Manutenção do 
programa piso variável de média complexidade PETI (ações do serviço de convivência e fortaleci-
mento de vínculos). Manutenção do SCFV, serviço de convivência desenvolvido nos CRAS. Manu-
tenção do Programa Piso Básico Fixo (manutenção dos CRAS). Manutenção dos Benefícios Even-
tuais, já está sendo previsto, o valor é pequeno, mas o importante é ter a dotação. O conselheiro 
Tierri apresentou a previsão orçamentária da proteção social especial, bloco de programas: Pro-
grama PETI – Ações, co financiamento das ações estratégicas do PETI, que envolve principalmen-
te a busca ativa de trabalho infantil. Manutenção das atividades do bloco de proteção social espe-
cial de alta complexidade, foi colocado um valor mínimo, apenas para que conste a ação na nova 
lógica dos blocos de financiamento. Piso de alta complexidade I, para crianças e adolescentes. 
Incluído  o Piso Paranaense de Assistência Social 4 (PPAS4) para o acolhimento de crianças e 
adolescentes, recurso estadual. Foi incluída a previsão de benefícios eventuais para calamidades 
no valor de R$ 100.000,00. O conselheiro Anderson questionou se foi previsto aumento de valores 
de 2016 para 2017. Foi esclarecido que não, o Departamento de Orçamento e Programação não 
permitiu aumento de valores. Na sequência, foi apresentada a previsão para o IGD – SUAS e o 
valor de manutenção do Conselho (R$ 10.850,00). O presidente colocou em votação a previsão 
orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de  R$ 10.374.307,83 (dez 
milhões, trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e sete reais e oitenta e três centavos), divididos 
em R$ 5.632.013,11 (cinco milhões, seiscentos e trinta e dois mil, treze reais e onze centavos) de 
recursos vinculados e R$ 4.742.294,72 (quatro milhões, setecentos e quarenta e dois mil, duzentos 
e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) de recursos próprios. Aprovado conforme Re-
solução CMAS/Nº 29 /2016. A conselheira Maria de Fátima apresentou o valor das subvenções 
sociais da Fundação Proamor, montante de  R$13.583 924,90 (treze milhões, quinhentos e oitenta 
e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).  Presidente Geraldo colocou que  
está sendo estudado se este valor vai ou não migrar para o Fundo Municipal de Assistência Social, 
depende do reordenamento da SMAS. A secretária executiva Carla comentou que não houve au-
mento dos valores em relação ao anos passado. Foi comentado que esse ano os recursos federais 
previstos não foram repassados pelo Governo Federal, a não ser os recursos do IGD Bolsa. Isto 
está ocorrendo porque estão sendo “descontados” os valores que estão nas contas bancárias, as 
aquisições não estão ocorrendo, os processos estão todos parados na Secretaria de Finanças, 
enquanto isso o município está  devolvendo o recurso. O presidente Geraldo colocou que não 
justifica devolver, vai agendar uma visita ao Secretário de Finanças e quer que o Conselheiro An-
tonio Ademir esteja  junto. Na sequência, o conselheiro Anderson colocou a  prestação de contas 
dos recursos do CREAS – Sentinela no período de Abril de 2015, oriundos do Fundo Estadual de 
Assistência Social. Foi esclarecido pelo conselheiro Tierri que esse tema foi uma solicitação do 
Escritório Regional, se trata de um período que estava em aberto (março/2015 a outubro/2015), a 
prestação de contas total deste mesmo recurso foi apresentada ao CMAS na reunião anterior. O 
recurso está todo disponível, não foi utilizado, está em uma conta de investimento e o estado vai 
decidir se será realizada a devolução ou o recurso poderá ser utilizado. O presidente Geraldo 
perguntou se os conselheiros têm alguma consideração a fazer. Colocado em votação, foi aprova-
do conforme Resolução CMAS/Nº 26/2016. Item cinco da pauta: Apreciação e aprovação do pa-
recer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre a renovação do convênio com 
o SOS. A conselheira Regina fez a leitura do parecer, com indicação de convênio para 6 meses, 
adequação do plano de aplicação do sistema de transferência voluntárias aos projetos técnicos. 
Projeto Pequeno Cidadão para  90 metas, devido ao atual atendimento de 80 metas. Capacitação 
para o Mundo do Trabalho: indicação de aprovação integral. Projeto Banco de Alimentos: indicação 
de aprovação com a supressão dos cargos de coordenador geral e diretor financeiro, pois os salá-
rios estão acima da média e estes cargos não constam na NOB/ RH  e Manual de Orientação para 
os Bancos de Alimentos. O conselheiro Tierri sugeriu que o assunto retorne para a comissão para 
que possa ser discutido  com a presença da entidade. Após a discussão do assunto, o presidente 
Geraldo colocou em votação, ficando o resultado da seguinte forma: O conselheiro Tierri teve voto 
contrário, principalmente na questão da supressão dos cargos, justificando  que a Entidade não foi 
ouvida, indicou o retorno do assunto à Comissão para que haja uma escuta da Entidade. Da mes-
ma forma foram os votos das conselheiras Débora, Taísa e Maria de Fátima. Os conselheiros An-
derson, Antonio Ademir, Regina, Emerson, Inês, Marcelo, Lilian, Camila, Vanderli e Raimy acompa-
nharam o parecer da Comissão. Ficaram 10 votos a favor da comissão e 4 votos com a indicação 
de retorno à Comissão para ser esclarecido com a Entidade. O presidente colocou que foi aprova-
do de acordo com o parecer da Comissão e a Entidade tem um prazo de 7 dias para entrar com o 
recurso, entrando com o recurso volta para análise da Comissão. O segundo item analisado pela 
Comissão foram as solicitações da Associação Ministério Melhor Viver: a primeira solicitação diz 
respeito ao aumento para 50 metas do serviço de acolhimento para adultos e famílias, uma vez 
que há demanda reprimida e a Entidade já vem atendendo um maior número de pessoas mesmo 
sem convênio. A Conselheira Regina colocou o parecer da Comissão com a indicação de indeferi-
mento da solicitação de aumento de metas por ausência de dotação orçamentária. Como este 
serviço tem interface com o CENTRO POP, a Gerência Especial deve realizar a avaliação da de-
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manda e viabilizar estratégias para o atendimento.  O conselheiro João Eliseu colocou que o au-
mento para  50 metas está previsto no reordenamento e como o Ministério Melhor Viver já está 
atendendo as  50 metas resolveram entrar com o pedido, uma vez que teria  um recurso estadual 
e outro federal. Conselheiro Tierri complementou que não há impedimento que para o próximo ano 
o convênio seja para 50 metas. A segunda solicitação da Associação Ministério Melhor Viver foi 
a alteração de objeto no convênio com a Fundação Proamor, de acolhimento para crianças e 
adolescentes para  acolhimento em república para jovens de 18 a 21 anos. A justificativa é que a 
demanda oriunda da Comunidade Terapêutica não vem suprindo as vagas disponíveis na Casa de 
Reinserção. Segundo esclarecimentos da UGT/SMAS o objeto dos convênios é  imutável, foi es-
clarecido, pela conselheira Sandra, que o serviço de republica de jovens está conveniado com o 
Instituto João XXIII, com 20 metas e somente  50% das metas está preenchida, podendo absorver 
a demanda da Casa de Reinserção.  Conselheiro João Eliseu colocou que sente em mandar os 
jovens para outra Instituição porque criaram vínculos com o Ministério Melhor Viver. O outro item 
discutido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos foi a solicitação do Instituto 
Educacional Duque de Caxias de aglutinação das 640 metas. A Comissão foi de parecer favorável. 
Solicitação deferida. No último item foi apresentado o parecer da Comissão sobre a solicitação de 
renovação do convênio da Residência Inclusiva  Associação de Atendimento Nossa Senhora de 
Lourdes. No ofício a Instituição colocou que necessita complementar os recursos humanos, tendo 
em vista que no quadro de funcionários necessita de psicólogo, terapeuta ocupacional, motorista e 
coordenador e a Gerência de Proteção Social Especial se comprometeu em fornecer estes funcio-
nários mas não obtiveram retorno, portanto, precisam contratar para se enquadrar nos padrões 
exigidos pelas orientações técnicas do serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos 
com deficiência em residência inclusiva. A Gerência Especial colocou  que este  convênio é com 
recursos federais e o teor do oficio diverge da realidade, a SMAS não pode fornecer funcionários 
para uma instituição não governamental e atualmente a Gerência Especial desenvolve trabalho de 
musicoterapia uma vez por semana, tanto na Associação Nossa Senhora de Lurdes como na As-
sociação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. A manifestação da Gerência Especial coloca 
que, a partir de agora, serão realizadas reuniões periódicas com as três residências inclusivas no 
município para gestão do serviço, além do acompanhamento psicológico dos usuários pelo profis-
sional específico, e, por fim, o contido no ofício não se materializa no plano de aplicação apresen-
tado, pois não há previsão de contratação de equipe técnica, se for realmente necessário para a 
Instituição estes profissionais  o plano de aplicação deverá ser refeito. O parecer da Comissão in-
dicou uma reunião com a Gerência Especial e a Associação Nossa Senhora de Lourdes para cali-
brar o atendimento a partir da legislação que normatiza este serviço. O conselheiro Tierri lembrou 
que o documento do MDS “Orientações Técnicas para a Residência Inclusiva” coloca que a equipe 
técnica deve ficar na gestão  e a unidade de acolhimento  deve manter apenas o atendimento com 
os profissionais de nível médio, mais mediante a insuficiência de profissionais na SMAS ficou 
aprovado equipe técnica nas entidades. Como último item da pauta foi colocado em apreciação o 
parecer da Comissão de Documentação e Cadastro sobre a renovação das inscrições no CMAS. 
Foram discutidas na Comissão a renovação das inscrições da Associação Pontagrossense de 
Atendimento a Criança Deficiente/APACD, CEPRAF Geny Ribas e Vila Vicentina. Após visita téc-
nica a renovação destas inscrições foi liberada. Aprovado conforme Resolução/ CMAS/ 
Nº28 /2016. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, o  presidente José Geraldo Ber-
ger   encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos, agradecendo a presença de todos. 
Esta ATA foi redigida por mim, Carla Bührer Salles Rosa, secretária executiva que, após aprovada 
segue assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.
José Geraldo Berger (Presidente)______________________________________________
Carla Bührer Salles Rosa (Secretária Executiva) __________________________________
Débora Maria Moretão_______________________________________________________
Antonio Ademir Rosa    ______________________________________________________
Anderson Quintino Martins___________________________________________________
Emerson Correa___________________________________________________________
Maria de Fátima J. Fiebig____________________________________________________
Sandra Regina Wichert Cisco ________________________________________________
Taisa de Cássia Gomes _____________________________________________________
Tierri Rafael Ribeiro Angeluci_________________________________________________
Camila Vanessa Sviech______________________________________________________ 
Ines Chuy Lopes___________________________________________________________
João Eliseu Montes_________________________________________________________
Lilian Klimiont  ____________________________________________________________
Marcelo Safraid____________________________________________________________
Marcia Hilgemberg Elias_____________________________________________________
Regina Rosa Pedrozo Rosa__________________________________________________
Raimy Carrilho_____________________________________________________________
Vanderli R. Morgestern______________________________________________________
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F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  T U R I S M O
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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 Nº 004/2016
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: MEXKIV SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA.
CNPJ/MF:- 20.020.331/0001-09.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prestação pela contratada de todos os 
serviços necessários a criação,  projeto, layout e hospedagem de sites.
VALOR TOTAL GLOBAL:- R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO: 12 MESES.
INÍCIO DO CONTRATO: 23.09.2016
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016
FUNDAMENTAÇÃO:artigo 24, inciso II, parágrafo § 1o da Lei n. 8.666/93

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2016.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2016
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CNPJ 59.456.277/0001-76.
OBJETO: Atualização e Licença de suporte de banco de dados Oracle Database Standard Edition 
One – Oracle 1- Click Ordering Program – Named User Plus Perpetual.
VALOR TOTAL: R$ 433,68 (quatrocentos e trinta e três reais).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2016.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 283/2016
DATA CONCESSÃO 21.08.2016

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 12.488.689-9/PR
10.2251

DESTINO QUATRO BARRAS/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GA-
BINETE DO VEREADOR MARCELO MÁRCIO 
FERNANDO SCHIRLO

DATA / HORÁRIO INÍCIO 20.09.2016 – 06:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 20.09.2016 – 17:00 H

VEÍCULO UTILIZADO
OFICIAL
FIESTA
PLACAS
AXI 3735

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 284/2016
DATA CONCESSÃO 22.08.2016

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 12.488.689-9/PR
10.2251

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO 
GABINETE DA VEREADORA ADELIA PARE-
CIDA SOUZA COM DESTINO A ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA

DATA / HORÁRIO INÍCIO 22.09.2016 – 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 22.09.2016 – 18:00 H

VEÍCULO UTILIZADO
OFICIAL
FIESTA
PLACAS
AXI 3735

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 
ORDEM 280/2016

DATA CONCESSÃO 19.09.2016
NOME CARLITO SOUZA

FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7194650/PR
100091

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO 
GABINETE DO VEREADOR GEORGE LUIZ 
DE OLIVEIRA COM DESTINO A PREFEITURA 
MUNICIPAL

DATA / HORÁRIO INÍCIO 20.09.2016 – 10:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 20.09.2016 – 18:30 H

VEÍCULO UTILIZADO
OFICIAL
CRUZE
PLACAS
AZO 3297

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00
______________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
  ORDEM DO DIA: 26/09/2016                          SESSÃO  ORDINÁRIA

EM REGIME ESPECIAL
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO E OUTROS
PROJETO DE EMENDA À LOM Nº 03/16 – Promove alteração na Lei Orgânica do Município.
PARECER: Comissão Especial – Pela admissibilidade

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA E OUTROS
PROJETO DE EMENDA À LOM Nº 05/16 – Acrescenta Parágrafo único ao art. 183, da Lei Orgâ-
nica do Município.
PARECER: Comissão Especial – Pela admissibilidade
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
PROJETO DE LEI Nº 262/16 – Denomina de MANOEL MEIRA DE MOURA a Estrada Rural que faz 
ligação da PR 513 à localidade de Mato Queimado – Distrito de Itaiacoca.

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
PROJETO DE LEI Nº 270/16 – Denomina de RUY PROCÓPIO PINHEIRO a Rua nº 05, do Lo-
teamento GSP LIFE PONTA GROSSA, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade, conforme especifica.

PARECERES: CLJR  - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação
                      COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR JULIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 285/16 – Denomina de DILMAR PAVANATTI a Quadra Esportiva de Futebol 
Society, na Rua Caneleira, nº 184, Bairro Santa Paula, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR – Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR JOSÉ NILSON RIBEIRO – NILSÃO
PROJETO DE LEI Nº 287/16 – Denomina de CARLITO FORNAZARI o Campo de Futebol Society 
da Vila Santana, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR ANTONIO AGUINEL
PROJETO DE LEI Nº 290/16 – Denomina de THIAGO BORBA DORIGON o Campo de Futebol 
Society situado na Rua Pando Martins, Jardim Itapoá, Bairro Contorno, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade no termos do Substitutivo Geral
                       COSPTTMUA  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 334/16 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no 
Distrito Industrial à Palmeira Ambiental Ltda., e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA (do Poder Executivo)
PARECERES:  CLJR  - Pela admissibilidade do Projeto e da Emenda Modificativa a ele  apresen-
tado, com voto contrário em separado do Ver. Antonio Laroca Neto
                         CFOF    - Favorável ao Projeto e à Emenda Modificativa a ele apresentado
                      CAPICTMA  - Favorável ao Projeto e à Emenda Modificativa a ele 
                                           apresentado.

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de setembro  de 2.016.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                                     Presidente                                                       1º Secretário
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