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L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N. 113/2017

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por  força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma ELETRONICA nº113/2017 – REGIS-
TRO DE PREÇO para aquisição de  materiais de laboratório ( AGULHA PARA COLETA DE SAN-
GUE A VÁCUO), da Secretaria Municipal de Saúde do nosso Município,   mediante ao  Aviso de 
Edital deste Pregão não ter sido publicado em data oportuna, devido a problemas de faturamento 
para liberação de publicação no Diário Oficial do Estado,  sofre alterações, conforme descrito 
abaixo:
ONDE SE LÊ:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTA: das 08h00 as 15h00 do dia 02 de junho  de 2017.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 as 08h30 do dia  05 de junho  de 
2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 9h00 do dia 05 de junho  de 2017.
LEIA-SE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTA: das 08h00 as 15h00 do dia 07 de junho  de 2017.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 as 08h30 do dia  08 de junho  de 
2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 9h00 do dia 08 de junho  de 2017.
TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES PERMANECEM  EXATAMENTE AS MESMAS.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras/SMA, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
Ronda/Nesta, no horário das 12h00 às 17h00, ou ainda pelo fone (042) 3220-1349 ou no site www.
pontagrossa.pr.gov.br e  www.bllcompras.org.br .

ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

Secretaria Municipal de Educação 
Programa Municipal de Alimentação Escolar 

PREGÃO ELETRÔNICO: 54/2017                                           
Aquisição de gêneros alimentícios FORMULADOS destinados a suprir as necessidades das Enti-
dades Filantrópicas Conveniadas e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental constantes no 
censo escolar 2016 clientela 2017 para o ano letivo de 2017.

EMPRESAS PARTICIPANTES DATA DE ENTREGA AMOSTRAS

1 Alta Comercial Eireli - ME Não entregou amostra.

2 P2 Indústria e Comércio de Gêneros 
Alimentícios Eireli 17/04/17

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - RETIFICADO

Item Produto Fornecedor Marca Status Motivo de 
reprovação

1 Alimento a base de soja 
sabor pêssego Alta Comercial  --------

---- Reprovada Não entregou amostra

2
Batata desidratada em 

flocos isento de gorduras 
trans

Deserto Deserto Deserto Deserto

3 Gelatina sabor abacaxi com 
corante natural Alta Comercial  --------

---- Reprovada Não entregou amostra

4 Gelatina sabor limão com 
corante natural Alta Comercial  --------

---- Reprovada Não entregou amostra

5 Gelatina sabor morango 
com   corante natural P2 Boa 

Safra Aprovado ------------------------------
-------------

6 Gelatina sabor uva com   
corante natural P2 Boa 

Safra Aprovado ------------------------------
-------------

7 Mistura em pó para torta P2 Boa 
Safra Aprovado ------------------------------

-------------
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8 Mistura para bolo cenoura/
laranja P2 Boa 

Safra Aprovado ------------------------------
-------------

9 Mistura para bolo cuca 
banana P2 Boa 

Safra Aprovado ------------------------------
-------------

10 Mistura para bolo nega 
Maluca Alta Comercial  --------

---- Reprovada Não entregou amostra

11 Mistura para bolo laranja 
formigueiro Alta Comercial  --------

---- Reprovada Não entregou amostra

12 Mistura para mingau de 
chocolate Alta Comercial  --------

---- Reprovada Não entregou amostra

13 Pudim com leite sabor coco Alta Comercial  --------
---- Reprovada Não entregou amostra

14 Sagu sabor uva Alta Comercial  --------
---- Reprovada Não entregou amostra

15
Alimento achocolatado 

em pó enriquecido com 8 
vitaminas

P2 Tecnutri Aprovado ------------------------------
-------------

16 Alimento achocolatado 
em pó enriquecido com 8 

vitaminas
P2 Tecnutri Aprovado ------------------------------

-------------

Ponta Grossa, 22 de maio de 2017.
ALINE GEBELUKA                                        ELAINE FERNANDES PUPO

 Nutricionista – CRN 8 1992  Nutricionista – CRN 8 103
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 122/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 13 de junho de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Registro de preços para aquisição de enxoval hospitalar para uso da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 339.696,70(trezentos e trinta e nove mil, 
seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Mais informações, bem como a integra do 
edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1349 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMEPU

Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 099/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 21 de junho de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br) - Pregão, na forma eletrônica 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, 
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO,  DO MASTRO DE BANDEIRA, do Município de Ponta 
Grossa. Valor Máximo: R$ 31.882,00 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais). Mais in-
formações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de 
Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, pelo telefone 
(42) 3220-1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes. 

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017. 
Alessandro Lozza de Moraes

Chefe de Gabinete
______________________________________________________________________________

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 123/2017
Data: 13/06/2017
Horário: 14 :00 horas
Objeto:  AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPI-
TAL DA CRIANÇA PREFEITO JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 13.587,6700(treze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete cen-
tavos).
Dotação Orçamentária: 
08.002.10.302.0051.1.175.4.4.90.52.00.00. - 369 - equipamentos e material permanente
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 DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação Dispensável

Dispensa por Justificativa nº 68/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizou no dia 23/05/2017, na Secretaria Munici-
pal de Administração e Recursos Humanos, Sala do Departamento de Compras e Contratos (3º 
andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Dispensa por Justificativa, para Locação de 
imóvel situado na Rua Dom Pedro I,1251 - Vila Oficinas para abrigar as dependências do Centro 
Municipal de Educação Infantil Profa. Diva Alves dos Santos.. Valor Máximo: R$ 103.825,80(cento 
e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). Mais informações, bem como a 
integra do protocolo 960621/2017 poderá ser obtido no Departamento de Compras e Contratos no 
horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1349 ou ainda 
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 23 de maio de 2017
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________________
AVISO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO 117/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu De-
partamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte proce-
dimento licitatório:

Pregão na Forma Eletrônica 117/2017 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
Onde se lê: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Leia –se: 
AQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE.
Todas as demais descrições permanecem inalteradas. 
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento  

de   Compras - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no 
horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3224-1176 ou no site www.pontagrossa.
pr.gov.br.
Ponta Grossa 24 de maio de 2017
Pregoeira: Beatriz Vieira
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO 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 Eletrônico nº 117/2017
Data: 09 de junho de 2017
Horário: 14:00 horas
Objeto:  AQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor máximo: R$ 6.912,5000(seis mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: 
08.002.10.302.0051.1.175.4.4.90.52.00.00. - 369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE
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

ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017.
______________________________________________________________________________

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 Presencial nº 121 / 2017
Data: 07/06/17
Horário: 15 :00horas
Objeto:  Contratação de empresa jornalística especializada na prestação de serviços por deman-
da de publicação em jornal diário de grande circulação regional/estadual (Publicidade Legal), em 
preto e branco, visando à contratação de cm / colunas (espaços) para atender a demanda de publi-
cações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação 
de editais, à medida que se torne necessário tornar público tais expedientes, mediante processo 
licitatório, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 150.000,00( Cento e cinquenta mil reais).
Dotação Orçamentária: 

1710 370020412202212505 Secretaria Municipal Administração 
e Recursos Humanos Publicidade 3.3.90.39.90.00

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 / 

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

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017.

C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 308/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DUPA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo aludido na cláusula terceira do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses de 24/05/2017 a 24/05/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 307/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo aludido na cláusula terceira do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 24/05/2017 a 24/05/2018.
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: AMA – ASSOCIAÇÃO MÃOZINHAS DE ANJOS
Pelo presente instrumento, o CONVENENTE e CONVENIADA resolvem, RESCINDIR, para todos 
os efeitos de direito com amparo no artigo 79, II, da Lei 8.666/93, o convênio nº 152/2016, confor-
me parecer jurídico datado de 05/05/2017 (verso fl. 04) e protocolado n° 3480386/2016.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 596/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 08/03/2017 a 07/05/2017, convali-
dando-se a data de 08/03/2017 e o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 06/06/2017 
a 05/08/2017.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 597/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 08/03/2017 a 07/05/2017, convali-
dando-se a data de 08/03/2017 e o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 06/06/2017 
a 05/08/2017.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 598/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: STI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário em mais 60 (sessenta) dias, de 08/03/2017 a 07/05/2017, conva-
lidando-se a data de  08/03/2017, e o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias 06/06/2017 
a 05/08/2017.
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D I V E R S O S

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em atendimento 
às prescrições legais, CONVOCA, os membros do Poder Legislativo e a população em geral, a 
participar, no próximo dia 30 de maio de 2017 – terça-feira - às 14:15 horas, no Plenário da Câmara 
Municipal de Ponta Grossa, em AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que o Poder Executivo 
aqui representado pelo Secretário de Gestão Financeira, apresentará a Lei de Responsabilidade 
Fiscal para o primeiro quadrimestre exercício de 2017. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

CLAUDIO GROKOVISKI 
Secretário Municipal de Gestão Financeira 

_____________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

Coordenadoria do ISSQN e ICMS
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS N.º 84/2016

NOME:  MARCELO KEMPA 
Endereço:  Rua Aviador Cícero Marques n.º 53, Bacacheri – Curitiba – PR 
Inscrição Municipal:  9 – 178587
Termo Circunstanciado n.º 1405/2016
Protocolo n.º 340502/2016 – Alvará de Ampliação 
Pela presente Notificação, com fundamento no art. 80 da Lei 6857/2001, fica o contribuinte acima 
qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do 
presente, compareça à Coordenadoria do ISS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta 
Prefeitura, para regularizar a sua situação.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará na lavratura de Auto de Infração, conforme 
art. 80, §§ 1º e 2º, da Lei 6857/2001.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 25 de maio de 2017.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, 
situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a terceira reunião ordinária do Conse-
lho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Fernan-
da Gomes da Silva, Jefferson Magno Pereira, Franslei Eduardo Monteiro Corá, Elaine Cristina 
Antunes Rinaldi, Inês Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lur-
des Oliveira, Felipe Simão Pontes, Paulo Saincler Heusi, Jiovany do Rocio Kissilevicz, José Timó-
teo Vasconcellos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, Candido José Colesel, Sueli Terezinha Men-
sen, Ana Maria Bourguignon de Lima. Presentes Conselheiros Suplentes: Everson Milleo, Bruno 
Cavasotti Almeida, Ana Caetano Pinto e Luiz Carlos de Oliveira. O Presidente José Timóteo Vas-
concellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos 
os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 2ª Ata da reunião Ordinária e da 1ª Ata da reunião 
Extraordinária.  2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 
4.1. Apresentação da Proposta de calendário para as reuniões ordinárias do CMS. 4.2. Organiza-
ções das Comissões Temáticas. 4.3. A Secretaria Municipal de Saúde solicita aprovação da Pac-
tuação do SISPACTO de 2017, finalizada junto à 3ª Regional de Saúde. 4.4. Apresentação da 
Proposta de encerramento do Convênio da Farmácia Popular do Brasil com o Município de Ponta 
Grossa. Aprovada a 2ª Ata da reunião ordinária sem ressalvas e a1ª Ata da reunião extraordinária 
aprovada com a ressalva do 2º secretario nas Linhas 61 e 62, tem que ser paridade substituir por 
tem que ser preferencialmente paritária. 2.1. Relato das Comissões. O presidente José Vasconce-
llos Sobrinho fala que este item 2.1. Foi prejudicado porque ainda não foi formado as comissões. 
3. Informes Gerais: A conselheira Cláudia Cristina Saveli fala que na primeira oficina de planeja-
mento para as metas do Plano Pluri Anual (PPA) de 2017; ela e o conselheiro Leandro estiveram 
presentes e na segunda oficina só ela participou. Fala da oportunidade de conhecer como está 
sendo montado este Planejamento do PPA, diz que é interessante que todos os gestores estão se 
reunindo e trazendo os problemas que estão enfrentando nesta gestão, acha que foi uma partici-
pação ativa da gestão. Fala ainda que as metas que ela sugeriu foram colocadas no Planejamento. 
Fala ainda referente aos ofícios que a resposta não fique só na mesa diretora e seja repassado 
para o Pleno. A vice- presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz fala que os ofícios recebidos e envia-
dos vão ser lidos como era antigamente. O presidente José Timóteo fala que a secretária executiva 
do Conselho a Srª Ivone vai entrar em férias e não temos nenhuma pessoa para substituí-la. Pediu 
para verificar se havia alguma resolução a respeito das secretárias executivas do CMS, foi encon-
trada a resolução de nº 015/2014 que diz “aprovar por unanimidade, 19 (dezenove) votos favorá-
veis, a homologação da função de secretária executiva, nomeadas as duas funcionárias que pres-
tam serviço administrativo a este Conselho, na reunião ordinária do dia 10 de julho de 2014, Sueli 
Terezinha Mensen e Ivone de Paula Teixeira. A destituição das funcionárias supracitada deverá ser 
aprovada em reunião de plenária com a maioria absoluta.”. O presidente fala que está resolução nº 
015/2014 não foi revogada, está em vigor, sugere o retorno mais rápido da funcionaria Sueli Men-
sen para o CMS. O 1º secretario Diego Osmar Rodrigues sugere que seja feita uma reunião na 
Secretaria Municipal para resolverem está questão. Após as discussões. O presidente coloca em 
votação para que seja feita a reunião na SMS com a Secretária de Saúde Srª Angela Pompeu para 
resolver está questão. Aprovada por unanimidade. O presidente José Timóteo fala do processo nº 
2700279/2016 onde solicita dois membros do Conselho para participar da Comissão de Avaliação 
e Acompanhamento do referido contrato nº 394/2016. A conselheira Sueli Terezinha Mensen acha 
importante a participação de conselheiro dentro desta comissão; após as reuniões o conselheiro 
poderá trazer para o Pleno ter conhecimento o conteúdo da reunião e solicita que a ata das reu-
niões sejam encaminhadas para o CMS. O presidente José Timóteo coloca em votação se o pleno 
concorda de dois conselheiros participarem da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do re-
ferido contrato nº 394/2016 celebrado entra a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a empresa 
Hygea & Saúde LTDA. Aprovado pela maioria dos presentes. Fica indica a conselheira Sueli Tere-
zinha Mensen como titular e Felipe Simão Pontes como suplente para acompanhar a Comissão de 
Avaliação e Acompanhamento referente ao Hospital Amadeu Puppi. A conselheira Fábia Cristine 
Rocha para acompanhar a Comissão de Avaliação e Acompanhamento referente ao Hospital São 
Camilo. O presidente José Timóteo falado processo nº 1890008/2016 referente ao repasse dos 
incentivos do programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná, 
o processo voltou da prefeitura com a resposta “favor verificar junto à 3ª Regional de Saúde a 
possibilidade de alteração do Plano de Aplicação, após o plano aprovado encaminhar para a coor-
denadoria de planejamento Administrativo a abertura no orçamento. A conselheira Ana Maria Bour-
guignon de Lima fala que ano passado participava do Comitê de mortalidade materno infantil da 3ª 
Regional de Saúde, entretanto fala que este ano ainda não recebeu o calendário das reuniões. 
Felipe Simão Pontes fala que ano passado foi indicado para integrar no Comitê de Ética em Pes-
quisa no colégio Santana e nunca foi informado das reuniões. Fala que a faculdade nem a presi-
dente da Comissão nunca entraram em contato, diz que já enviou três e-mails e não obteve res-
posta. Fala que a entidade solicita representantes do usuário deste CMS, nós oferecemos o nome 
e depois não somos avisados.. Em consenso o CMS indicou o conselheiro Felipe Simão Pontes 
para participar do Comitê de Ética em Pesquisa Universidades da Estadual de Ponta Grossa. 4. 
Ordem do Dia.4.1. Apresentação da Proposta de calendário para as reuniões ordinárias do CMS. 
O presidente José Timóteo pergunta se os conselheiros concordam com a proposta de calendário 
para as reuniões ordinárias do CMS que foi enviado por e-mail. Aprovado por consenso.4.2. Orga-
nizações das Comissões Temáticas. O 1º secretario Diego Osmar Rodrigues fala que trouxeram 

uma proposta das comissões permanentes para o Pleno; mantém a Comissão de Orçamento 
Programas e Projetos; Comissão de Vigilância e Assistência a Saúde; Comissão Inter setorial de 
Saúde do Trabalhador – CIST; Comissão dos Conselhos Locais. O conselheiro Felipe Simão per-
gunta se a comissão temporária da CEI vai continuar. O presidente fala que vai continuar. O presi-
dente José Timóteo Sobrinho fala que as comissões permanentes são renovadas todos os anos. 
Aprovado por consenso. 4.3. A Secretaria Municipal de Saúde solicita aprovação da Pactuação do 
SISPACTO de 2017, finalizada junto à 3ª Regional de Saúde. A Srta. Alexandra Luise Lopes fala 
que ao CMS para encaminhar a Pactuação feita com o Município de Ponta Grossa junto com a 3ª 
Regional de Saúde referente a 2017, qual é a parte legal do SISPACTO; é o Sistema que permite 
o registro de metas pactuadas pelos Municípios regiões de saúde, Estados e governo Federal, é 
um fluxo regido por uma resolução Tripartite (resolução nº 8 de 24 de novembro de 2016) que é a 
resolução que pactuou os indicadores para 2017 a 2021. Está resolução traz um plano, saí de 
quatro em quatro anos, e a resolução diz quais são as Pactuações e as metas que o Município tem 
que pactuar junto com o Estado e o Município da Saúde. Na base legal a resolução define que a 
data final para a Pactuação é 31 de março, mas esta pactuação final que eles falam na resolução 
é a Pactuação do SISPACTO. No 7º art. Ele fala sobre o fluxo da pactuação, é Pactuação Munici-
pal, os Municípios se reuniram na Comissão Inter gestora Regional, Bipartite Municipal e Regional 
para discutir as pactuações internas Municipais e Regionais observadas às necessidades locais. 
Seguindo o fluxo após esta primeira pactuação, pede que seja submetido ao Conselho Municipal 
de Saúde para aprovação. Como é feito o monitoramento e avaliação dessas metas pactuadas, 
todos os indicadores serão apurados e avaliados anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde 
e Regional de Saúde e elas compõem o Relatório Anual de Gestão que tem que ser enviado ao 
conselho até 30 de março do ano seguinte isto é o que fala na lei nº 141 que rege tudo que é da 
Saúde. Um pequeno esclarecimento de como é feito estes momentos da onde elas aparecem, são 
feitos através de um pré histórico do Município aquilo que o Município alcança, e a meta do Estado. 
Fala que são 23 indicadores, o Município pactuou 22. 1.Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 
anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT – Doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Pactuação: 400/mil. 
2.Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados. Pactuação: 100%.3.Proporção 
de óbitos com causa básica definida. Pactuação:100%.4. Proporção de vacinas do Calendário 
Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais. Pactuação: 75%. 5. Proporção de casos 
de DNC encerrados em até 60 dias após notificação. Pactuação 80%.6. Proporção de cura de 
casos novos de HANS diagnosticados nos anos das coortes. Pactuação: 100%. 7. Número de 
casos autóctones de Malária. Não se aplica.8. Número de casos novos de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de idade. Pactuação: 5. 9. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 
anos. Pactuação: 0. 10.Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo 
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. Pactuação 75%. 
11.Razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população 
da mesma faixa etária. Pactuação: 0,52 razão. 12. Razão de exames de mamografia de rastrea-
mento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária. Pactuação: 
0,22 razão. 13.Proporção de parto normal no SUS e suplementar. Pactuação: 55%.14. Proporção 
de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos. Pactuação: 16,58%.15. Taxa 
de mortalidade infantil. Pactuação: 16,58%. 16. Números de óbitos maternos. Pactuação:10,30/
mil.. 17. Cobertura populacional estimada pelas equipes de AB. Pactuação: 90%.18. Cobertura de 
acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família. Pactuação: 85%. 
19.Cobertura populacional estimada de saúde bucal na APS. Pactuação: 35%.20.Percentual de 
municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas 
necessárias a todos os municípios. Pactuação: 100%. 21.Ações de matriciamento sistemático rea-
lizados pelos CAPS com equipes de APS. Pactuação: 100%. 22.Proporção de imóveis visitados 
em, pelo menos, quatro ciclos de visitas domiciliares pata controle da dengue. Pactuação: 4. 23. 
Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao 
trabalho. Pactuação: 100%.O presidente José Timóteo fala que o percebeu que o Governo está 
aumentando o número de vacinações de que devem acontecer no Brasil, mas que é difícil de 
atingirmos 100% de crianças vacinadas. A tendência é cada vez atingirmos mais a cota de pessoas 
vacinadas devido à nova legislação. O senhor Robson falou que foram muito bem colocadas às 
dificuldades enfrentadas em relação às salas de vacinas, bem como a quantidade de funcionárias 
para aplicá-las e alimentar o sistema, que deverá numa próxima ocasião ser chamada a Coorde-
nadora Municipal de Imunização para esclarecer melhor essas questões. O senhor José Timóteo 
coloca que devido a todos os questionamentos deverá ser encaminhado para a Comissão de Or-
çamentos e Segurança e que o debate deverá continuar. A srtª Alexandra Luise informa que já foi 
encaminhada para pactuação junto a 3ª Regional de Saúde e que a mesma já encaminhou para o 
Estado, sendo que o Município está a disposição para qualquer esclarecimento, que estava pas-
sando agora pelo Conselho Municipal de Saúde, pois precisava de sua aprovação, mesmo já es-
tando aprovada pelo Estado, não devendo primeiramente passar pelo CMS. Diante das coloca-
ções da Sra. Alexandra Luise de que a matéria já estava definida e que cabia ao Conselho apenas 
referendar os termos do pacto já realizados, foi colocada em votação aos Conselheiros presentes 
a aprovação da pactuação da 3ª Regional de Saúde com o Município de Ponta Grossa.  Dos 14 
(catorze) votantes, 06 (seis) conselheiros aprovaram a Pactuação e 08 (oito) se abstiveram. O 
Conselheiro Diego informou dos prazos que foi colocada a proposta em tempo hábil, solicitando 
que a proposta seja reencaminhada à Comissão para maiores esclarecimentos, no que o Sr. José 
Timóteo disse que não há como voltar atrás na votação. Para constar também a Lista da Comissão 
de Vigilância e Assistência à Saúde, ficam com os seguintes nomes: Conselheiros Fernanda, Ana 
Maria e Jefferson, também serão formadas as outras Comissões. Como não haverá nova votação, 
a srtª Alexandra Luise solicita uma resolução com a negativa do Conselho com a justificativa do 
porque da não aprovação. 4.4. Apresentação da Proposta de encerramento do Convênio da Far-
mácia Popular do Brasil com o Município de Ponta Grossa. Com a palavra a srª Maria Aparecida, 
Coordenadora de Assistência Farmacêutica da SMS. As atividades econômicas da Farmácia Po-
pular do Brasil foram solicitadas pela Controladoria Geral do Município, tendo em vista os gastos 
com a manutenção em geral da mesma. A farmácia atendia a população em geral com a venda de 
medicamentos do Programa da Farmácia Popular, sendo que o volume de atendimentos era muito 
pequeno em relação ao custo para a manutenção de toda a estrutura. No dia 19 de dezembro o 
Município de Ponta Grossa, recebeu um ofício da FIOCRUZ informando que durante os anos de 
2014 a 2016 estava enfrentando dificuldades para aquisição de alguns medicamentos que fazem 
parte do Programa. Tendo em vista as dificuldades da FIOCRUZ em manter a medicação perten-
cente à listagem do Programa e os autos custos pra manter a farmácia aberta no ano de 2016 fo-
ram de R$ 335.588,52 (Trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta 
e dois centavos) e o repasse foi de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil). Sendo que o Governo 
Federal criou o “Balcão da Farmácia Popular” na rede privada, ofertando os mesmos remédios da 
Farmácia Popular do Brasil, ficando inviável para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa arcar 
com os altos custos e prejuízos que vinha tendo. A srª Maria Aparecida explicou que os pacientes 
compravam os medicamentos na Farmácia Popular do Brasil e esse dinheiro retornava para o 
caixa da FIOCRUZ. Após as explicações, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Sr. José 
Timóteo deu por encerrada a reuniãoàs20hs e 35min.
______________________________________________________________________________

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reu-
niões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a quarta reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, 
Fernanda Gomes da Silva, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pe-
drozo Rosa, Maria Alina Lurdes Oliveira, Paulo Saincler Heusi, Jiovany do Rocio Kissilevicz, José 
Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Candido José Colesel, Sueli 
Terezinha Mensen, Leandro dos Santos Dias. Presentes Conselheiros Suplentes: Carlos Eduar-
do Coradassi, Lucélia Ana Kowalechyn, Luiz Carlos de Oliveira, Gilberto Dias. O Presidente José 
Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimen-
tando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 3ª Ata da reunião Ordinária.  2. 
Relatos Gerais. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório Anual 
de Gestão. 4.2. Apresentação da Programação Anual de Saúde 2017. 1. Leitura e Aprovação 
da 3ª Ata da reunião Ordinária. Colocada em votação a 3ª Ata da Reunião Ordinária o Conselhei-
ro Diego Osmar Rodrigues, solicita em relação às linhas 164, 169 e170 onde cita não aprovada e 
que tivemos 06 (seis) aprovações e 08 (oito) abstenções, pede que suprima a palavra não foi apro-
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vada visto que abster-se não é ir contra a aprovação do SISPACTO, que apenas se recusou a vo-
tar. Na linha 195 faltou constar que o relatório da Farmácia Popular do Brasil foi encaminhado para 
a Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos para avaliação. A Conselheira Sueli Terezinha 
Mensen solicitou que a Secretaria Municipal de Saúde envie cópia da pactuação do Convênio da 
Farmácia Popular do Brasil para ser analisado na reunião da Comissão de Orçamentos, Progra-
mas e Projetos. O Presidente José Timóteo retornou ao assunto da aprovação do SISPACTO, em 
só tirar a parte do não aprovada, A vice presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz, disse que essa 
matéria já foi discutida em reunião anterior, no que o senhor José Timóteo concordou, dizendo que 
não haverá retorno da aprovação ou não em nova reunião. 2. Relatos Gerais. Tanto o Conselheiro 
Jefferson Leandro Gomes Palhão, como o Conselheiro Leandro dos Santos Dias, concordam que 
devemos seguir o que consta no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde onde se diz 
que para se obter a aprovação devemos ter 50% mais um de votos a favor. Sendo assim, o Conse-
lheiro Diego Osmar solicita vistas à Ata da 3ª Reunião na próxima reunião do pleno na questão da 
aprovação do SISPACTO.  3. Informes Gerais: A Conselheira Sueli Terezinha Mensen, coordena-
dora da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos, informa que a próxima reunião será dia 
04/04/2017 às 18h00min, e terá como pauta a Farmácia Popular do Brasil e a análise do SISPAC-
TO. O Presidente senhor José Timóteo apresentou a funcionária Angela, que estava secretariando 
a reunião, informando que a mesma permanecerá no Conselho até que a funcionária Ivone retorne 
de suas férias. O Conselheiro Diego Osmar, diz que a funcionária Angela veio para completar o 
quadro administrativo do Conselho que está defasado com a saída da funcionária Sueli, colocando 
para o pleno a apreciação da referida funcionária. O Conselheiro Jefferson Palhão disse que o 
assunto não está em pauta para a reunião em questão, então não deverá ser discutido. Os Con-
selheiros Leandro Dias e Jefferson Palhão convidaram os presentes para participartem: Palestra 
dia 07/04 às 19h00min no Grande auditório da UEPG sobre o tema “Porque Legalizar a Maconha”, 
promovido pelo Centro Acadêmico de Jornalismo, OAB, Instituto URB; dia 08/04 “Marcha para 
a Maconha”: uso medicinal; dia 29/03 “Debate sobre a Política Nacional de Saúde” - LGBT ÀS 
19:00 hs no Campus da UEPG. Em relação às reuniões do POA, ficou definido que o Conselheiro 
Jefferson Palhão participará das reuniões em substituição à Conselheira Inês Chuy Lopes, foi re-
passado a ele o calendário das reuniões. A vice presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz falou sobre 
a documentação enviada pela 3ª Regional de Saúde sobre “1ª Conferência Estadual de Saúde da 
Mulher” dia 19/04/2017 em Curitiba. Foram concedidas 08 (oito) vagas para o Conselho Municipal 
de Saúde, a srª Jiovany então pediu para o pleno que quatro vagas fossem disponibilizadas para o 
Conselho Municipal da Mulher. Colocado em votação, decidiu-se que 06 (seis) vagas ficam para o 
Conselho Municipal de Saúde e 02 (duas) para o Conselho Municipal da Mulher. 4. Ordem do Dia. 
4.1. Apresentação do Relatório Anual de Gestão 2016. Foi apresentado o senhor Robson Xavier 
da Silva, Secretário Adjunto de Gestão em Saúde para fazer a explanação. Iniciou propondo uma 
alteração na ordem de apresentação, tendo em vista que a Programação Anual de Saúde 2017, 
está dentro do último ano do Plano Anual de Saúde 2013/2016, as ações que seriam apresentadas 
como sendo as ações propostas pra 2017 já estão na prestação de contas nas ações executadas 
em 2016, pois não há alterações. Se o pleno entender que sim, em relação à apresentação, pois 
na programação anual de saúde 2017 teria que se apresentar o RAG 2016 e para 2017 são as 
mesmas ações que deverão ser executadas. Deu início falando que o orçamento para 2016 foi es-
timado em R$ 158.439.333,54 (Cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, 
trezentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Iniciou sua apresentação do relató-
rio de indicadores com as seguintes metas: 1. Aumentar cobertura populacional estimada pelas 
equipes de Atenção Básica: programado = 67%; realizado = 93,02%. 3. Aumentar o percentual de 
cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família: pro-
gramado 87%; realizado 87,53%. 6. Expandir o nº de Equipes de Saúde da Família: programado 
= 07 equipes/ano; realizado = temos um total de 80 equipes implantadas no município. A meta do 
quadriênio já foi alcançada. 8. Realizar reforma de Unidade de Saúde: programado = 03 unidades/
ano; realizado = 05 unidades foram entregues e 03 permanecem em reforma. 12. Realizar curso 
introdutório da Estratégia Saúde da Família: programado = 01/ano; realizado = realizado curso in-
trodutório para 120 Agentes Comunitários de Saúde. 13. Realizar capacitação com os profissionais 
da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde: programado = 
01 capacitação/ano; realizado = realizadas 12 capacitações para profissionais de todas as áreas. 
14. Realizar capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos: programado = 02 capacitações/
ano; meta cumprida. 43. Ampliar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária: programado = 0,41; realizado = 
0,462 (12.883 exames). 44. Aumentar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres 
de 50 a 69 anos: programado = 0,18; realizado = 0,32 (4.324 exames). 45. Qualificar profissionais 
que atuam nos pontos de atuação da rede por meio de educação permanente e implantação de 
Protocolo de Ginecologia do Município: programado = 01 ano; meta não realizada. 50. Redução da 
mortalidade materna em números absolutos: programado = 01/ano; meta = 01 caso. 51. Reduzir a 
taxa de mortalidade infantil: programado = 11; meta = 10,70/1.000NV (57 de 5.326). 52. Proporção 
de óbitos infantil e fetal investigados: programado = 70%; realizado = 98,08% (nº total de óbitos). 
60. Ampliar a participação do homem nas ações de planejamento familiar: programado = implantar; 
realizado = implantado (186 vasectomias realizadas). 62.
Implantar a atenção às mulheres no climatério: programado = implantar; meta não realizada. 72. 
Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica: programado = avaliar; realizado = avalia-
ção em andamento. 77. Cobertura vacinal contra gripe: programado = 85%; realizado = 91,07%. 
98. Índice de infestação predial, pela presença do vetor Aedes aegypti: programado = manter 
abaixo de 1%; realizado = 0,98% - meta alcançada foi mantida abaixo de 1%. 4.2. Apresentação 
da Programação Anual de Saúde 2017. O pleno concordou na alteração, que foi incluída na apre-
sentação anterior. Após as explicações, devem-se o Relatório Anual de Gestão 2016 e a Progra-
mação Anual de Saúde 2017 ser colocados na Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos 
e na Comissão de Vigilância de Atenção à Saúde. Por fim o Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde – Sr. José Timóteo deu por encerrada a reunião às 19h48min.
______________________________________________________________________________

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS 
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, si-
tuada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a quinta reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Fernanda 
Gomes da Silva, Fraslei Eduardo Monteiro Corá, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Fábia Cristine 
Rocha, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Claudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, Felipe 
Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Jiovany do Rocio Kissilevicz, José 
Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, Candido José Colesel, Sueli Terezinha 
Mensen, Ana Maria Bourguignon de Lima, Leandro dos Santos Dias. Presentes Conselheiros 
Suplentes: Jerry Adriano Comassetto Machado – Débora Lee, Ana Caetano Pinto, Andrea Mar-
ques Ribeiro. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a 
abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes.  PAUTA: 1. Leitura e Aprovação das 
Atas: 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias.  2. Relatos Gerais. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 
4.1. Apresentação e Aprovação do Descritivo de Aplicação do Incentivo do Programa Esta-
dual de Qualificação dos Conselhos Municipais. 4.2. Apresentação do Levantamento Reali-
zado pela Ouvidoria da SMS referente ao 3º Quadrimestre de 2016. 4.3. Apresentação do 
Custo de Equipamentos a Serem Adquiridos pela SMS – Resolução SESA nº 269/2016 – In-
centivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia. 4.4. 
Assuntos Internos do CMS. 1. Leitura e Aprovação das Atas: 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias. Em 
relação à aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária, a qual o Conselheiro Diego Osmar Rodrigues 
havia solicitado vistas, o mesmo veio através de um requerimento postular a reconsideração da 
informação constante na Ata da 3ª Reunião Ordinária de que a Pactuação feita entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e a 3ª Regional de Saúde não teria sido aprovada. Justificando que quando a 
matéria foi submetida à apreciação pelo colegiado e obteve 06 (seis) votos a favor da aprovação 
de 08 (oito) abstenções, é oportuno observar que a ata da reunião não menciona eventual voto 
contrário à aprovação da Pactuação. Nesse sentido, tendo em vista que as abstenções não podem 
ser consideradas como voto em contrário, pois, de fato não são, é inexorável o reconhecimento da 
aprovação da matéria posto que recebeu 06 (seis) votos favoráveis e nenhum contrário. Sob essa 
perspectiva, requer que seja submetido à apreciação e deliberação pelos Conselheiros a fim de 
reconhecer o equívoco à redação constante na respectiva Ata, autorizando a correção do texto 
nela constante para que seja formalizada a aprovação da Pactuação firmada entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e 3ª Regional de Saúde. O Conselheiro Leandro Dias, diz que segundo o Re-

gimento Interno do Conselho um pedido de vistas não tem fundamento, que a alteração nesse 
caso muda o entendimento da reunião. O Conselheiro Paulo Heusi coloca que os conselheiros 
devem pensar muito bem antes de se abster de votar, pois poderão deixar de votar matérias mais 
importantes. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues solicita retificação do texto, enquanto que o 
conselheiro Leandro Santos Dias solicita que deixe como está escrito na ata. Após várias conside-
rações, decidiu-se manter no texto o resultado da votação de 08 (oito) abstenções e 06 (seis) votos 
favoráveis. Retirar da ata matéria não aprovada, constar apenas o resultado da votação. Colocado 
em votação, foi aprovado que o conselheiro Felipe Simão Pontes fará a redação final dessa maté-
ria. Em relação à aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária, o conselheiro Diego Osmar Rodrigues 
solicitou que ambas as matérias apresentadas que foi o Relatório Anual de Gestão 2016 e a Pro-
gramação Anual de Saúde 2017 devem ser colocadas na Comissão de Orçamentos, Programas e 
Projetos e na Comissão de Vigilância de Atenção à Saúde, e também ser acrescentadas ao final 
da referida Ata. Aprovada com ressalvas. 2. Relatos Gerais. Passada a palavra à conselheira 
Sueli Terezinha Mensen, para fazer um breve relato sobre a reunião da Comissão de Orçamentos, 
Programas e Projetos ocorrida em 04 de abril de 2017: Robson Xavier da Silva, Secretário Adjunto 
de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal em Saúde pediu que o SISPACTO fosse aprovado, 
pois aguardará o pedido de vistas solicitado pelo conselheiro Diego Osmar Rodrigues para a pró-
xima reunião do pleno. Quanto à análise do Convênio da Farmácia Popular a senhora Maria Apa-
recida da Costa Silva, Coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de 
Saúde, fez uma breve explanação. Quando questionada sobre o valor do imóvel informou que fo-
ram procurados outros imóveis com valores inferiores, mas de acordo com os padrões exigidos 
pela FIOCRUZ e não foi encontrado, destaca ainda que não pediu aprovação antes do fechamen-
to pelo fato do Conselho Municipal de Saúde ter entrado em recesso dia 20/12/2017 e o ofício da 
FIOCRUZ ser datado de 19/12/2017. Maria Aparecida apresentou relatórios referentes aos gastos 
para manutenção da Farmácia Popular e dos repasses efetuados pela FIOCRUZ. A Comissão to-
mou ciência do fechamento e encaminha para o pleno. A Conselheira Sueli Terezinha Mensen co-
loca que a Secretaria Municipal de Saúde não liberou a licença sanitária para o funcionamento da 
Farmácia Popular nem mais funcionários o que levou a FIOCRUZ a cortar o envio de medicamen-
tos. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues coloca que a votação do fechamento da farmácia não 
está na pauta da reunião. O conselheiro Leandro dos Santos Dias diz que em sua opinião não vê 
outra saída a não ser aprovar uma moção de repúdio ao Governo Temer, sendo isso um efeito da 
PEC 241 que retira verbas de incentivo à saúde. 3. Informes Gerais. O presidente José Timóteo 
informou que a 1ª Conferência de Saúde da Mulher foi antecipada do dia 20 para o dia 19/04, com 
saída e local permanecendo os mesmos. A conselheira Fábia Cristine Rocha salientou que o Con-
selho Municipal de Saúde e todos os conselheiros poderão ter e-mail corporativo, é só enviar soli-
citação com nome, RG e CPF ao setor de informática da SMS e também terão suporte. A conse-
lheira Cláudia Saveli informou que os dados da odontologia vão ser colocados no próximo 
Relatório Anual de Gestão como indicativo e metas. O Conselheiro Paulo Heusi solicita que seja 
marcada uma reunião extraordinária para revisão e atualização do Regimento Interno, e que além 
dele, também as conselheiras Fábia Cristine Rocha e Cláudia Saveli fazem parte da Comissão. Os 
Conselheiros Elaine Cristina Rinaldi e Diego Osmar Rodrigues agradeceram as presenças no 
evento “Saúde Integral da População LGBT” e o conselheiro Leandro dos Santos Dias no Seminá-
rio e Marcha “Porque Legalizar a Maconha”. A conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz apresentou 
o conselheiro Franslei Eduardo Monteiro Corá, representante do Sindicato dos Hospitais e Estabe-
lecimentos dos Servidores de Saúde de Ponta Grossa. Na sequência citou que falta suplente no 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, foi nomeada Andrea Marques Ribeiro, já temos 
como titular Felipe Simão Pontes. Para o POA também precisa de suplente, pois temos o conse-
lheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão como titular. A conselheira Inez Rosemari Safraide disse 
desconhecer o motivo pelo qual havia sido retirada da comissão do POA, no que foi informada que 
estava faltando às reuniões. Por consenso, decidiu-se que ela retornaria como titular da comissão 
e o conselheiro Jefferson Palhão ficaria como suplente. No PROGRAMA HOSPSUS ficou a conse-
lheira Inez Rosemari Safraide como titular e a conselheira Sueli Terezinha Mensen como suplente. 
A conselheira Sueli Terezinha Mensen solicitou a antecipação da reunião da Comissão de Orça-
mentos, Programas e Projetos para segunda-feira dia 17/04 devido à 1ª Conferência da Mulher ser 
na terça-feira o que não foi aceito pelos presentes. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação e Apro-
vação do Descritivo de Aplicação do Incentivo do Programa Estadual de Qualificação dos 
Conselhos Municipais. Com a palavra o conselheiro Diego Osmar Rodrigues que fez a explana-
ção do mesmo, através do Projeto Básico e do Descritivo de Aplicação dos Incentivos do Programa 
Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná, tendo como objeto prin-
cipal a Prestação de Serviços de Hospedagem e Hotelaria ao Conselho Municipal de Saúde para 
a Realização do I Seminário do Controle Social do Município de Ponta Grossa e também adquirir 
um equipamento multimídia para a sede do Conselho Municipal de Saúde. Colocado em votação, 
foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. 4.2. Apresentação do Levantamento 
Realizado pela Ouvidoria da SMS referente ao 3º Quadrimestre de 2016. Para fazer a apresenta-
ção, foi encaminhada à senhora Daniele de Antoni Calixto Strack, Coordenadora da Ouvidoria da 
Secretaria Municipal de Saúde. Iniciou falando que fechamos o ano de 2016 com 4.115 (quatro mil, 
cento e quinze) manifestações e 2.349 (duas mil, trezentos e quarenta e nove) orientações. Des-
sas 3.380 (três mil, trezentos e oitenta) o paciente se identificou, 432 (quatrocentos e trinta e duas) 
foram sigilosas e 303 (trezentas e três) anônimas. As formas de contato em maior número foi pelo 
0800-6439595, num total de 2.215 (duas mil, duzentas e quinze). Em relação à tipificação da ma-
nifestação o item mais citado foi a Gestão com 1.938 (mil, novecentas e trinta e oito) manifesta-
ções, onde destacamos: - reclamação sobre a conduta adotada pelos funcionários e falta de aten-
dimento humanizado 304 (trezentas e quatro); demora no atendimento 216 (duzentas e dezesseis); 
falta ou diminuição de insumos e materiais 270 (duzentas e setenta); falta de manutenção de 
aparelhos, equipamentos e Unidades 39 (trinta e nove); falta de atendimento 259 (duzentas e cin-
quenta e nove); falta de procedimentos padrões nos serviços 338 (trezentas e trinta e oito) e soli-
citação de troca de profissionais para atendimento 63 (sessenta e três). Também colocou que re-
cebeu 465 (quatrocentas e sessenta e cinco) manifestações de elogios, os quais destacou que os 
que mais receberam foram: PSF 35 (trinta e cinco) e Hospital Municipal 14 (quatorze). Por fim, 
colocou que os locais que mais receberam manifestações foram: PSF 1080 (mil e oitenta); CME 
600 (seiscentas); Hospital Municipal 100 (cem); Órtese e Prótese 135 (cento e trinta e cinco); TFD 
146 (cento e quarenta e seis); Vigilância Sanitária 268 (duzentas e sessenta e oito) e Zoonozes 272 
(duzentas e setenta e duas). Respondeu aos questionamentos de como são feitos os retornos das 
manifestações e que muitas vezes há a demora devido ao fato de envolver vários setores para 
apurar as denúncias, algumas vezes chegam a ser abertas sindicâncias para apurar os fatos. Por 
fim, colocou ainda que além dos serviços informados, a Ouvidoria também realizou 102 (cento e 
duas) capacitações sobre a Importância do Papel da Ouvidoria como Ferramenta de Gestão no 
SUS, foi membro de sete sindicâncias e realizou 43 (quarenta e três) Ouvidorias Itinerantes. Enca-
minhado para a Comissão de Saúde do Trabalhador. 4.3. Apresentação do Custo de Equipa-
mentos a Serem Adquiridos pela SMS – Resolução SESA nº 269/2016 – Incentivo Financeiro 
de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia. A senhorita Alexandra Luise 
Lopes iniciou a apresentação informando que somente 04 (quatro) Unidades de Saúde possuem 
Fisioterapeutas através dos NASF que são: USF José Bueno no Jardim Jacarandá; UBS Dr Luiz 
Conrado Mansani em Uvaranas; UBS Dr Cyro de Lima Garcia em Oficinas e UBS Enf Romulo 
Pazinato na Nova Rússia. Fez a apresentação da lista, relação e a quantidade de equipamentos a 
serem adquiridos para uso nas sessões de fisioterapia e informou que o valor estipulado pela Re-
solução da SESA é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), ficando estabelecido um prazo de 360 
dias após o encaminhamento desse recurso para o Município adquirir esses equipamentos. A lista 
da SESA possui 62 (sessenta e dois) itens, mas como o dinheiro não é suficiente para contemplar 
todos, em discussão com os fisioterapeutas chegou-se a uma listagem de comum acordo que foi 
apresentada ao pleno. Encaminhado para a Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos. 4.4. 
Assuntos Internos do CMS. Com a palavra o presidente senhor José Timóteo solicitou que de 
acordo com o Regimento Interno, art. 19 - As reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa serão públicas, exceto quando algum conselheiro solicitar o contrário, devendo ser a soli-
citação objeto de decisão da Plenária. Colocado em votação, os conselheiros: Diego Osmar Rodri-
gues, Cláudia Cristina Saveli, Fábia Cristine Rocha e Regina Rosa Pedrozo Rosa votaram contra 
e ainda solicitaram que seu nome constasse em ata. O senhor presidente José Timóteo pede que 
os representantes da Secretaria Municipal de Saúde que não pertencem ao Conselho se retirem. 
A conselheira Fábia Cristine Rocha solicitou a palavra e passou ao senhor Luiz Antonio Delgobo, 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que independente 
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da pauta a ser discutida, com relação ao quadro de funcionários do Conselho Municipal de Saúde, 
o qual faz parte do Organograma da Secretaria Municipal de Saúde, disse que quando a secretaria 
disponibiliza funcionários ou estagiários, isso independe de qual seja, cabe à gestão fornecer e dar 
estrutura para o funcionamento do conselho. Também disse que a situação da servidora Ivone 
Teixeira de Paula está irregular no conselho, pois sua portaria de cessão está vencida e sua reno-
vação não foi solicitada. Que se sair uma funcionária, saem as duas, pois ambas as servidoras 
poderiam ser retiradas, e serem colocados estagiários em seus lugares. O presidente José Timó-
teo dá sequência deixando bem claro perante a todos os conselheiros que não tem nada contra a 
pessoa da servidora Angela, que veio para substituir a Ivone que sairia em férias e a Sueli que 
retornou ao Hospital Municipal. Colocou que 1º para sua permanência tem que haver a aprovação 
do pleno, 2º de acordo com a Resolução nº 953 de 10/05/2012, art. 11: Quarta Diretriz: I - cabe ao 
Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal; II 
- o Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada por pessoa preparada 
para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de 
Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão; III - o Conselho de Saúde decide sobre o seu orça-
mento. Reforça que não tem nada pessoal quanto à servidora em questão, apenas não aceita sua 
presença no conselho, pois a mesma está atrelada diretamente à pessoa da Secretária Municipal 
de Saúde. O conselheiro Leandro dos Santos Dias entende que a Secretaria Municipal de Saúde 
está ferindo a autonomia do Conselho; que nas resoluções nacionais o Conselho tem que ter au-
tonomia nas decisões e a Secretaria vem dar um ultimato no Conselho, não sabendo qual seria o 
tema da votação, havendo uma ingerência da Prefeitura nesse assunto. A conselheira Maria Alina 
coloca que quem vai decidir são os conselheiros em votação e isso não depende de quem se co-
loque na secretaria executiva; que todos os conselheiros que fazem parte da mesa também foram 
indicados e são um bem comum para a comunidade de Ponta Grossa. O que se deve ver é o que 
no momento é mais importante para o Conselho, que o conselho precisa sim de mais uma secre-
tária. O presidente colocou a permanência efetiva como secretária Executiva da servidora Angela 
em votação. Que ficou assim: 11 (onze) votos a favor, 01 (uma) abstenção e 04 (quatro) votos 
contra; a conselheira Sueli Terezinha Mensen votou contra e justificou dizendo que a presença fere 
autonomia do Conselho conforme cita a Resolução nº 953 de 10/05/2012. Ao término da votação, 
foi aprovada por 11 (onze) votos a permanência definitiva da servidora Angela Aparecida Gaspa-
rello na secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde. O Conselheiro Paulo Heusi solicita 
uma nota de repúdio ao senhor Luiz Antonio Delgobo pela sua fala. Por fim, o Presidente do Con-
selho Municipal de Saúde – Sr. José Timóteo deu por encerrada a reunião às 21:20.
__________________________________________________________________

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS  
Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, si-
tuada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a quinta reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Jefferson 
Magno Pereira, Inês Chuy Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Vera Lúcia 
Leal Wosgerau, Claudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, Leandro Soares Machado, 
Paulo Saincler Heusi, Márcia Cristina da Silva Rodrigues, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, 
Inez Rosemari Safraide, Candido José Colesel, Sueli Terezinha Mensen, Ana Maria Bourguignon 
de Lima. Presentes Conselheiros Suplentes: Everson Milleo, Ana Caetano Pinto. O Presidente 
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cum-
primentando a todos os presentes.  PAUTA: 1. Leitura e Aprovação das Atas: 3ª e 5ª Reuniões 
Ordinárias.  2. Relatos Gerais. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do 
Projeto Básico intitulado “Remédio Legal – Aqui Sempre Tem”. 4.2. Apreciação da Progra-
mação Anual de Saúde. 4.3. Apreciação do RAG (Relatório Anual de Gestão). 1. Leitura e 
Aprovação das Atas: 3ª e 5ª Reuniões Ordinárias. Primeiramente o conselheiro Paulo Saincler 
Heusi pediu a palavra e perguntou sobre o resultado de assuntos que são discutidos nas reuniões 
e não finalizados, como por exemplo, na 4ª Reunião Ordinária foi solicitada uma reunião extraordi-
nária para elaboração do novo Regimento Interno do Conselho o que até a presente data não foi 
marcada pelo senhor Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho. Pediu para incluir na linha 
177 da ata da 5ª Reunião Ordinária o texto: Que se sair uma funcionária, saem as duas, pois am-
bas as servidoras poderiam ser retiradas. Em relação à linha 207 solicita uma nota de repúdio ao 
senhor Luiz Antonio Delgobo que também não obteve resposta. A conselheira Claudia Cristina 
Saveli cita que na última reunião ficou deliberado em relação à aprovação do SISPACTO: 06 (seis) 
votos a favor e 08 (oito) abstenções não são votos contra, que o conselheiro Felipe Simão Pontes 
deveria colocar somente a quantidade de votos e retirar o termo não aprovação, o que não foi feito. 
O presidente senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho diz que entrará em contato com o con-
selheiro Felipe Simão Pontes para fazer a correção, que ele mande via e-mail ou que venha até a 
sede do conselho fazê-la. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues solicita que essa correção seja 
feita e encaminhada aos conselheiros por e-mail antes de sexta-feira, dia 19/05/2017 para análise. 
O senhor José Timóteo Vasconcellos Sobrinho informou a todos do ofício recebido da Central de 
Movimentos Populares, o qual nomeia como conselheira titular a Srª Márcia Cristina da Silva 
Rodrigues, em substituição da conselheira titular Jiovany do Rocio Kissilevicz, fazendo na se-
quência a apresentação da mesma a todos os conselheiros presentes. Os conselheiros Claudia 
Cristina Saveli e Leandro Soares Machado questionaram sobre o cargo de vice-presidente na 
mesa diretiva que ficou aberto com a saída da conselheira Jiovany do Rocio Kissilevicz. Retoman-
do a palavra o Sr. Paulo cobrou novamente sobre a reunião extraordinária que o senhor José Ti-
móteo Vasconcellos Sobrinho deve marcar e para que seja feita a nota de repúdio para o senhor 
Luiz Antonio Delgobo. A conselheira Claudia Cristina Saveli coloca que vários assuntos que foram 
deliberados em atas anteriores não foram feitos, tais como: a nota de repúdio ao Governo Temer 
sobre o fechamento da Farmácia Popular; a reunião para elaboração do novo Regimento Interno e 
a nota de repúdio para o senhor Luiz Antonio Delgobo. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues co-
loca que a última reunião foi tumultuada e não vê se o caminho é esse do Conselho Municipal de 
Saúde fazer uma moção de repúdio a uma pessoa, gostaria que não tomassem uma atitude muito 
radical, pois em outras ocasiões já aconteceram situações piores e não foram tomadas tais atitu-
des. O senhor presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho cita que a moção de repúdio foi 
aprovada pela maioria e não tem como fugir disso. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues questio-
na se foi colocado em votação, o que foi confirmado pelo senhor presidente José Timóteo Vascon-
cellos Sobrinho. A conselheira Sueli Terezinha Mensen diz que a moção de repúdio deve ser feita 
após a aprovação da ata da 5ª reunião e que a colocação do conselheiro Paulo Saincler Heusi, de 
constar na ata a fala do senhor Luiz Antonio Delgobo, que pediu a fala através da conselheira Fábia 
Cristine Rocha. O conselheiro Leandro Soares Machado fala que em relação ao Regimento Interno 
ele entendeu que já estava em ponto de aprovação, somente agora entendeu que essa reunião 
extraordinária ainda é para discutir as alterações que devem ser feitas. A outra questão é sobre as 
aprovações das moções de repúdio ao Governo Michel Temer em relação ao fechamento da Far-
mácia Popular e ao senhor Luiz Antonio Delgobo se ambas haviam sido colocadas em votação e 
aprovadas, o que foi confirmado pelo senhor presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho. A 3ª 
e 5ª atas não foram aprovadas. 2. Relatos Gerais. O conselheiro Diego passa à palavra a usuária 
da Unidade Básica de Saúde César Milléo Sr.ª Nanci Aparecida Galhardi. Iniciou dizendo que por 
dez anos foi do Conselho Local de Saúde, mas logo que conseguiu alguém para substituí-la o 
mesmo foi desativado. Sua fala hoje é para saber como fica a posição do Conselho Municipal de 
Saúde em relação à ativação dos Conselhos Locais de Saúde, pois gostaria de um respaldo para 
poder reativar o Conselho Local da UBS César Milléo. Questiona o que o Conselho faz nas Unida-
des de Saúde e que trabalho ele presta nas mesmas: uma visita, reunião, fiscalização, ver o seu 
funcionamento. Coloca que no período dos dez anos que esteve à frente do Conselho Local nunca 
recebeu uma visita de nenhum conselheiro. Tem o Regimento Interno que foi feito na época pela 
Assistente Social Neumari Perpétua da Cunha e sua documentação. Também informou que a 
Unidade de Saúde não possui nem a ata do Conselho Local. Questiona o senhor presidente José 
Timóteo Vasconcellos Sobrinho que responde que os Conselhos Locais estão sendo reativados, 
primeiramente será cobrada da Comissão de Conselhos Locais para que sejam reativados o mais 
rápido possível para que possa ser dado o respaldo necessário. 3. Informes Gerais. A conselheira 
Márcia Cristina da Silva Rodrigues fala sobre a participação na I Conferência Estadual da Saúde 
da Mulher relata que muitos Programas lá citados sobre a saúde da mulher não estão sendo vistos 
no interior do Estado. Em relação ao Mãe Paranaense a conselheira Inês Chuy Lopes informou 
que está funcionando no Hospital Regional. Ficou definido que a conselheira irá mandar um ofício 
da entidade que representa, solicitando informações sobre os programas citados no referido en-
contro. A conselheira Regina Rosa Pedroso Rosa fala que no dia 12/05/2017 terá o evento do Dia 

da Assistente Social na UEPG. A conselheira Ana Maria Bourguignon de Lima comunica que a 
AMAS está realizando em parceria com a UEPG uma pesquisa sobre Partos na Rede Pública em 
Ponta Grossa nos anos de 2015, 2016 e 2017. Solicita que caso algum conselheiro conheça algu-
ma mulher que tenha parido durante esses anos e puder convidá-las para participar da pesquisa 
e/ou pegar os dados como nome completo, telefone e/ou e-mail para lhe passar agradece. A coor-
denadora da Comissão de Orçamentos, Programas e Projetos Srª Sueli Terezinha Mensen, pede 
para que o conselheiro Leandro Soares Machado faça um breve relato da reunião do dia 02/05/17 
sobre a análise da documentação para recadastramento das Entidades. Em relação aos pedidos 
de RENOVAÇÃO foram DEFERIDOS: Rede Feminina de Combate ao Câncer; Associação de 
Apoio, Atendimento e Assessoramento à Comunidade Surda Geny de Souza Ribas; Associação 
Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV; Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa; 
Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção (Comunidade Terapêutica Rosa Mística); Organização 
Doutores Palhaços SOS Alegria. INDEFERIDOS: Associação Pontagrossense de Assistência à 
Criança com Deficiência; Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa; Associação Minis-
tério Melhor Viver; Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família João e Maria; Asso-
ciação de Pais e Amigos do Excepcional; Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa; Grupo 
Renascer de Apoio ao Homossexual; Associação Pontagrossense de Portadores das Deformida-
des Faciais. INSCRIÇÃO INDEFERIDA: Escola Profissional Piamartina João XXIII. As entidades 
foram convocadas para apresentarem a documentação faltante em reunião da Comissão dia 
16/05/2017 às 18:00. No dia 25/04/2017 a Comissão iniciou a reunião para discutir pontos do Re-
latório Anual de Gestão de 2016 em relação aos valores dos contratos e respectivos valores. Dis-
cutiu-se todas as metas que estavam de acordo e foram anotadas as que necessitavam de corre-
ções. Em relação ao Plano de Cargos e Salários, meta 109 ainda não realizada, quando 
questionada pela conselheira Sueli Teresinha Mensen, o Sr. Robson Xavier da Silva – Secretário 
Adjunto de Gestão em saúde da Secretaria Municipal de Saúde indicou que essa proposta depen-
de da negociação da gestão com os trabalhadores. A srtª Alexandra Luise Lopes – representante 
da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as metas 114 a 117 não foram realizadas, bem 
como suas justificativas não foram encaminhadas pelo Conselho Municipal de Saúde para o rela-
tório final. Por fim, o parecer da maioria dessa Comissão é favorável à aprovação do Relatório 
Anual de Gestão 2016. A Comissão aprovou a lista de equipamentos para Fisioterapia através de 
Resolução da SESA nº 269/2016. Quanto à Programação Anual de Saúde (PAS), foram destaca-
dos pela conselheira Claudia Cristina Saveli que os itens 09 e 25 foram suprimidos, indicando a 
necessidade de retirá-los da PAS, devido ao desmonte do sistema de financiamento Federal a 
projetos como o Consultório de Rua. O parecer da Comissão foi favorável. 4. Ordem do Dia. 4.1. 
Apresentação do Projeto Básico intitulado “Remédio Legal – Aqui Sempre Tem”. O Sr. Rob-
son Xavier da Silva – Secretário Adjunto de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, 
realizou a apresentação do Projeto “Remédio Legal – Aqui Sempre Tem”. Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica Municipal, que será implantado no Município de Ponta Grossa dentro da 
modalidade de compras através de credenciamento com as farmácias, para ciência dos senhores 
conselheiros de Saúde conforme segue detalhamento: O Município de Ponta Grossa está em 
processo de adesão ao Consórcio Paraná Saúde que nos apoiará na gestão dos recursos do 
componente básico da Assistência Farmacêutica. Essa adesão propiciará a aquisição e distribui-
ção dos medicamentos ao município de forma célere, sem os processos administrativos munici-
pais, dentro da relação dos medicamentos preconizados na REMUME (de uma relação de 162 
medicamentos básicos que devem constar em nossa relação nas Unidades de Saúde, mais 12 que 
foram selecionados por serem medicamentos de baixo custo para determinadas patologias). A 
distribuição local continuará sendo feita pela Central de Assistência Farmacêutica Municipal. A 
contrapartida municipal deve ser realizada pela Prefeitura, com recursos do tesouro municipal, e 
destinados ao custeio dos medicamentos básicos previstos na RENAME vigente, ou ainda em 
ações de estruturação e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica, respeitados os limites e 
demais normas estabelecidas na Portaria n° 1.555/2013. Onde teremos farmácias credenciadas 
do Município para fornecerem esses medicamentos à população. Explicou que somente Ponta 
Grossa, Curitiba e mais dois Municípios ainda não fazem parte do referido Consórcio. O referido 
Projeto tem como principais objetivos: 01. Garantir o acesso equânime aos medicamentos básicos, 
conforme REMUME. 02. Promover o tratamento adequado e em tempo oportuno aos usuários do 
sistema municipal de saúde. 03. Otimizar os recursos da contrapartida municipal. 04. Fomentar a 
discussão sobre a legislação municipal que prejudica os processos administrativos e impacta ne-
gativamente no orçamento da saúde. Terminada a explanação foi aberto a perguntas dos conse-
lheiros: o conselheiro Paulo Saincler Heusi questiona sobre a falta de medicamentos controlados 
e sobre os valores dos medicamentos do consórcio e o Sr. Robson Xavier da Silva informa que os 
medicamentos controlados não farão parte da lista do Consórcio, continuarão sendo comprados 
via licitação e os valores dos remédios fazem parte da Resolução nº 03 de 02/03/2011, as farmá-
cias conveniadas deverão se adequar a essa resolução. O conselheiro Leandro Soares Machado 
primeiramente pergunta se é uma legislação municipal a implantação do Projeto e se as empresas 
de nossa cidade vão ser contempladas. Também como vai ser o fluxo da entrega de medicamentos 
nas farmácias conveniadas e quais serão os outros 12 (doze) medicamentos a serem incluídos. O 
Sr. Robson Xavier da Silva explica que o processo licitatório é o menor preço. No Consórcio tem a 
chancela do governo do Estado, o consórcio consegue comprar mais barato porque compra para 
um conjunto de 396 Municípios, o que leva os valores a diminuírem. A relação dos medicamentos 
é preconizada para as Unidades Básicas de Saúde e os 12 (doze) saíram de uma junta de farma-
cêuticos e médicos que escolheram esses por serem medicamentos de baixo custo para determi-
nadas patologias. Explica que não é licitação e sim uma aquisição de medicamentos feita pelo 
Município através de um processo de compras normal, com base em uma Legislação Federal que 
foi adequada ao Município de Ponta Grossa. Dando sequência a conselheira Maria Alina Lurdes 
Oliveira pergunta da previsão de quando essa medicação irá fazer parte da rotina; fala que a ques-
tão da falta de medicamentos é muito preocupante, nominando inclusive os que estão em falta em 
todas as Unidades de saúde do Município, o que foi anotado pelo Sr. Robson Xavier da Silva. Su-
gere ainda que a gestão apresente aos conselheiros como funcionam todos os Protocolos que são 
trabalhados em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município. Cita ainda que os usuários 
cobram da mesma, sendo conselheira e não consegue aplicar o Protocolo de Acolhimento em sua 
totalidade. O Sr. Robson Xavier da Silva explica que é um Projeto de Lei e já foi aprovado pela 
Câmara, faltando agora encaminhar a documentação para Curitiba para o Consórcio e o próximo 
trâmite é a transferência dos Recursos Federais e Estaduais para o consórcio e no próximo lote o 
Município de Ponta Grossa já vai participar podendo isso acontecer daqui um ou dois meses. A 
conselheira Sueli Terezinha Mensen pergunta quais serão as empresas que participarão do con-
sórcio? E a conselheira Vera Lúcia Leal Wosgerau pergunta se dentro dessa lista serão contempla-
dos os 162 mais os 12? O Sr. Robson Xavier responde que obrigatoriamente os 162 e havendo a 
possibilidade os outros 12 serão incluídos. O consórcio visa otimizar o conjunto de Municípios que 
se integram para comprar e fazer a gestão dos recursos, não sendo possível dizer quais empresas 
participam da venda para o mesmo. O conselheiro Paulo Saincler Heusi fala que através das lici-
tações a prefeitura pode comprar toda a medicação que necessita e que somente os 162 mais os 
12 serão contemplados pelo consórcio, os controlados continuarão faltando; também pergunta o 
porquê da Farmácia Central não aceitar receitas de médicos particulares. O Sr. Robson Xavier 
explica que esses medicamentos continuarão sendo comprados via licitação, com recursos oriun-
dos do Município e que se tornaria inviável o SUS atender todas as solicitações de receitas e 
exames de médicos particulares. Por fim, o conselheiro Leandro Soares Machado pede para que 
todos os novos Projetos a serem implantados, antes de ser divulgados na imprensa, sejam infor-
mados ao Conselho Municipal de Saúde, pois questiona que esse Projeto de Lei já passou pela 
Câmara e também se foi mandado um ofício ao Conselho Municipal de Saúde para conhecimento 
prévio. O Sr. Robson Xavier explica que já existe uma Legislação Federal prévia e que o Projeto 
“Remédio Legal – Aqui Sempre Tem” está sendo apresentado no Conselho, pois já está em fase 
de implantação, sendo um Projeto padrão em todas as cidades do Paraná, não cabendo adapta-
ções ou alterações. O processo contendo o Projeto Básico intitulado “Remédio Legal – Aqui Sem-
pre Tem”, segundo o Senhor Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho vai ser encaminhado 
para a Comissão de Vigilância e Assistência à Saúde. O 4.2. Apreciação da Programação Anual 
de Saúde. O Sr. José Timóteo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação a Programação Anual de 
Saúde. Resultado: 13 (treze) votos a favor e 01 (uma) abstenção. 4.3. Apreciação do RAG (Rela-
tório Anual de Gestão). A conselheira Sueli Terezinha Mensen pede vistas, retirando de pauta, 
dizendo que não foi cumprido desde 2008 o item do Plano de Cargos Carreiras e Salários. Infor-
mou que já foram pedidos por ela e pela conselheira Claudia Cristina Saveli cópias de orçamentos 
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e contratos junto à Secretaria Municipal de Saúde e não foram fornecidos. Por fim, o Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde – Sr. José Timóteo Vasconcellos Sobrinho deu por encerrada a 
reunião às 19h48min.

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

E S P O R T E S

__________________________________________________________________
1ª AVISO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

006/2017
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 01/2017 – Objeto:  Aqui-
sição de camisetas para serem utilizadas no Circuito de Corridas Rústicas de Ponta Grossa. para 
uso da Fundação Municipal de Esportes, do Município de Ponta Grossa, 
Onde se Lê:
LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: 18.756,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e seis reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

Camiseta, material poliamida, modelo padrão 
tradicional, manga curta com decote redondo, 
sendo 100 PP, 100 P, 100 M, 100 G e 800 GG, 
cores variadas, estampa alusiva a cada prova 

a ser definida com a empresa vencedora.

UND 1.200 15,63 18.756,00

Leia-se:
LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: 18.756,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e seis reais)

Item Descrição Unida-
de Quant. Valor Máx. 

Unit.
Valor Máx. 

Total.

1

Camiseta, material poliamida, gramatura 120 
gr/m², modelo padrão tradicional, manga curta 

com decote redondo, sendo 100 PP, 100 
P, 100 M, 100 G e 800 GG, cores variadas, 
estampa alusiva a cada prova a ser definida 

com a empresa vencedora.

UND 1.200 15,63 18.756,00

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras - da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no 
horário das 12h00min às 18h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1349 ou no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017.
MARCO ANTONIO MACEDO

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 

LISTA DE APROVADOS NA ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO PARA 
PROFESSOR PROJETO ESCOLA DA BOLA

O Presidente da Fundação Municipal de Esportes, no uso das atribuições legais, conferidas pelo 
Art. 08 da Lei n.º 11.220, de 01/01/2013, em concordância com o Edital de Chamamento Público 
nº01/2017, após a análise curricular realizada pela banca julgadora no dia 27/04/2017 e entrevista 
realizada pela banca julgadora no dia 18/05/2017, torna pública a lista de aprovados na entrevista..
Os candidatos aprovados foram avaliados pelos professores (Jose Francisco Alves Macedo, Ju-
ciandre Capri e Nelson da Rocha França Junior) pertencentes a Fundação de Esportes de Ponta 
Grossa/FUNDESP, de acordo com o Anexo II – Edital 01/2017.

LISTA DE APROVADOS NA ENTREVISTA
CANDIDATO MODALIDADE NOTA ENTREVISTA

Anderson Mauro Garret Karatê 6,50
Carla Adriane de Souza Coordenadora de Projeto 7,00

Carlos Eduardo Malaquias Futsal 7,00
Cesar Felipe Kurowski Futsal 6,40

Dirceu Costa Junior Futebol 6,50
Dirceu Costa Junior Futsal 6,50

Eduardo Pacheco Coelho Futsal 7,00
Eduardo Pacheco Coelho Futsal 7,00
Giselli Aparecida Portes Futsal 7,00

Hallison Telles Futsal 6,60
Margarete Passos Ruppel Hidroginastica 6,40

Paulo Sergio Soares Basquete 7,00
Thalita Gulin Tênis de Campo 7,00

Após parecer jurídico será publicado o resultado dos candidatos aprovados, conforme somatória 
das notas da análise curricular e entrevista.

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA – PR

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 9/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 08 de junho de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS MULTI-EXERCITADORES EM AÇO INOX, PARA 
UTILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) PESSOAS SIMULTANEAMENTE, PARA SEREM INS-
TALADOS NO PARQUE AMBIENTAL. Valor Máximo: R$ 81.859,34(oitenta e um mil, oitocentos 
e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Mais informações, bem como a integra do 
edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222 63 65 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2017
MARCO ANTÔNIO MACEDO

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

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

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – ÁGUA MINERAL.
VENCEDOR: MARCIO ROBERTO BECK & CIA LTDA
LOTE 01: R$ 9.999,00  (nove mil, novecentos e noventa e nove reais).
LOTE 02: R$ 133,00 (cento e trinta e três reais).
LOTE 03: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).
LOTE 04: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
PREGOEIRA: SCHEILA TRIERVEILER
MAIORES INFORMAÇÕES NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 24/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2017
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: W.A.M LICITAÇÕES LTDA – ME, CNPJ Nº 20.973.477/0001-60
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, BEM 
COMO, MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRA-
TO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
Valor Total: R$ 17.750,00 9dezessete mil, setecentos e cinquenta reais)
Dotação Orçamentária:
01.010.01.031.0001.2.460 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Ponta Grossa, em 24 de maio de 2017.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO EM 24.05.2017
ORDEM 155/2017

DATA CONCESSÃO 24.05.2017
NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINE-
TE DO DEPUTADO PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES

DATA/HORÁRIO INÍCIO 25.05.2017– 13:00 HS
DATA /HORARIO TÉR-
MINO 25.05.2017 – 20:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO PROPRIO

ORDEM 156/2017
DATA CONCESSÃO 24.05.2017
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488.689-9-10.225/1
DESTINO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR VINICIUS CAMARGO, COM DESTINO AO AEROPORTO 
AFONSO PENA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 25.05.2017 – 07:00 HS
DATA /HORARIO TÉR-
MINO

25.05.2017 – 11:00 HS

QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00
VALOR TOTAL R$ 24,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL GOL
BAO 7917

ORDEM 157/2017
DATA CONCESSÃO 23.05.2017



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.060 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 20178

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR EDUARDO KALINOSKI, COM DESTINO A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 23.05.2017 – 12:00 HS
DATA /HORARIO TÉR-
MINO

23.05.2017 – 18:00 HS

QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00
VALOR TOTAL R$ 24,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
BAO 7916

ORDEM 158/2017
DATA CONCESSÃO 24.05.2017
NOME REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 49148399-5931/1
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, COM DESTINO A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CURITIBA, TRATANDO DE ASSUNTOS 
REFERENTES A PROJETOS IMPLANTADOS NAQUELE MUNI-
CIPIO A SEREM APLICADOS EM NOSSO MUNICIPIO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 25.05.2017- 08:00 H
DATA /HORARIO TÉR-
MINO

25.05.2017- 18:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00
VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL FIESTA
PLACAS AXI 3735

ORDEM 159/2017
DATA CONCESSÃO 24.05.2017
NOME EDUARDO GUIMARAES KALINOSKI
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 6243126-1/103129
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ CM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES COM O DIRETOR FINANCEIRO DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 25.05.2017- 11:00 H
DATA /HORARIO TÉR-
MINO

25.05.2017- 18:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO ONIX BBF 3629
______________________________________________________________________________

CONVITE
Tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 9º, e arts. 48 e 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
(LC 101/00) CONVIDAMOS a população princesina, e CONVOCAMOS os membros do Poder 
Executivo (Prefeito Municipal e demais membros que entender necessário) e do Poder legislativo 
(Senhores Vereadores) a participar no próximo dia 30 de Maio de 2017, às 14:00 horas, no Plená-
rio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, da AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que será 
demonstrado e avaliado pelos Poderes Executivo e Legislativo, o cumprimento das metas fiscais 
do 1º quadrimestre do ano de 2017, apresentação sintética da prestação de contas do exercício 
móvel, discussão e esclarecimentos de assuntos de interesse da comunidade e prestar esclareci-
mentos necessários à comunidade em geral. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2017.
Vereador  Sebastião Mainardes Junior

Presidente da Câmara Municipal
Vereador George Luiz de Oliveira

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


