
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

L E I S

L   E   I    Nº    13.596, de 04/12/2019
Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção 
de medidas de segurança pelos postos de 
combustíveis no âmbito do Município de 
Ponta Grossa, conforme especifica.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 13 de novembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 284/2019, de autoria do 
Vereador Florenal Silva, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-			Os	postos	de	combustíveis	estabelecidos	no	Município	de	Ponta	Grossa	ficam	obrigados	a	

adotarem medidas de segurança de modo a prevenir a ocorrência de acidentes nas áreas 
de circulação de veículos e pessoas.

Art. 2°- Sem prejuízo de outras, deverão ser adotadas as seguintes medidas:
   I - fechamento dos trapiches e rampas para a troca de óleo, situados na área de abaste-

cimento, mediante a instalação de tampas removíveis de proteção ou artefato semelhante 
quando não estiverem em uso;

   II - sinalização contra acidentes nas áreas de circulação de veículos e pessoas. 
Art. 3º-  O descumprimento   ao disposto   na presente lei acarretará ao infrator as seguintes pena-

lidades, sucessivamente:
   I - multa 20 de (vinte) VR's (Valores de Referência do Município), na primeira infração;
   II - aplicação em dobro da multa prevista no inciso anterior, após a primeira reincidência;
   III - cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, após nova reincidência.
Art. 4º-  Os estabelecimentos abrangidos por esta lei terão o prazo de 90 (noventa) dias para se 

adequarem às suas disposições.
Art. 5º-  O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber.
Art. 6°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   N°  1 6. 5 9 5,  de  11/11/2019
Transfere emprego público do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
1.650/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica transferido, a partir de 1º de março de 2019, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, o se-
guinte emprego público:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo II – Pessoal de Nível Médio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Agente Administrativo II 08 13

Art. 2º.  Em	consequência	do	previsto	no	artigo	anterior,	fica	igualmente	transferida,	para	o	Quadro	
da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, a partir de 1º de março de 2019, a 
servidora Regina Solange Moraes, Matrícula 8.469, Assistente de Administração II.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 6 0 4,   de   13/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e o contido no protocolo SEI nº 46.135/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 1º de dezembro de 2019, NICOLE MACHADO TOCZEK, do 
emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Procuradoria Geral do 
Município.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 13 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 6 0 5,   de   13/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 46.135/2019, e mediante avaliação 
a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 02 de dezembro de 2019, LUIZ EDUARDO PIMENTEL DA SILVA, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Procu-
radoria Geral do Município.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 6 0 6,   de   13/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 46.135/2019, e mediante avaliação 
a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 02 de dezembro de 2019, NICOLE MACHADO TOCZEK, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 17, da Procuradoria 
Geral do Município.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 6 6 3,   de  28/11/2019

Altera denominação de função gratificada, 
conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo III, da Lei n. 4.284/89 com a 
redação da Lei n. 11.282/2013, e protocolo nº 21426/20179

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica	promovida,	a	partir	de	1º	de	outubro	de	2019,	alteração	da	seguinte	função	gratificada:

Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013, 
Decreto nº 9331/2014, Decreto nº 12.684/2017 e 
Decreto 13.033/2017, 

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Divisão da Central de Veículos, do 
Departamento Administrativo, da Se-
cretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos.

FG-07 01

Divisão de Transporte Escolar, 
vinculada ao Departamento 
Administrativo, da Secretaria 
Municipal de Educação.

FG-07

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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    D E C R E T O    Nº    1 6. 6 6 7,  de  28/11/2019
Declara de utilidade publica para fins de du-
plicação de via e canalização de arroio as 
porções de terreno que especifica. 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no exercício de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos incisos VIII e IX do Artigo 71 da Lei Orgânica 
do Município, considerando o disposto nos incisos II e VIII do Artigo 3° e o Artigo 8° da Lei Federal 
12.651/2012, o estabelecido no inciso XII do Artigo 2° do Decreto Federal 10783/12 e o contido no 
protocolado n° 3250055/2019, 

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica declarada de utilidade publica as porções de terreno a seguir descritas e ilustradas 

em Anexo, compostas por Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal:
    I.   ÁREA “A” – 13.337,80 m²
   POLIGONAL:
  22 J 
   Ponto   0 – 586488,580m E / 7222954,574m S
   Ponto   1 – 586493,347m E / 7222974,020m S
   Ponto   2 – 586532,708m E / 7222964,362m S
   Ponto   3 – 586552,764m E / 7222975,157m S
   Ponto   4 – 586556,587m E / 7222985,852m S
   Ponto   5 – 586566,945m E / 7222982,150m S
   Ponto   6 – 586565,562m E / 7222978,280m S
   Ponto   7 – 586567,041m E / 7222964,850m S
   Ponto   8 – 586617,967m E / 7222896,433m S
   Ponto   9 – 586635,296m E / 7222881,371m S
   Ponto 10 – 586646,516m E / 7222872,360m S
   Ponto 11 – 586673,198m E / 7222854,409m S
   Ponto 12 – 586721,648m E / 7222827,449m S
   Ponto 13 – 586743,984m E / 7222812,920m S
   Ponto 14 – 586746,069m E / 7222815,644m S
   Ponto 15 – 586774,254m E / 7222789,749m S
   Ponto 16 – 586955,298m E / 7222587,605m S
   Ponto 17 – 586956,355m E / 7222588,210m
   Ponto 18 – 586956,113m E / 7222597,982m
   Ponto 19 – 586973,037m E / 7222598,401m
   Ponto 20 – 586975,435m E / 7222501,638m
   Ponto 21 – 586966,090m E / 7222509,181m
   Ponto 22 – 586961,763m E / 7222514,696m
   Ponto 23 – 586958,020m E / 7222520,921m
   Ponto 24 – 586950,309m E / 7222541,572m
   Ponto 25 – 586945,288m E / 7222555,044m
   Ponto 26 – 586940,164m E / 7222566,388m
   Ponto 27 – 586935,161m E / 7222575,539m
   Ponto 28 – 586929,289m E / 7222584,932m
   Ponto 29 – 586921,438m E / 7222595,101m
   Ponto 30 – 586890,885m E / 7222631,049m
   Ponto 31 – 586842,355m E / 7222686,985m
   Ponto 32 – 586801,846m E / 7222731,094m
   Ponto 33 – 586749,196m E / 7222790,073m
   Ponto 34 – 586742,820m E / 7222796,264m
   Ponto 35 – 586735,057m E / 7222802,517m
   Ponto 36 – 586722,902m E / 7222809,911m
   Ponto 37 – 586709,279m E / 7222817,839m
   Ponto 38 – 586709,279m E / 7222817,839m
   Ponto 39 – 586673,210m E / 7222838,256m
   Ponto 40 – 586659,467m E / 7222845,842m
   Ponto 41 – 586654,181m E / 7222849,173m
   Ponto 42 – 586640,426m E / 7222845,842m
   Ponto 43 – 586633,174m E / 7222864,598m
   Ponto 44 – 586612,399m E / 7222881,945m
   Ponto 45 – 586607,054m E / 7222886,549m
   Ponto 46 – 586590,971m E / 7222903,183m
   Ponto 47 – 586586,560m E / 7222907,676m
   Ponto 48 – 586572,647m E / 7222922,068m
   Ponto 49 – 586561,017m E / 7222932,750m
   Ponto 50 – 586546,850m E / 7222942,419m
   Ponto 51 – 586539,349m E / 7222945,927m
   Ponto 52 – 586531,108m E / 7222949,052m
   Ponto 53 – 586505,214m E / 7222952,848m
   II.   ÁREA “B” – 215,10 m²
   POLIGONAL:
   22 J 
   Ponto   0 – 586964,946m E / 7222501,094m S
   Ponto   1 – 586973,778m E / 7222494,436m S
   Ponto   2 – 586969,893m E / 7222475,690m S
   Ponto   3 – 586960,101m E / 7222477,720m S
  III.   ÁREA “C” – 228,30 m²
              POLIGONAL:
   22 J 
   Ponto   0 – 586569,102m E / 7222915,729m S
   Ponto   1 – 586574,693m E / 7222909,974m S
   Ponto   2 – 586567,342m E / 7222902,879m S
   Ponto   3 – 586552,985m E / 7222897,216m S
   Ponto   4 – 586549,311m E / 7222906,528m S
   Ponto   5 – 586562,236m E / 7222911,626m S
  IV.   ÁREA “D” – 673,00 m²
   POLIGONAL:
   22 J 
   Ponto   0 – 586589,209m E / 7222887,735m S
   Ponto   1 – 586653,929m E / 7222835,771m S
   Ponto   2 – 586650,672m E / 7222828,127m S
   Ponto   3 – 586584,200m E / 7222881,497m S
Parágrafo único: A Área de Preservação Permanente do caput deste Artigo consiste em faixa 

marginal de um curso d'agua natural perene.
Art. 2º.  Destinam-se as porções de terreno descritos no Artigo 1° deste Decreto à implantação 

da revitalização e duplicação da Rua Aristides Lobo e a canalização aberta de trecho do 
Arroio Olarias.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   Nº  1 6. 6 9 9,  de  09/12/2019      
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 51735/2019,

R E S O L V E
 EXONERAR, a pedido, a partir de 06 de dezembro de 2019, LUANA CAROLINE DO 
NASCIMENTO, do emprego de provimento em comissão de Diretor Administrativo da Banda Es-
cola Lyra dos Campos, CC 11, da Fundação Municipal de Cultura.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 7 0 1,  de  09/12/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 51735/2019, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 11 de dezembro de 2019, BRENDA ASCHLEY DE MORAES FER-
REIRA, para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor Administrativo da Banda 
Escola Lyra dos Campos, CC 11, da Fundação Municipal de Cultura.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 7 0 2,   de  09/12/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 51839/2019, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 11 de dezembro de 2019, AIRSO PEDROSO DE OLIVEIRA, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 14, da COMPANHIA 
PONTAGROSSENSE  DE SERVIÇOS – CPS.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 7 0 3,  de  09/12/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e o contido no protocolado nº 51839/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 10 de dezembro de 2019, GERSON MOREIRA, do emprego de 
provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 09 de dezembro  de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 6. 7 0 4,   de  09/12/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o protocolado no SEI nº 51.882/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 10 de dezembro de 2019, LUIZ EDUARDO KUHN, do emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal de Saúde.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 6. 7 0 5,   de  09/12/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o protocolado no SEI nº 51882/2019, e mediante avaliação a ser 
aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 11 de dezembro de 2019, LUIZ EDUARDO KUHN, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 7 0 6,  de  09/12/2019

Altera a estrutura administrativa da Adminis-
tração Municipal, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o 
artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com 
a redação da Lei n. 11.282/2013, e o contido no protocolado SEI nº 46.175/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica promovida, a partir de 11 de dezembro de 2019, alteração do seguinte emprego de 

provimento em comissão:
Denominação dada pela Lei nº. 11.282/13; De-
creto nº. 11.514/16,  Decreto nº. 12930/2017 e 
Decreto nº 15789/2019

Nova vinculação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01 Assessor de Gabinete, da Secretaria 
Municipal de Saúde. CC11 01

Assessor de Gabinete, vinculado 
à Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas Sociais.

CC11

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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D E C R E T O    Nº  1 6. 7 0 7,   de  09/12/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 51896/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 10 de dezembro de 2019, CRISTIANE DO NASCIMENTO, do 
emprego	de	provimento	em	comissão	de	Diretor	do	Centro	de	Artes	e	Esportes	Unificados	-	CEU,	
CC14, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº  1 6. 7 0 8,   de  09/12/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 51896/2019, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 11 de dezembro de 2019, ANDRESSA PEDROSO DA SILVA LARA 
DOS SANTOS, para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor do Centro de Artes 
e	Esportes	Unificados	-	CEU,	CC14,	da	Secretaria	Municipal	de	Políticas	Públicas	Sociais.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 7 0 9,  de  09/12/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolo SEI nº. 51924/2019, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 11 de dezembro de 2019, THAINA VIEIRA, para exercer o emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal de Política 
Públicas Sociais.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 7 1 1,  de  09/12/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto nº 16.706/2019,  tendo em vista o contido no protocolo 
SEI nº. 46.1752019, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 11 de dezembro de 2019, AMANDA SILVERIO DOS SANTOS, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria 
Municipal de Política Públicas Sociais.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 9. 2 6 3, de 02/12/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado SEI 15625/2019

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria 19073/2019
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de dezembro de 2019 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
        P O R T A R I A   N º   1 9. 2 6 4, de 02/12/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, em conformidade com o art. 1º da Lei Municipal 9005/2007, e tendo em vista o 
contido no protocolado SEI 18689/2019

 R E S O L V E
 ALTERAR pelo período de 12 (doze) meses e a partir de 26 de junho de 2019, de 30 para 
15 horas semanais, a jornada de trabalho da servidora PATRÍCIA ROEDEL, Assistente Social, 
matrícula	10149,	 lotada	na	Fundação	de	Assistência	Social	de	Ponta	Grossa	-	FASPG,	ficando	
proibida a realização de quaisquer horas extraordinárias pela servidora
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de dezembro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 293/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 27 de dezembro de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrô-
nica, para Aquisição através de registro de preços de pneus para uso das Secretarias Municipais. 
Valor Máximo: R$ 934.568,59(novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e nove 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) 3220-1000 ramal 1006 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 10 de dezembro de 2019.
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI - Secretária Municipal de Educação

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 295/2019.
Data: 27 de dezembro de 2019,
Horário: 16h00m
Objeto: Aquisição e instalação de sistema de sonorização para a Escola Municipal Gal Aldo Bon-
de.
Dotação Orçamentária: 
09.002.12.361.0076.1.085.4.4.90.52.00.00. - 103 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.39.00.00. - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.30.00.00. - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor máximo: R$ 35.620,95(trinta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e noventa e cinco 
centavos)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretaria Municipal de Educação

Ponta Grossa, 10 de dezembro de 2019
______________________________________________________________________________

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 149/2019

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, es-
clarece que:
Anexo 1 do edital
 1.5 RESPOSÁVEL PELO RECEBIMENTO:
  Silvio ou Nilmar
Leia-se:
FISCAL DE CONTRATO/RESPOSÁVEL PELO RECEBIMENTO:
  Silvio Tozetto Kaveski
  José Nilmar Martins
 Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento 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/fax (042) 3901-1500 ou no site www.pontagros-
sa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 10 de dezembro de 2019
Pregoeira: ROSEMARI FERREIRA

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 263/2019 – Processo nº 473/2019 – para Aquisição de água mineral para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares da rede 
Municipal de Ensino. realizado em 27/11/2019.
FORNECEDOR: OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL ME - CNPJ: 09.590.625/0001-25

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1
Água mineral sem gás. 
Garrafa plástica descartá-
vel 500 ml.

 Cristal 
Premium  UND 200 1,00 200,00

2 1

Água mineral sem gás. 
Copo plástico descartá-
vel 200 ml. Caixa com 48 
copos.

 Cristal 
Premium  CX 150 22,20 3.330,00

3 1 Água mineral sem gás. 
Recarga 20 litros. Royal Fit UND 1500 13,30 19.950,00

4 1

Água mineral sem gás. 
Galão em polipropileno 
recarregável + recarga de 
agua 20 litros.

Royal Fit UND 30 29,50 885,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 24.365,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco 
reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 24.365,00 (vinte e quatro mil, trezentos e 
sessenta e cinco reais)

Ponta Grossa/PR, 11 de dezembro de 2019.
Pregoeira: Suzana Molina
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C O N T R ATO S

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 004/2019
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA PUREZA 
RIBAS
OBJETO:	disciplinar	o	repasse	em	06	(seis)	parcelas	de	recursos	financeiros,	para	despesas	refe-
rente a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3013.
VALOR: R$ 398.944,95 (trezentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais 
e noventa e cinco centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: de Chamamento Público nº 089/2019
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 005/2019
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IMACULADA
OBJETO:	disciplinar	o	repasse	em	06	(seis)	parcelas		de	recursos	financeiros,	para	despesas	refe-
rente a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3012.
VALOR: R$ 680.553,15 (seiscentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e três reais e quinze 
centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: de Chamamento Público nº 088/2019.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 192/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA   
CLÁUSULA	PRIMEIRA:	Em	 razão	da	execução	de	 serviços	extras,	 fica	acrescido	o	 valor	 con-
tratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) 
R$ 727.531,75 (setecentos e vinte sete mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco 
centavos).

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 DA CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA
Bauke Douwe Dijkstra, pessoa física inscrita no CPF n.º 339.622.359-49, sediado à Rua Bento 
Ribeiro, nº 380, Bairro Nova Rússia, Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia 
para o Loteamento Residencial Jardim Royal a ser implantado na Rua Ronaldo Piekarski, Uvara-
nas, no Município de Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Bauke Douwe Dijkstra, pessoa física inscrita no CPF n.º 339.622.359-49, sediado à Rua Bento 
Ribeiro, nº 380, Bairro Nova Rússia, Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, torna público 
que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Ins-
talação para o Loteamento Residencial Jardim Royal a ser implantado na Rua Ronaldo Piekarski, 
Uvaranas, no Município de Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação de Regularização  
Ambiental – LOR 

CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Gros-
sa – PR, a Licença de Operação de Regularização Ambiental – LOR -  para sua Estação Rádio 
Base de Telefonia Celular – ERB, instalada na Rua João Cecy Filho, nº 2516 – Jardim Conceição 
– PONTA GROSSA/PR. PRPGO21.
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental – LO -  para sua Estação Rádio Base de Telefo-
nia Celular – ERB, instalada na Rua Sete de Setembro, nº 1153 - CENTRO – PONTA GROSSA/
PR. – PRPGO34.
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental – LO -  para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na Rua Antonio Sad, nº 254 – Jardim Carvalho – PONTA GROSSA/
PR. – PRPGO37.
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental – LO -  para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na Rua Av. General Carlos Cavalcanti, nº 4180 (fundos) – AVARANAS  – 
PONTA GROSSA/PR. – PRPGO39. 
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental – LO -  para sua Estação Rádio Base de Tele-
fonia Celular – ERB, instalada na Rua Osvaldo Cruz, nº 800 – Nova Rússia – PONTA GROSSA/
PR. – PRPGO40. 
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que irá recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental – LO -  para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na Av. Visconde de Mauá, nº 1001 - OFICINAS – PONTA GROSSA/
PR. – PRPGO43. 
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental – LO -  para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na Av. Souza Naves, nº 4031 (fundos) CHAPADA  – PONTA GROSSA/
PR. – PRPGO45. 
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental  – LO - para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na Rua Massaranduba, s/nº , esquina com a Rua Pedro Wosgrau – CARA 
CARA – PONTA GROSSA/PR. – PRPGO49. 

      SÚMULA DO RECEBIMENTO DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental  – LO - para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na Rua Jumbo, s/nº – CARA CARA – PONTA GROSSA/PR. – PRPGO52. 
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO  DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental  – LO - para sua Estação Rádio Base de Telefonia 
Celular – ERB, instalada na BR 376, margem direita, sentido CURITIBA-PONTA GROSSA -  CA-
PÃO GRANDE  – PONTA GROSSA/PR. – PRPGO54. 
______________________________________________________________________________

      SÚMULA DO RECEBIMENTO DA Licença de Operação Ambiental – LO 
CLARO S.A. torna público que recebeu da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação Ambiental  – LO - para sua Estação Rádio Base de Telefo-
nia Celular – ERB, instalada na Rua Londrina, nº 451 – Vila Santo Antonio – PONTA GROSSA/
PR. – PRPGO55. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A ZUMIR LUIZ ANDREATTA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para Supressão de espécie arbórea EXOTI-
CAS, para venda de madeira perímetro urbano da cidade de Ponta Grossa, bairro CONTORNO, 
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, CHACARA REBITA, fundos.

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
INTIMAÇÃO FISCAL Nº 11726/2019

 Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 1004/2017
 A Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda, promove a 
Intimação Fiscal de:
 APPONTA CURSOS PREPARATÓRIOS TELEPRESENCIAIS LTDA, CPF/CNPJ nº 
05.891.562/0001-96, endereço Rua Xavier da Silva nº 319, Centro, no Município de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná.
	 Pela	presente	ficam	os	responsáveis,	conforme	acima	 indicado,	cientes	de	que	deverão	
comparecer na Prefeitura, na Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
fim	de	regularizar	os	débitos	tributários	relativos	ao	Imposto	Sobre	Serviços	de	Qualquer	Natureza	
–	ISSQN,	em	função	de	decisão	final	e	irrecorrível	na	esfera	administrativa.
 Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará na inscrição em Dívida Ativa 
do débito tributário para emisão de Certidão de Dívida Ativa, que será encaminhada à Procuradoria 
Geral do Município para Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custas processuais e 
honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 107, V, da Lei Municipal 6857/2001.   
 A presente intimação é passada com fundamento no art. 66, I, da Lei 7500/2004.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 11 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 
DE DÉBITOS MUNICIPAIS

	 Nos	 termos	do	caput	do	art.	47	do	Código	Tributário	Municipal,	ficam	os	contribuintes	e	
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 11 de dezembro de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

355888 ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENTOS – EIRELI SEI 
43723/2019

203078 ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENTOS LTDA - ME SEI 
43723/2019

424705 VAGNER JOSE NERVO 1590193/2017

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 
DE DÉBITOS MUNICIPAIS

	 Nos	 termos	do	caput	do	art.	47	do	Código	Tributário	Municipal,	ficam	os	contribuintes	e	
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 11 de dezembro de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

214964 EMERSON LUIZ FERNANDES SEI 41967/2019
235887 LEOPOLDO JANASIEVCZ 1900274/2019
436971 ESPÓLIO DE TOBIAS ANTONIO RODRIGUES – JOSE OSCAR DENK 2560184/2019

436971 ESPÓLIO DE TOBIAS ANTONIO RODRIGUES – FERNANDO RODRIGUES 
DA SILVA 2560184/2019

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
Dispõe sobre a devolução de saldo referente ao Termo de Colaboração nº 010/2018 da 

Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII 
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de 
Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019, 
autorizada em Reunião Ordinária do dia 04 de novembro de 2019, por maioria absoluta de seus 
membros, 

RESOLVE:
     1. APROVAR a devolução no valor de R$ 4.342,18 (quatro mil trezentos e quarenta e dois 

reais e dezoito centavos), referente ao Termo de Convênio nº 010/2018, informado através 
de	Ofício	nº	042	encaminhado	pela	Escola	Profissional	Piamartina	Instituto	João	XXIII.

  Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente tome as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação; 
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Que	essa	RESOLUÇÃO	seja	publicada	em	Diário	Oficial	do	Munícipio;Que	entra	em	vigor	
após sua publicação.

   Sala de Reuniões, 09 de dezembro de 2019.
   Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 25/2019

Dispõe sobre a aprovação do "Projeto Educação: O Futuro é para todos – ano 1” e Plano 
de Aplicação para pleitear incentivo financeiro disposto na Deliberação 050/2017 do 

CEDCA, pela Associação Brasileira de Educação e Cultura
   O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015, com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019 e em Reunião 
Ordinária no dia 04 de dezembro de 2019, por maioria absoluta de seus membros, e 
   Considerando que a Comissão Especial de Análise de Projetos, em reunião própria do dia 
03 de dezembro de 2019, após análise do Projeto e respectivo Plano de Ação, através do Parecer 
nº 014/2019, manifestou-se favorável à aprovação para execução do projeto e do Plano de Ação 
apresentados;
   Considerando o artigo 17, parágrafo 1 da Resolução no 011/2007 - CMDCA, a Comissão 
apresentou o Parecer nº 014/2019, juntamente com o projeto e Plano de Ação, na Reunião Extra 
Ordinária do dia 04 de dezembro de 2019
   Considerando que após conhecimento e análise do Parecer acima citado, os Conselheiros 
presentes na Plenária do dia 04 de dezembro de 2019,

RESOLVE:
     1.   Aprovar o Projeto "Educação: o futuro é para todos – ano 01” no valor e R$ 3.200.000,00 

(Três milhões e duzentos mil reais), para participar da Deliberação 050/2017 do CEDCA
     2.  O Projeto acima citado, foi apresentado pela Associação Brasileira de Educação e Cultu-

ra – ABEC, para ser desenvolvido nas Escola sociais de Curitiba, Almirante Tamandaré, 
Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Cascavel e Londrina,

	 		Dê-se	a	publicidade	desta	RESOLUÇÃO	em	Diário	Oficial	do	Munícipio
   Esta Resolução entra em vigor após sua publicação.
   Sala de Reuniões, 09 de dezembro de 2019
   Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

 DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 26/2019

Dispõe sobre registro da Associação Amigos do Hospital da Criança de Ponta Grossa - 
AAHCPG

   O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13047/2019 e em Reunião Ordi-
nária no dia 04 de dezembro de 2019, por maioria absoluta de seus membros e:
Considerando que a Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimento e Registro de 
Entidades analisou documentação enviada pela Associação Amigos do Hospital da Criança de 
Ponta Grossa - AAHCPG
   Considerando que a Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimento e Re-
gistro de Entidades realizou visita na Associação Amigos do Hospital da Criança de Ponta Grossa 
- AAHCPG
   Considerando o Parecer nº 013/2019 da Comissão Especial Permanente de Políticas de 
Atendimento e Registro de Entidades;

Resolve:
     1.   Aprovar o registro da Associação Amigos do Hospital da Criança de Ponta Grossa-AAH-

CPG,	pessoa	jurídica	de	direito	privado,	sem	fins	lucrativos,	e	duração	com	prazo	indeter-
minado, inscrita no CNPJ nº 29.243.091/0001-78 com sede a rua Dr. Joaquim de Paula 
Xavier, nº 500, Vila Estrela, CEP 84.050-000 na cidade de Ponta Grossa Paraná, sob o nº 
086 no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;

   Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te encaminhe a Resolução nº 015 de 2012 do CMDCA, para conhecimento e ciência dos 
dirigentes da Associação Amigos do Hospital da Criança de Ponta Grossa - AAHCPG

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

	 		Que	essa	RESOLUÇÃO	seja	publicada	em	Diário	Oficial	do	Munícipio;
   Que essa Resolução entra em vigor após sua publicação.
   Sala de Reuniões, 09 de dezembro de 2019.
   Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE   PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 43/2019
ASSUNTO: APROVAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO 

INCENTIVO APRIMORA CRAS E CREAS 
DELIBERAÇÃO CEAS/PR 067/2019

 O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 
 Resolve Aprovar em reunião extraordinária ocorrida em 09 de outubro de 2019 a adesão 
do município de Ponta Grossa ao Incentivo Aprimora CRAS e CREAS para investimentos, confor-
me Deliberação CEAS/PR Nº 067/2019.  Ocorreu a aprovação do  plano de ação no valor de R$ 
550.000,00, com repasse Fundo a Fundo (Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Assistência 
Social). 
 Sala de sessões, 09 de outubro de 2019. 
                    Monica Mongruel                                         Carla Bührer Salles Rosa     
                 Presidente do CMAS                                   Secretária Executiva do CMAS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.3400218.19.01
PROCESSO: 3400218/2019

OBRA SMIP:
RUA SAMUEL BERSZACHER;
RUA JUSSARA;
RUA MERCEDES VAZ STANISLAWCZUK.

TRECHO:

RUA SAMUEL BERSZACHER (Rua Jussara x Rua Bituruna);
RUA JUSSARA (Rua Samuel Berszacher x Rua Mercedes Vaz Stanislawczuk);
RUA MERCEDES VAZ STANISLAWCZUK (Rua Tomazina x Rua Francisco 
Arisilvio Ferreira).

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos 
a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento – SMIP, localizada na Av. Visconde de 
Taunay n° 950, é o órgão municipal responsável pela elaboração do projeto, pela licitação da obra, 
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos e natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN
A	execução	da	obra	será	precedida	de	levantamento	topográfico	e	projetos	cujas	principais	etapas	
de execução estão assim discriminadas:
 A. Galerias de Águas Pluviais:
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação 
e alas de destinação da água captada.
 B. Sub-base:
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.
 C. Meio fio:
Execução	do	meio	fio	ao	longo	da	via	pela	Equipe	de	Meio	Fio,	podendo	ser	em	concreto	pré-mol-
dado ou extrusado (moldado in loco).
 D. Base:
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.
 E. Revestimento:
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-
gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica do Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através 
do rolo compactador de pneus.
 F. Material:
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa 
CONTRATADA.
 G. Os serviços acima descriminados contemplam todo e qualquer transporte, ma-
teriais e execução (mão-de-obra), além da limpeza completa da via realizada, quando do seu 
término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
  
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.724 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 20196

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) 
do inciso I, Artigo 82 do CTN
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-
nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo	de	valor	que	da	obra	resultar	para	cada	imóvel	beneficiado,	sendo	que	o	valor	referente	
ao	limite	individual	será	posteriormente	apurado	e	objeto	de	notificação	mediante	publicação	do	
edital	de	notificação	de	lançamento	da	contribuição	de	melhoria,	próprio	para	esta	obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
OBRA:  RUA SAMUEL BERSZACHER
TRECHO:  Rua Jussara x Rua Bituruna
BAIRRO: UVARANAS

OBRA:  RUA JUSSARA
TRECHO:  Rua Samuel Berszacher x Rua Mercedes Vaz Stanislawczuk
BAIRRO: UVARANAS

OBRA:  RUA MERCEDES VAZ STANISLAWCZUK
TRECHO:  Rua Tomazina x Rua Francisco Arisilvio Ferreira
BAIRRO: UVARANAS

A	 relação	 nominal	 dos	 imóveis	 beneficiados	 pela	 obra,	 com	 identificação	 individual	 dos	 dados	
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA - re-
quisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN)
O	fator	de	absorção	do	benefício	da	valorização	imobiliária	na	zona	beneficiada	é	de	100%	(cem	
por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PRAZO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAÇÃO 
-requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN
Os	proprietários	dos	 imóveis	da	zona	beneficiada	 terão	o	prazo	de	30	(trinta	dias),	a	contar	da	
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-
do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 06 de dezembro de 2019.
Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO I
Relação	nominal	dos	imóveis	beneficiados	pela	obra,	com	identificação	individual	dos	dados	ca-
dastrais, conforme informação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento - SMIP. 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO

CAIXA DA 
RUA METRO

1/2 PISTA 
METRO

ÁREA 
M²

RUA SAMUEL BERSZACHER (Trecho entre Rua Jussara e Rua Bituruna)
VILSON JOSE 

ANTUNES DE SOUZA 46702 19 147 14,00 7,00 3,50 49,00

MICHAL TRYSZCZYLO 46701 19 158 14,00 7,00 3,50 49,00
CLEUMARI DE FATIMA 

HEIDMANN
46532 24 202 14,00 7,00 3,50 49,0046533

ESPÓLIO DE PAULO 
CESAR MACHADO 46531 24 203 14,00 7,00 3,50 49,00

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO

CAIXA DA 
RUA METRO

1/2 PISTA 
METRO

ÁREA 
M²

RUA JUSSARA (Trecho entre Rua Samuel Berszacher e Rua Mercedes Vaz Stanislawczuk)
ARNO HENRIQUE 

DEGRAF 46538 24 197 14,00 7,00 3,50 49,00

ESPÓLIO DE JOAO 
AUGUSTO MARINHO 46537 24 198 14,00 7,00 3,50 49,00

ELZA HELENA 
SCHEIFFER 46536 24 199 14,00 7,00 3,50 49,00

ELISETE SCHEIFFER 
DE CAMARGO 46535 24 200 14,00 7,00 3,50 49,00

MARCOS ANTONIO DE 
CARVALHO 46534 24 201 14,00 7,00 3,50 49,00

CLEUMARI DE FATIMA 
HEIDMANN

46532 24 202 14,00 7,00 3,50 49,0046533
JOSE LUIZ BARBISAN 46544 23 191 14,00 7,00 3,50 49,00
MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA 46543 23 192 28,00 7,00 3,50 98,00

ESPÓLIO DE LUIZ 
LAURO DOS SANTOS 46541 23 194 14,00 7,00 3,50 49,00

ELCIO DOMINGUES 
GONCALVES 46540 23 195 14,00 7,00 3,50 49,00

DANIEL LEMES DE 
CASTRO 46551 23 196 14,00 7,00 3,50 49,00

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO

CAIXA DA 
RUA METRO

1/2 PISTA 
METRO

ÁREA 
M²

RUA MERCEDES VAZ STANISLAWCZUK (Trecho entre Rua Tomazina e Rua Francisco A
JULIO CESAR VIDAL 46550 23 185 14,00 7,00 3,50 49,00
DANIEL LEMES DE 

CASTRO 46551 23 196 14,00 7,00 3,50 49,00

ARNO HENRIQUE 
DEGRAF 46538 24 197 14,00 7,00 3,50 49,00

JOSE NEUDES ALVES 
TEIXEIRA 46539 24 208 14,00 7,00 3,50 49,00

ESPOLIO DE JOAO DE 
JESUS CARNEIRO 46628 25 209 14,00 7,00 3,50 49,00

ACACIO MARINHO DO 
PRADO 46629 25 220 14,00 7,00 3,50 49,00

ESPÓLIO DE JOAO 
MOREIRA 46613 26 221 14,00 7,00 3,50 49,00

ESPÓLIO DE JOAO 
MOREIRA 46614 26 228 11,00 7,00 3,50 38,50

ESPÓLIO DE JOAO 
MOREIRA 46615 26 229 11,00 7,00 3,50 38,50

ESPÓLIO DE JOAO 
MOREIRA 46616 26 230 11,00 7,00 3,50 38,50

ESPÓLIO DE JOAO 
MOREIRA 46617 26 231 10,00 7,00 3,50 35,00

JONIVALDO MATEUS 46469 27 232 11,00 7,00 3,50 38,50
ANTONIO

 KOSTIURESKO 46470 27 233 11,00 7,00 3,50 38,50

ESPOLIO DE EDSON 
FRANCO DE OLIVEIRA 46471 27 234 11,00 7,00 3,50 38,50

NARCIZA JOBBINS 46472 27 238 14,00 7,00 3,50 49,00
JOSE VALDEVINO 

COLARITES
46485 28 249 14,00 7,00 3,50 49,0097605

ESPOLIO DE HIGINO 
ANTUNES 46486 28 250 14,00 7,00 3,50 49,00

SANDRA MARA SUTIL 
E OUTRO 46498 29 261 14,00 7,00 3,50 49,00

ESPÓLIO DE 
CLEONARA HEIDMANN 

FELIX
46499 29 262 14,00 7,00 3,50 49,00

LODIA KREMER 46511 30 373 14,00 7,00 3,50 49,00
FELIX STELMASZCZYK 46512 30 274 14,00 7,00 3,50 49,00
DILSON DOS SANTOS 46437 A 1 13,80 7,00 3,50 48,30

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.3390244.19.01
PROCESSO: 3390244/2019

OBRA SMIP: RUA ALCINDO SANT’ANNA NUNES
RUA ALFREDO PIETROBELLI

TRECHO:

RUA ALCINDO SANT’ANNA NUNES (Rua Dario Gomes Madureira x Rua 
Madressilva);
RUA ALFREDO PIETROBELLI (Rua Alcindo Sant’Anna Nunes x Rua David 
Hingenberg Sobrinho)

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos 
a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento – SMIP, localizada na Av. Visconde de 
Taunay n° 950, é o órgão municipal responsável pela elaboração do projeto, pela licitação da obra, 
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos e natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN
A	execução	da	obra	será	precedida	de	levantamento	topográfico	e	projetos	cujas	principais	etapas	
de execução estão assim discriminadas:
 A. Galerias de Águas Pluviais:
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação 
e alas de destinação da água captada.
 B. Sub-base:
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.
 C. Meio fio:
Execução	do	meio	fio	ao	longo	da	via	pela	Equipe	de	Meio	Fio,	podendo	ser	em	concreto	pré-mol-
dado ou extrusado (moldado in loco).
 D. Base:
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.
 E. Revestimento:
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-
gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica do Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através 
do rolo compactador de pneus.
 F. Material:
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa 
CONTRATADA.
 G. Os serviços acima descriminados contemplam todo e qualquer transporte, ma-
teriais e execução (mão-de-obra), além da limpeza completa da via realizada, quando do seu 
término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
  
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN
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4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) 
do inciso I, Artigo 82 do CTN
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-
nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo	de	valor	que	da	obra	resultar	para	cada	imóvel	beneficiado,	sendo	que	o	valor	referente	
ao	limite	individual	será	posteriormente	apurado	e	objeto	de	notificação	mediante	publicação	do	
edital	de	notificação	de	lançamento	da	contribuição	de	melhoria,	próprio	para	esta	obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
OBRA:  RUA ALCINDO SANT’ANNA NUNES
TRECHO:  Rua Dario Gomes Madureira x Rua Madressilva
BAIRRO: BOA VISTA

OBRA:  RUA ALFREDO PIETROBELLI
TRECHO:  Rua Alcindo Sant’Anna Nunes x Rua David Hilgenberg Sobrinho
BAIRRO: BOA VISTA

A	 relação	 nominal	 dos	 imóveis	 beneficiados	 pela	 obra,	 com	 identificação	 individual	 dos	 dados	
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA - re-
quisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN)
O	fator	de	absorção	do	benefício	da	valorização	imobiliária	na	zona	beneficiada	é	de	100%	(cem	
por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PRAZO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAÇÃO 
-requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN
Os	proprietários	dos	 imóveis	da	zona	beneficiada	 terão	o	prazo	de	30	(trinta	dias),	a	contar	da	
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-
do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 05 de dezembro de 2019.
Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO I
Relação	nominal	dos	imóveis	beneficiados	pela	obra,	com	identificação	individual	dos	dados	ca-
dastrais, conforme informação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento - SMIP. 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO

CAIXA DA 
RUA METRO

1/2 PISTA 
METRO

ÁREA 
M²

RUA ALCINDO SANT'ANNA NUNES
SIMAO 

SZCZEREPA 122219 11 19 12,90 7,00 3,50 45,15

ÁREA 
INSTITUCIONAL ND 11 ND 31,50 9,50 4,75 149,63

MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA ND 2 ND 91,00 9,50 4,75 432,25

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
METRO

CAIXA DA 
RUA METRO

1/2 PISTA 
METRO

ÁREA 
M²

RUA ALFREDO PIETROBELLI
MUNICÍPIO DE 

PONTA GROSSA ND 2 ND 91,00 7,00 3,50 318,50

SUELI ELENA HASS 3399 6 2 15,00 7,00 3,50 52,50
LEUCIA KOSSAR 

RODRIGUES 3400 6 3 15,00 7,00 3,50 52,50

SALETE AUGUSTA 
HASS BELLAY 3401 6 4 15,00 7,00 3,50 52,50

ESPÓLIO DE 
ANTONIO ALVES 

DE OLIVEIRA
3402 6 5 15,00 7,00 3,50 52,50

MARILDE 
CARVALHO 3403 6 6 15,00 7,00 3,50 52,50

TIAGO FERNANDO 
PAES 3404 6 7 15,00 7,00 3,50 52,50

PEDRO ALVES DE 
CAMARGO 3405 6 8 15,00 7,00 3,50 52,50

NELSON RONEI 
RODRIGUES 3406 6 9 15,00 7,00 3,50 52,50

EDSON LUIZ 
MACHADO 3407

6 10 22,00 7,00 3,50 77,00EDSON LUIZ 
MACHADO 96196

______________________________________________________________________________
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ATA Nº 179/18: ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AS-
SOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BRAULINA CAR-
NEIRO DE QUADROS, REALIZADA EM 31/10/ 2018. Em trinta e um dias do mês de outubro 
de dois mil e dezoito, às oito horas, tendo por local as dependências da Escola Municipal 
Professora Braulina Carneiro de Quadros, situada à rua Paulo Kloth nº 100 no Parque Santa 
Lúcia,	na	cidade	Ponta	Grossa	–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	na	lista	
de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para 
todos	os	fins	de	direito,	com	o	objetivo	de	deliberar	sobre	as	alterações	do	Estatuto	da	Associa-
ção de Pais de Mestres da Escola Municipal Professora Braulina Carneiro de Quadros, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Marilda Aparecida de Castro, Presidente da 
APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Professora Braulina Carneiro de Quadros, seguindo as exigências 
legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com 
as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Braulina Carneiro de 
Quadros, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Paulo Kloth, 
n° 100, Parque Santa Lúcia, CEP 84016-590, fundada em maio de 1986, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola MunicipaL Professora Braulina Carneiro de Quadros, não tendo caráter político 
partidário,	 religioso,	 racial	 e	 nem	 fins	 lucrativos,	 não	 sendo	 remunerados	 os	 seus	 dirigentes	 e	
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art.	12	 -	A	contribuição	é	voluntária,	sem	valor	definido	e	será	fixada	por	 família,	 independente	

do	número	de	filhos	matriculados	na	Escola	Municipal	Professora	Braulina	Carneiro	de	Quadros.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§	3º	-	O	cargo	de	diretor	financeiro	será	privativo	do	diretor	do	estabelecimento,	não	concorrendo	
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professora Braulina Carneiro de Quadros.

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

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

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

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

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

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I-	 subscrever	 com	o	 presidente	 os	 recursos	 financeiros	 depositados	 em	 contas	 bancárias	
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico,	inclusive,	por	meio	de	cartão	magnético,	fica	autorizado	a	utilização	desses	meios	de	
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir	extratos,	enfim,	todas	as	operações	financeiras	necessárias	à	movimentação	dos	valores.	
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 

saldos;	extratos	e	comprovantes;	efetuar	resgate/aplicações	financeiras;	efetuar	saques;	consultar	
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar	arquivos	de	pagamentos	no	gerenciador	financeiro/AASP.	Solicitar	saldos/extratos	de	in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras	nos	repasses	de	Recursos	de	Projetos	de	Governo	(RPG):	efetuar	por	meios	eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV-	 arquivar	notas	fiscais,	recibos	e	documentos	relativos	aos	valores	recebidos	e	pagos	pela	
APM, responsabilizando-se por sua guarda;
V-	 responsabilizar-se	pela	eleição	e	entrega	das	obrigações	e	documentos	fiscais,	nos	prazos	
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII-	 informar	aos	membros	Diretoria	da	APM	sobre	a	situação	financeira	da	associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art.	45	-	A	APM	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professora Braulina Carneiro de Quadros, na manutenção de seus objetivos institucio-
nais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Braulina 
Carneiro	de	Quadros,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Professora Braulina Carneiro de Quadros, foi colocada em votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, 
conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Cirlene de Fátima Rodrigues 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Marilda Aparecida de 
Castro, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Liliane Siemieniaco, la-
vrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _____________
______________________________________________________________________________
ATA nº37/2018 – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES-
SORA DÉRCIA DO CARMO NOVISKI, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018.
Em, 7 de novembro de 2018, as 8 horas tendo por local as dependências da Escola Municipal 
Professora Dércia do Carmo Noviski, situada à  rua Miguel Dropa 183, CEP 84032320 bairro 
Cará	Cará,	na	cidade	de	Ponta	Grossa	–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	
na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente 
Ata	para	todos	os	fins	de	direito,	com	o	objetivo	de	deliberar	sobre	as	alterações	do	Estatuto	da	
Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Lucimara Vianna Rodrigues, Presidente 
da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski, seguindo as exigências legais, 
mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as 
alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Miguel Dropa, n°183, 
Bairro Cará Cará, CEP 84032320, fundada em 24/08/1978, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais 
e mestres da Escola Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski, não tendo caráter político 
partidário,	 religioso,	 racial	 e	 nem	 fins	 lucrativos,	 não	 sendo	 remunerados	 os	 seus	 dirigentes	 e	
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art.	12	-	A	contribuição	é	voluntária,	sem	valor	definido	e	será	fixada	por	família,	independente	do	
número	de	filhos	matriculados	na	Escola	Municipal	Professora	Dércia	do	Carmo	Noviski.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais	da	Diretoria,	registrando	o	parecer	em	livro	ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI-	 convocar,	sempre	que	justificado,	assembleia	geral	extraordinária;	
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX-	 aprovar	o	plano	de	aplicação	financeira	proposto	pela	Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§	3º	-	O	cargo	de	diretor	financeiro	será	privativo	do	diretor	do	estabelecimento,	não	concorrendo	
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski.

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

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

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II-	 Movimentar	recursos	financeiros	depositados	em	contas	bancárias	por	meio	de	cheques	
nominais,	assinados	conjuntamente	com	o	Diretor	financeiro.	Na	hipótese	da	movimentação	dos	
recursos	efetivar-se	por	meio	eletrônico,	inclusive,	por	meio	de	cartão	magnético,	fica	autorizado	
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar	pagamentos,	transferências,	saques,	emitir	extratos,	enfim,	todas	as	operações	financeiras	
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras;	efetuar	saques;	consultar	contas	e	aplicações	de	programas	repasse	recursos	federais.	
Receber	ordens	de	pagamento.	Liberar	arquivos	de	pagamentos	no	gerenciador	financeiro/AASP.	
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências	e	movimentações	financeiras	nos	repasses	de	Recursos	de	Projetos	de	Governo	(RPG):	
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              

III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII-	 manter	atualizado	o	Cadastro	(CNPJ)	junto	à	Receita	Federal,	para	os	fins	necessários,	o	
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Pro-
fessora Dércia do Carmo Noviski quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
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Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção	em	horário	e	data	definida	pela	mesa	apuradora	até	03	(três)	dias	úteis	da	data	da	realização	
da eleição.

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art.	45	-	A	APM	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professora Dércia do Carmo Noviski, na manutenção de seus objetivos institucionais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Dércia do 
Carmo	Noviski,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a inscrição deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Dércia do Carmo Noviski, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por una-
nimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem 
de presença anexada a documentação. A Diretora Nilcelene Alves Gulmini também agradeceu a 
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Srª Lucimara Vianna Rodrigues,  Presidente da 
APM deu por encerrada a presente assembleia e eu, Adriana Aparecida Wood Lunelli, lavrei esta 
Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ____________________
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DOU-
TOR ELYSEU DE CAMPOS MELLO, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTU-
BRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, as oito horas e quinze minutos, tendo por 
local as dependências da Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello, situada 
à rua Baltazar Lisboa, nº 762, CEP 84051-090, no bairro da Ronda, na cidade de Ponta Grossa 
–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	na	lista	de	comparecimento	a	qual		foi	
assinada	por	todos	os	presentes	e	foi	anexada	a	presente	Ata	para	todos	os	fins	de	direito,	com	o	
objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola 
Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. A Senhora Lucimara Sartori dos Santos, Presidente da APM agradeceu a presença de 
todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes 
a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Pre-
feito Doutor Elyseu de Campos Mello, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da 
legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi 
exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos 
Mello, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Baltazar Lisboa, 
nº 762, Bairro Ronda, CEP 84051-090, fundada em 01/09/1978, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello, não tendo caráter político 
partidário,	 religioso,	 racial	 e	 nem	 fins	 lucrativos,	 não	 sendo	 remunerados	 os	 seus	 dirigentes	 e	
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal 
Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello; 

II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III-	 mobilizar	 os	 recursos	 humanos,	materiais	 e	 financeiros	 da	 comunidade,	 para	 auxiliar	 a	
Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art.	12	 -	A	contribuição	é	voluntária,	sem	valor	definido	e	será	fixada	por	 família,	 independente	
do	número	de	filhos	matriculados	na	Escola	Municipal	Prefeito	Doutor	Elyseu	de	Campos	Mello.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.724 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2019 13

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;

§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§	3º	-	O	cargo	de	diretor	financeiro	será	privativo	do	diretor	do	estabelecimento,	não	concorrendo	
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello.

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

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

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

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.
Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APM.

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art.	45	-	A	APM	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello, na manutenção de seus objetivos institucio-
nais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu 
de	Campos	Mello,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Prefeito Doutor Elyseu de Campos Mello, foi colocada em votação, 
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus 
associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Eliselena Xavier 
Hilgenberg também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Lucimara 
Sartori dos Santos, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu, Elaine Cris-
tina Bialuca Lamoglia, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e as-
sinada. _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 ATA Nº 189 – 26 DE FEVEREIRO DE 2018
Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Munici-
pal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de 
presenças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Eduardo José de Godoy 
(FMC) Micheli Introvini Turek (FUMTUR), Wilton Correa Paz (UEPG), Edilce Justus Introvini (ACI-
PG), Ricardo Santos Franco (SESI) Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho M. de Educa-
ção), Georgeana Lanzini Vendrami (Música), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Natasha de 
Paula Dias (Artes Visuais), Robert Salgueiro (Dança e Circo), João Luiz dos Santos (Artes Popula-
res), Helcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participou também o senhor 
Luiz	Cirillo	Barbisan,	secretário	do	CMPC.	Justificaram	as	ausências	os	seguintes	conselheiros:	
Fábio M. H. Maia e Simone Carneiro Neumann (Literatura), Amazonas de Jesus Batista Junior e 
Márcia Cristina da Silva Rodrigues (todos de Artes Populares) e Taylor Jesser Cardoso (Música). 
Abrindo a reunião, o presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e agradeceu a so-
lidariedade pelo falecimento da senhora sua mãe. Em seguida, colocou em discussão os assuntos 
da pauta. 1. Aprovação da ata da reunião anterior: Foi aprovada a ata da reunião 188 sem altera-
ções. 2. Inclusão da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas no Cadastro de Entidades 
Cultuais: Foi aprovada pelos conselheiros a solicitação protocolada sob o número 2970412/2017 
de inclusão da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, CNPJ 00.350.623/0001-94, com 
sede na Rua Coronel Dulcídio, 1.901, Centro, nesta cidade, no Cadastro de Entidades Culturais do 
CMPC. 3. Fundo Municipal de Cultura: O presidente Fernando Durante comunicou a todos que, no 
último dia 20 de fevereiro, foi depositado na conta bancária do Fundo Municipal de Cultura o valor 
de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) correspondente ao orçamen-
to	para	2018,	como	havia	sido	acordado	com	o	Secretário	Municipal	de	Finanças	no	final	do	ano	
passado. 4. Alteração da composição do CMPC: O conselheiro Helcio Kovaleski relatou que a Lei 
12.951/17, que exige que os participantes dos conselhos municipais apresentem a CND municipal 
e comprovante negativo de restrição de crédito, entre outras limitações, de autoria do vereador 
George de Oliveira, foi promulgada pela Câmara Municipal. Para derrubar esta lei, algum vereador 
terá que propor outra. O processo de alteração da composição do CMPC está parado, aguardando 
uma	definição	sobre	a	aplicação	da	referida	lei.	Ficou	decidido	que	deverá	ser	encaminhado	ofício	
solicitando	redação	de	decreto	nomeando	os	conselheiros	do	CMPC	mesmo	antes	da	definição	da	
abrangência da tal lei. O conselheiro Helcio Kovaleski chamou a atenção da minuta de nomeação 
dos	novos	conselheiros,	enviada	à	Procuradoria-Geral	do	Município,	que,	segundo	ele	verificou	no	
protocolo do site da Prefeitura, encontra-se no Gabinete do prefeito. O conselheiro também tinha 
em mãos cópia da ata da 18ª Conferência, ocorrida em abril de 2017. Ocorre que, entre os dois 
documentos, há uma discrepância: foram colocadas como representantes da Acipg Eliana e Edil-
ce, sendo que, na 18ª Conferência, não foram deliberados sobre isso. Foi deliberado, sim, sobre a 
alteração – a substituição da Acipg pela Sociedade Afro-Brasileira Cacique Pena Branca. Também 
não aparece a menção da substituição do Compac pela Appac, o que também havia sido delibera-
do. Em resposta, foi informado ao conselheiro Helcio que tudo foi feito conforme a lei vigente 
(10.718). Quando for mudada essa lei, aí, sim, irá se fazer as alterações. O conselheiro Helcio 
disse, ainda, que, também no texto da ata da 18ª Conferência, são mencionadas as alterações. 
Nominalmente, de acordo com o conselheiro, estão somente os nomes dos representantes das 
sete cadeiras. Mas também estão no corpo da ata as alterações. Mesmo com a explicação do se-
cretário, o conselheiro Helcio insistiu na razão de não se ter sido incluída a Appac, porque a enti-
dade não está na minuta da nomeação. Por uma questão de lógica, se foi colocada a Acipg, tam-
bém deveria ter sido colocada a troca do Compac pela Appac. A resposta do secretário do CMPC 
foi de que será necessário esperar pela mudança da Lei 10.718 para que as entidades nomeiem 
os seus representantes. O conselheiro Rafael Schoenherr solicitou que a minuta de nomeação 
respeite a decisão da conferência no que concerne à garantia de uma cadeira para APPAC, outra 
para Instituto Sorriso Negro e outra para Cacique Pena Branca. 5. Alteração da Lei do PROMIFIC: 
O conselheiro Eduardo Godoy informou que, no orçamento de 2018 da Fundação Municipal de 
Cultura, o PROMIFIC foi contemplado com o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Já a Lei 
BEPE,	que	oferece	incentivo	fiscal	aos	patrocinadores	de	projetos	de	Lei	Rouanet	de	proponentes	
domiciliados em Ponta Grossa, conta com um orçamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
que	está	alocado	na	Secretaria	Municipal	da	Fazenda,	onde	são	realizadas	as	deduções	fiscais,	
não sendo possível a transferência para o PROMIFIC, segundo o secretário Claudio Grocowski. O 
conselheiro Wilton Paz discorreu sobre a sua experiência de captação de recursos para o FUC e 
FENATA	através	da	Lei	Municipal	de	Incentivo	ao	Turismo,	dos	seus	mecanismos	simplificados	de	
captação e do maior percentual de dedução para cada patrocinador, que chega a ser de 60% do 
imposto	devido,	enquanto	no	PROMIFIC	chega	a	no	máximo	20%.	Ficou	definido	que	a	FMC	trará,	
na próxima reunião, a minuta da alteração da lei para análise do Conselho, tendo como referencia 
a Lei Municipal de Incentivo ao Turismo. 6 Editais para o ano de 2018 com recursos do Fundo 
Municipal de Cultura: Atendendo ao acordado na última reunião, foram apresentados para análise 
do Conselho vários editais para utilização dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, uma boa 
parte deles focada no tema “2018, ANO DA CULTURA PARANAENSE EM PONTA GROSSA”. O 
conselheiro Fábio Maia, do setor de Literatura, não pôde comparecer a reunião e pediu para que o 
conselheiro Eduardo Godoy que apresentasse os seguintes editais: “CONCURSO ESTADUAL DE 
CONTOS – JOVENS TALENTOS” com previsão de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os prêmios e 
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a remuneração da comissão julgadora e “CONCURSO 
ESTADUAL DE CRÔNICAS – JOVENS TALENTOS”, com previsão de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a remuneração da comissão julgado-
ra.  Os referidos editais têm o objetivo de estimular a produção literária municipal e estadual e o 
intercâmbio entre escritores paranaenses e promover a produção de textos que valorizem a cultu-
ra paranaense. Ficou também reservado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o proces-
so de editoração e publicação dos livros resultantes destes editais. A conselheira Georgeana Ven-
drami, do setor de Música, apresentou o edital “CONCURSO DE SELEÇÃO PARA CIRCULAÇÃO 
DE ESPETÁCULOS MUSICAIS 2018”, com o objetivo de estimular a produção na área da música 
e a circulação de espetáculos musicais no município de Ponta Grossa, com previsão de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais para a 
comissão julgadora. O conselheiro Rafael Schoenherr, do setor de Cine-Foto-Vídeo, apresentou os 
seguintes editais: “CONCURSO CULTURAS DA VILADE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE VÍDEO”, 
com o objetivo de estimular a produção na área do audiovisual e previsão de R$ 9.000,00 (nove mil 
reais) para os prêmios e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a remuneração a comissão julga-
dora; “CONCURSO CAMPOS GERAIS DE SELEÇÃO DE EXIBIDORES PARA CIRCULAÇÃO DE 
VÍDEOS EM PONTA GROSSA E REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS”, com o objetivo de estimular a 
circulação na área do audiovisual e o intercâmbio regional e previsão de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a comissão julgado-
ra; “CONCURSO MUNICIPAL DE VIDEODOCUMENTÁRIOS 2018”, com o objetivo de estimular a 
produção audiovisual, o registro das manifestações culturais regionais e a preservação da memó-
ria e previsão de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) para a comissão julgadora; “CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIAS 2018 – ANO DA 
CULTURA	PARANAENSE”,	com	a	finalidade	de	estimular	a	produção	de	registros	fotográficos	da	
cidade, o reconhecimento de sua diversidade cultural e a preservação do patrimônio cultural do 
município e previsão de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para os prêmios e R$ 1.200,00 
(mil e duzentos reais) para a comissão julgadora. Num total de 36.800,00 (trinta e seis mil e oito-
centos reais). Os conselheiros Helcio Kovaleski e Marcio Antunes, do setor de Teatro, e o conse-
lheiro Robert Salgueiro, do setor de Circo e Dança, apresentaram o edital “CONCURSO DE SELE-
ÇÃO PARA CONCESSÂO DE PRÊMIOS PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO, 
CIRCO E DANÇA 2018”, com o objetivo de estimular a produção nas área de teatro, circo e dança 
e também a formação de plateia para esses três segmentos artísticos, que será realizado com os 
recursos	financeiros	destinado	ao	segmento	de	Teatro	e	ao	segmento	de	Circo	e	Dança	e	previsão	
de	R$	70.000,00	(setenta	mil	 reais)	para	a	premiação,	ficando	os	R$	5.000,00	(cinco	mil	 reais)	
restantes reservados para o pagamento da Comissão Julgadora e de outras despesas decorrentes 
para a elaboração e execução deste Edital. A conselheira Natasha de Paula Dias, do setor de Artes 
Visuais, apresentou o edital “1ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA”, com o 
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objetivo de estimular a produção de novos artistas visuais da cidade e previsão de R$ 6.400,00 
(seis mil e quatrocentos reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a co-
missão julgadora. O conselheiro João Luiz dos Santos, do setor de Artes Populares, apresentou o 
edital “PRÊMIO CIRCUITO DE CULTURA PERIFÉRICA COOPERATIVA CULTURAL PARA SELE-
ÇÃO DE PROJETOS DE CULTURA POPULAR NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PONTA GROS-
SA”,	com	o	a	finalidade	de	estimular	a	difusão,	a	descentralização	e	a	valorização	das	manifesta-
ções culturais populares, bem como reconhecer agentes culturais da cidade e ampliar o acesso 
aos bens culturais e previsão de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para os prêmios e R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a comissão julgadora. Os editais foram analisados e apro-
vados dentro dos parâmetros do Plano Municipal de Cultura e os textos passarão por ajustes jurí-
dicos	para	ser	publicados	no	Diário	Oficial	do	Município.	7.	Lei	de	criação	do	Grupo	de	Teatro	Ci-
dade de Ponta Grossa: O Presidente Fernando Durante informou que recebeu um ofício do 
vereador Pietro Arnaud, relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça (CLRJ), da Câma-
ra Municipal, solicitando que o Projeto de Lei 472/2017, que dispõe sobre a criação do Grupo de 
Teatro Cidade de Ponta Grossa, seja submetido à apreciação do Conselho Municipal de Política 
Cultural. Os conselheiros Helcio Kovaleski e Márcio Antunes solicitaram alguns esclarecimentos 
sobre os mecanismos de seleção dos atores e do diretor dos espetáculos e também sobre os va-
lores das bolsas. O presidente esclareceu que a seleção dos atores será feita através de edital de 
concurso, que será lançado através do Conservatório Paulino Martins Alves, por um prazo máximo 
de dez meses; o diretor do espetáculo será contratado por processo de inexigibilidade por três 
meses e, neste prazo, deverá iniciar e entregar o espetáculo estreado. Estas informações constam 
do Projeto de Lei. O valor das bolsas é o mesmo que é pago para os músicos da Orquestra Sinfô-
nica e para os cantores do Coro Municipal e é um valor expressivo, considerando a carga horária 
de atividades. Seguiram-se os debates o projeto de lei foi aprovado pelos presentes e a decisão 
será	comunicada	ao	senhor	vereador.	8.	Próxima	Reunião:	Ficou	definida	para	o	dia	12	de	março	
de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada às 
18h00 horas e segunda chamada às 18h30, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada 
mais	havendo	a	tratar,	foi	finalizada	a	reunião	e	a	ata	vai	por	mim,	Luiz	Cirillo	Barbisan,	redigida	e	
assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante _______________________________________________________________
Eduardo Godoy (titular) ___________________________________________________________
Micheli IntroviniTurek (Suplente) ____________________________________________________
Wilton Correa Paz (titular) _________________________________________________________
Ricardo Santos franco (titular) ______________________________________________________
Edilce Jesus Introvini (suplente) ____________________________________________________
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) __________________________________________
GeorgeanaLanziniVendrami (suplente)  ______________________________________________
Rafael Shoemherr (titular) _________________________________________________________
Natasha de Paula Dias (titular) _____________________________________________________
Robert Willians Vargas Salgueiro (titular) _____________________________________________
Hélcio L. W. Kovaleski (titular) ______________________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (suplente) __________________________________________________
João Luiz dos Santos (suplente) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 190 – 12 DE MARÇO DE 2018
Aos 12 dias do mês de março de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 
de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de 
presenças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (presidente), Eduardo José de Godoy 
(FMC) Micheli IntroviniTurek (FUMTUR), Wilton Correa Paz (UEPG), Edilce Justus Introvini (ACI-
PG), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho M. de Educação), Georgeana Lanzini Vendra-
mi (Música), Fábio M. H. Maia e Simone Carneiro Neumann (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-
-Foto-Vídeo), João Luiz dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio 
Fabiano Antunes (Teatro). Participou também o senhor Luiz Cirillo Barbisan, secretário do CMPC. 
Justificaram	as	ausências	os	seguintes	conselheiros:	Ricardo	Santos	Franco	(SESI),	Natasha	de	
Paula Dias (Artes Visuais) e Robert Salgueiro (Circo e Dança). Abrindo a reunião, o presidente 
Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da 
pauta.	1.	Justificativa	de	faltas:	O	conselheiro	Rafael	Shchoenherr	solicitou	que	os	conselheiros	
justifiquem	as	ausências	nas	reuniões	do	CMPC	com	um	prazo	de	24	horas	de	antecedência	e	
apresentem motivos relevantes. 2. Nota de pesar pelo falecimento de Aldo Mikaelli: É com grande 
pesar que o Conselho Municipal de Política Cultural e a Fundação Municipal de Cultura de Ponta 
Grossa lamentam o falecimento do radialista Aldo Mikaelli, com 78 anos, vítima de câncer. Aldo 
Mikaelli era um entusiasta da radiofonia e ocupou os principais microfones do rádio ponta-grossen-
se. Teve também incursões pela TV Esplanada Canal 7, onde apresentou o seu programa de se-
restas. Autor dos livros ‘Ponta Grossa 2003 – 180 Anos’, ‘História do Rádio AM’ e ‘Transformação 
de Uma Cidade’, e dono de um grande acervo musical, Aldo prestou um inegável serviço à comu-
nicação, à cultura e à história princesina. Sua ausência será sempre sentida entre os ponta-gros-
senses. 3. Conferência Municipal de Cultura: O conselheiro Eduardo Godoy informou aos demais 
presentes que a 19ª Conferência Municipal de Cultura será realizada entre os dias 16 e 18 de abril, 
no Centro de Música e pediu para que os conselheiros propusessem temas, mesas de trabalho, 
participassem da organização dos debates e também colaborem na divulgação do evento para 
artistas, empreendedores, gestores e população em geral. O conselheiro Helcio Kovaleski sugeriu 
uma pauta cobre a importância do conselheiro como agente público e todas as potencialidades do 
trabalho do conselheiro e dos Conselhos. O Conselheiro Wilton sugeriu o tema de direitos autorais, 
de uso de imagem e também do empreendedorismo na área cultural com organização de rodada 
de negócios. O presidente Fernando Durante lembrou o sucesso da experiência com as bandas da 
cidade	que	tiveram	a	assessoria	de	vários	profissionais	de	produção	numa	parceria	com	a	Secre-
taria Municipal de Indústria e Comércio. A conselheira Edilce Introvini relatou a experiência positiva 
da rodada de negócios da Semana da Mulher, realizada pela ACIPG e SEBAE. O conselheiro 
Rafael	sugeriu	utilizar	um	tempo	para	a	divulgação	dos	editais	inclusive	com	oficinas	para	elabora-
ção	de	projetos	e	ressaltou	que	é	necessário	avançar	para	a	finalização	dos	planos	setoriais	que	
complementarão o Plano Municipal de Cultura. O conselheiro consultou o grupo sobre a possibili-
dade de eleição de suplentes na conferência, mas não houve deliberação nesse sentido. 4. LEI 
BEPE: Foram apresentados cinco projetos aprovados pela Lei Rouanet que pediram inclusão no 
Banco de Projetos da Lei Municipal 11.528/2013 a “Lei BEPE”, que oferece desconto no IPTU para 
os seus patrocinadores, os quais seguem descritos: 1- Projeto “Trio Vila Velha – Turnê Campos 
Gerais” PRONAC 15 11118, do proponente Marcelo Garcia Hilgemberg com valor de R$ 71.630,00; 
2 - Projeto “Salvando Risos – 3ª Edição” PRONAC17 9522 do proponente Organização Doutores 
Palhaços SOS Alegria, com valor de R$ 218.368,00; 3 - Projeto “Música para Todos – 2ª edição” 
PRONAC 17 0757, do proponente Ricardo Corrêa, com valor de R$ 109.685,90; 4 - Projeto “Con-
certos Percussivos nas Escolas” PRONAC 16 3966, do proponente Ricardo Corrêa, com valor de 
R$ 56.790,00; e 5 - Projeto: “Imigrantes” PRONAC 16 3820, da proponente Alessandra Perrinchelli 
Bucholdz, com valor de R$ 124.470,00. Quatro projetos foram aprovados e o projeto da proponen-
te	Alessandra	Bucholdz	será	submetido	a	consulta	jurídica	para	verificação	da	legalidade	por	se	
tratar de proposta advinda de servidora da FMC e, não havendo impedimentos, estará automatica-
mente aprovado. 5. Relato do andamento do processo encaminhado ao Ministério Público: O con-
selheiro Wilton Paz discorreu sobre o andamento do processo que solicita o depósito dos valores 
orçamentários de 2016 e 2017, referente ao Fundo Municipal de Cultura, na conta bancária que foi 
aberta para a movimentação do Fundo. Processo este que visa isentar os conselheiros da respon-
sabilidade	pelo	desvio	de	finalidade	de	uso	daqueles	recursos.	Informou,	para	ciência	dos	demais	
conselheiros,	sobre	as	justificativas	encaminhadas	pela	Procuradoria	Geral	do	Município	ao	Minis-
tério Público e fez a leitura da resposta que ele próprio encaminhou ao MP, visto que ele é a pessoa 
física responsável por este processo junto àquele órgão. O conselheiro Rafael entende que o pri-
meiro	documento	enviado	ao	Ministério	Público,	que	fez	a	notificação	de	que	os	valores	dos	orça-
mentos	de	2016	e	2017	não	foram	depositados,	é	suficiente	para	demonstrar	que	o	CMPC	não	tem	
responsabilidade no uso daqueles valores. O conselheiro Helcio apontou algumas incorreções ju-

rídicas que enfraquecem a argumentação e considera que este segundo documento não represen-
ta o que ele pensa sobre o assunto. Houve um debate sobre o tema entre os conselheiros e a 
resposta	encaminhada	ao	MP	pelo	conselheiro	Wilton	não	foi	aprovada	como	manifestação	oficial	
do CMPC. 6. Alteração da Lei Municipal 11.217/2012 - PROMIFIC: O conselheiro Eduardo Godoy 
informou que no orçamento de 2018 da Fundação Municipal de Cultura, o PROMIFIC foi contem-
plado	com	o	valor	de	R$	100.000,00.	Já	a	Lei	BEPE,	que	oferece	incentivo	fiscal	aos	patrocinado-
res de projetos de Lei Rouanet de proponentes domiciliados em Ponta Grossa, conta com um or-
çamento de R$ 300.000,00 que está alocado na Secretaria Municipal da Fazenda, onde são 
realizadas	as	deduções	fiscais,	não	sendo	possível	a	transferência	para	o	PROMIFIC,	segundo	o	
secretário Claudio Grocowski. O conselheiro Wilton Paz discorreu sobre a sua experiência de 
captação de recursos para o FUC e FENATA através da Lei Municipal de Incentivo ao Turismo, dos 
seus	mecanismos	simplificados	de	captação	e	do	maior	percentual	de	dedução	para	cada	patroci-
nador, que chega a ser de 60% do imposto devido, enquanto no PROMIFIC chega a no máxi-
mo20%. Em seguida foram analisadas as sugestões de alteração da Lei do PROMICIC e foram 
aprovadas	várias	alterações.	Ficou	definido	que	a	FMC	trará,	na	próxima	reunião,	a	minuta	com	a	
compilação	das	alterações	da	lei	para	análise	final	do	Conselho,	tendo	como	referencia	a	Lei	Mu-
nicipal de Incentivo ao Turismo. 7. Outros Assuntos: O conselheiro Helcio Kovaleski lembrou que, 
após	verificação	no	site	www.culturapg.com.br/memoria,	constatou-se	a	falta	das	seguintes	Atas	
do CPMC: da nº 1 à 69; da 87 à 99; nº 148; da 153 à 162; e da 183 à 189. Também foi constatada 
a falta das Atas das Conferências Municipais de Cultura. O conselheiro Helcio informou, também, 
que o vereador George Luiz de Oliveira protocolou, no dia 7 de março, o Projeto de Lei 37/2018, 
pelo	qual	pede	a	revogação	da	Lei	12.951/2017	(publicada	no	Diário	Oficial	do	Município	de	7	de	
março de 2018 e que "estabelece normas para indicação e nomeação de membros de Conselhos 
Municipais, no âmbito do Município de Ponta Grossa"). O PL 37/2018 foi lido na sessão ordinária 
do dia 12 de março de 2018. O conselheiro Helcio ainda informou que o Projeto de Lei 472/2017, 
que cria o Grupo de Teatro "Cidade de Ponta Grossa" e dá outras providências, encontrava-se, no 
dia da reunião do CMPC, na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobili-
dade Urbana e Acessibilidade (COSPTTMUA), cujo relator é o vereador Paulo Balansin. Por últi-
mo, o conselheiro Helcio solicitou que a Fundação retire do mailing do Conselho os seguintes en-
dereços eletrônicos: simone.137@hotmail.com e viceprefeitapontagrossa@gmail.com. Segundo 
ele, as mensagens da Fundação a esses e-mails estão voltando e causando o truncamento de 
informações.	8.	Próxima	Reunião:	Ficou	definida	para	o	dia	9	de	abril	de	2018	a	próxima	reunião	
do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda 
chamada às 18h30, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi 
finalizada	a	reunião	e	a	ata	vai	por	mim,	Luiz	Cirillo	Barbisan	redigida	e	assinada	pelos	conselhei-
ros presentes:
Fernando Durante _______________________________________________________________
Eduardo Godoy (titular)   __________________________________________________________
Micheli Introvini Turek (Suplente)  ___________________________________________________
Wilton Correa Paz (titular)  ________________________________________________________
Edilce Jesus Introvini (suplente)   ___________________________________________________
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular)    _________________________________________
Georgeana Lanzini Vendrami (suplente)   _____________________________________________
Fábio Maurício Holzmann Maia (titular)    _____________________________________________
Rafael Shoenherr (titular)  _________________________________________________________
Helcio L. W. Kovaleski (titular)  _____________________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (suplente)  _________________________________________________
João Luiz dos Santos (suplente)   ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 191 – 09 DE ABRIL DE 2018
Aos 9 dias do mês de abril de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal de 
Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conse-
lho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presen-
ças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (presidente), Eduardo José de Godoy (FMC) 
Micheli Introvini Turek (FUMTUR), Wilton Correa Paz (UEPG), Edilce Justus Introvini (ACIPG), Ri-
cardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho M. de Educação), 
Georgeana Lanzini Vendrami (Música), Fábio M. H. Maia (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-Fo-
to-Vídeo), Natasha da Paula Dias (Artes Visuais), Robert Willians Vargas Salgueiro (Dança e Cir-
co), João Luiz dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antu-
nes (Teatro). Participou também o senhor Luiz Cirillo Barbisan, secretário do CMPC e o Sr. Renato 
Miranda Valença (Cultura Plural). Abrindo a reunião, o presidente Fernando Durante deu as boas-
-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1. Representação dos 
Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura: O presidente Fernando informou aos presentes 
que o representante da sociedade civil macrorregião dos Campos Gerais no Conselho Estadual de 
Cultura, João Luiz dos Santos, foi substituído pelo seu suplente, Helcio Kovaleski, por ter duas 
faltas	consecutivas.	O	presidente	Fernando	e	o	conselheiro	Helcio	fizeram	um	breve	relato	sobre	
os principais assuntos debatidos na reunião ordinária daquele Conselho. 2. Representação da 
Fundação Municipal de Turismo, da Fundação Municipal de Cultura e da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa no CMPC: o secretário do CMPC, Cirillo Barbisan, informou aos demais presentes 
que a Fundação Municipal de Turismo tem um novo presidente, o Sr. Edgar Hampf, substituindo a 
Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, que era a representante titular junto ao CMPC. A conselheira Mi-
cheli Introvini Turek, sua suplente, anunciou que entrará em licença-maternidade na próxima se-
mana e não poderá comparecer às reuniões do Conselho nos próximos meses. Estamos aguar-
dando	a	definição	da	FUMTUR	sobre	os	seus	novos	 representantes.	 Informou,	 também,	que	a	
Fundação Municipal de Cultura substituiu o Sr. Willes Machado, segundo-suplente, pelo Sr. Luiz 
Cirillo Barbisan porque o Sr. Willes já tinha participado do CMPC por dois mandatos consecutivos. 
Em situação análoga, encontra-se o Sr. Wilton Paz, representante da UEPG neste Conselho, que 
está no seu quarto biênio consecutivo como conselheiro titular, no CMPC, situação que é vedada 
pela Lei 10.718. Os quatro biênios consecutivos são: 2011/2013, 2013/2015, 2015/2017 e 
2017/2019 –, uma vez que, de acordo com  o parágrafo único do artigo 5º da referida Lei, os com-
ponentes do CMPC “[...] terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos de forma 
consecutiva somente uma vez [...]”. Essa constatação baseia-se na consulta e na leitura de três 
Atas do CMPC, que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.culturapg.com.br/me-
moria, e no Ofício nº 067/2018, da Fundação Municipal de Cultura, datado de 9 de fevereiro de 
2018 e endereçado ao Procurador-Geral do Município, Vinicius Freitas dos Santos, e que trata da 
minuta da nomeação dos conselheiros para o biênio 2017/2019, conforme homologação pela 18ª 
Conferência Municipal de Cultura, realizada nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2017. Segundo a Ata 
nº 120, de 23 de maio de 2011, que lavrou a composição do CMPC para o período de maio/2011 a 
abril/2013, homologada pela 12ª Conferência Municipal de Cultura, os representantes da UEPG 
junto ao Conselho eram Wilton Correa Paz (titular), Carlos Alberto Maio (primeiro-suplente e Eliza-
beth Johansen (segunda-suplente). A propósito, nessa mesma Ata, o nome do Sr. Wilton também 
aparece como terceiro-suplente da cadeira de Artes Cênicas. Conforme a Ata nº 141, de 13 de 
maio de 2013, que consolidou a composição do CMPC para o período de maio/2013 a abril/2015, 
homologada pela 14ª Conferência Municipal de Cultura, a cadeira da UEPG continuou com a 
mesma formação do biênio anterior: Wilton Correa Paz (titular), Carlos Alberto Maio (primeiro-su-
plente) e Elizabeth Johansen (segunda-suplente). De acordo com a Ata nº 163, de 8 de junho de 
2015, que lavrou a composição do CMPC para o período de maio/2015 a abril/2017, homologada 
pela 16ª Conferência Municipal de Cultura, a nomeação do Sr. Wilton foi novamente exarada para 
a cadeira da UEPG, tendo, dessa vez, Paulo Dias de Mello nomeado como primeiro-suplente e 
Nelson Silva Junior, como segundo-suplente. Ocorre que, se a Lei 10.718/2011 tivesse sido respei-
tada durante essa 16ª Conferência, o mandato do Sr. Wilton teria se encerrado em abril de 2015 e 
ele não poderia, dessa forma, ser reconduzido à cadeira da UEPG. Mas não foi o que aconteceu, 
conforme se constata adiante. Pela quarta vez consecutiva, o Sr. Wilton foi nomeado para a mes-
ma cadeira, e de novo como titular, para o biênio 2017/2019, conforme se depreende da leitura do 
Ofício 067/2018/FMC, tendo, novamente, o Sr. Paulo Dias de Mello sido nomeado como primeiro-
-suplente. O Sr. Wilton deverá ser substituído pelo seu suplente até o Sr. Reitor indicar um novo 
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nome. 3. Grupo de Teatro Municipal: o presidente Fernand Durante informou aos demais que a Lei 
que institui o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa foi aprovada, hoje, em primeira votação, na 
Câmara Municipal e na próxima quarta-feira passará pela segunda votação. 4. Conferência Muni-
cipal de Cultura: O conselheiro Eduardo Godoy informou aos demais presentes que a programa-
ção da19ª Conferência Municipal de Cultura será realizada entre os dias 16 e 18 de abril, contem-
plando as propostas sugeridas por este Conselho. Após divulgação da programação da 
Conferência Municipal de Cultura, o conselheiro Rafael Schoenherr destacou o mérito das discus-
sões propostas para o evento, mas ressaltou a necessidade de resolver as deliberações da confe-
rência de 2017, sobretudo a nomeação dos conselheiros e as alterações na composição do conse-
lho. O conselheiro sugeriu que a Fundação Municipal de Cultura convide os novos conselheiros 
para	a	Conferência,	mediante	comunicado	de	 justificativa	pelo	atraso	na	nomeação.Da	mesma	
forma, o conselheiro Rafael Schoenherr cobrou agilidade na publicação dos editais do Fundo Mu-
nicipal	de	Cultura	2018.	Relatou	que	os	textos	estão	finalizados	desde	28	de	fevereiro	e	tiveram	
encaminhamento lento por parte da Fundação desde então, podendo comprometer o lançamento 
dos editais na Conferência. O conselheiro observou com preocupação a limitação da divulgação 
dos editais e do tempo de realização dos concursos em função do atraso na publicação. O conse-
lheiro Eduardo Godoy informou que os editais serão lançados no dia 16 de abril, como está previs-
to	o	cronograma	já	definido	e	aprovado	por	este	conselho	e	a	FMC	está	aguardando	a	revisão	dos	
mesmos	pela	PGM	para	publicação	no	Diário	Oficial.	4.	Festival	Teatro	e	Circo	em	Festa:	o	presi-
dente Fernando Durante e o conselheiro Eduardo Godoy pediram licença aos demais presentes 
para se retirarem pois precisam se dirigir ao Teatro Ópera para coordenarem os trabalhos e deba-
tes do Festival Teatro e Circo em Festa que está em andamento desde o dia 04 de abril e se esten-
derá até o dia 13. O conselheiro Rafael Schoenherr observou que a proposta e a programação do 
evento não passou por discussão do CMPC, ao contrário do que estabelece o Plano Municipal de 
Cultura. Ressaltou a necessidade de garantir a gratuidade nas programações culturais do municí-
pio. O conselheiro Cirillo Barbisan informou que a cobrança e o valor do ingresso do Festival foram 
decididos pelos grupos de teatro que dele participam. A Conselheira Fátima Pacheco Rodrigues 
perguntou sobre a realização do Festival de Contadores de Histórias que é um excelente meio de 
formação de público para teatro e literatura. O conselheiro Cirillo informou que o Festival será rea-
lizado no mês de junho junto à programação do Festival Literário. A conselheira Michelle Introvini 
Turek informou que a Fundação Municipal de Turismo tem um projeto de ônibus para passeios 
turísticos pela cidade nos quais podem ser incluídos espetáculos de teatro, música e atividades 
literárias	em	parceria	com	os	projetos	da	FMC.	8.	Próxima	Reunião:	Ficou	definida	para	o	dia	14	
de maio de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira cha-
mada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede da Fundação Municipal de Cultura. 
Nada	mais	havendo	a	tratar,	foi	finalizada	a	reunião	e	a	ata	vai	por	mim,	Luiz	Cirillo	Barbisan	redi-
gida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante _______________________________________________________________
Eduardo Godoy (titular)   __________________________________________________________
Micheli Introvini Turek (Suplente)    __________________________________________________
Wilton Correa Paz (titular)   ________________________________________________________
Edilce Jesus Introvini (suplente)    ___________________________________________________
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular)    _________________________________________
Georgeana Lanzini Vendrami (suplente)   _____________________________________________
Fábio Maurício Holzmann Maia (titular)  ______________________________________________
Rafael Shoenherr (titular)    ________________________________________________________
Helcio L. W. Kovaleski (titular)    ____________________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (suplente)   _________________________________________________
João Luiz dos Santos (suplente)   ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 192 – 14 DE MAIO DE 2018
Aos 14 dias do mês de maio de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 
de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Con-
selho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando a lista de pre-
senças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), 
Rosélia de Lourdes Ribeiro (conselho M. de Educação), Georgeana Lanzini Vendrami (Música), 
Rafael Schoenherr (Cine-Foto-Vídeo), Robert Willians Vargas Salgueiro (Dança e Circo), João Luiz 
dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). 
Participou também a senhora Elizabeth Johansen (APPAC) e o senhor Wilton Paz (PROEX), assi-
nando	como	suplente	da	UEPG,	situação	que	deverá	ser	verificada	pela	Secretaria	do	CMPC,	uma	
vez que, pelas razões expostas na Ata nº 191, da reunião ordinária de abril de 2018, ele não pode 
mais	representar	a	UEPG	junto	ao	CMPC.	Justificaram	a	ausência	os	conselheiros	Eduardo	Godoy	
(FMC) e Ricardo Santos Franco (SESI).  Abrindo a reunião, o presidente Fernando Durante deu as 
boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1. Aprovação de 
ata: foi aprovada a ata da reunião 184 realizada em 12 de junho de 2017. A análise e aprovação 
das	atas	das	reuniões	189,	190	e	191	ficou	transferida	para	a	próxima	reunião.	Foi	solicitado	pelo	
conselheiro suplente Marcio Antunes, da cadeira de Teatro, o envio das minutas das atas com no 
mínimo uma semana de antecedência da reunião seguinte para análise. 2. Substituição de repre-
sentação no CMPC: A Fundação Municipal de Turismo comunicou através de ofício que os seus 
novos representantes serão os senhores Edgar Hampf e Marco Antonio de Matos Hansen, respec-
tivamente titular e suplente. 3. Decreto de nomeação dos conselheiros: o presidente Fernando Du-
rante informou que a Procuradoria-Geral do Município encaminhou, na data de hoje, cópia do De-
creto	14.260,	de	11	de	abril	de	2018,	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	na	data	de	10	de	maio	
último, referente à nomeação dos conselheiros do CMPC. Informou também que houve um lapso 
por parte da PGM que não incluiu os representantes da APPAC – Associação de Preservação do 
Patrimônio	Cultural	e	Natural	e	a	Fundação	Municipal	de	Cultura	irá	solicitar	a	retificação	do	de-
creto com a inclusão da representação da APPAC e a alteração dos representantes da FUMTUR. 
4. Prestação de contas de projetos realizados com incentivos da Lei BEPE: Foram apresentadas, 
analisadas e aprovadas as prestações de conta dos seguintes projetos que receberam incentivos 
fiscais	previstos	na	Lei	Bepe:	1	“As	Bonecas	Negras	de	Lara”		da	proponente	Aparecida	de	Jesus	
Ferreira, realizado através do PROFICE nº 954, com valor captado de R$ 62.693,00; 2 “Salvando 
Risos” da proponente Organização Doutores Palhaços SOS Alegria, realizado através da lei Rou-
anet PRONAC 14 10379, com valor captado de R$ 108.200,00 ; 3 “Salvando Risos – 2ª Edição” 
da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria, realizado através da lei Rouanet PRONAC 15 
9358, com valor captado de R$ 194.461,20; 4 “Ponta Grossa: Imagens, histórias e Lendas” da pro-
ponente Alessandra P. Bucholdz Organização de Eventos Ltda., realizado através da Lei Rouanet 
PRONAC 13 8074, com valor captado de R$ 87.300,00; 5. “Chiquinho D’Alembebe – Natureza e 
Lendas” da proponente Marivete Souta, realizado através da Lei Rouanet PRONAC 13 7276, com 
valor captado de R$ 84.800,00; 6 “Música para Todos” do proponente Ricardo Corrêa, realizado 
através da Lei Rouanet PRONAC 15 0321, com valor captado de R$ 113.000,00. 5. Manual de 
Aplicação de Marcas: Foi aprovado o envio de proposta para a Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura Municipal,para a elaboração de um Manual de Aplicação de Marcas na divulgação dos 
produtos realizados com verbas municipais, através de editais dos Fundos Municipais, das Leis 
de Incentivo, convênios e outras formas de investimento. 6. Comissões Julgadoras dos Editais 
2018 do Fundo de Cultura: Com a aproximação das datas-limite para inscrições de trabalhos para 
vários	editais	e	a	necessidade	da	definição	de	algumas	comissões	 julgadoras	ainda	no	mês	de	
maio,	ficou	decidido	que	os	conselheiros	poderão	indicar	os	componentes	das	mesmas	que	serão	
homologados na próxima reunião. 7. Grupo Municipal de Teatro: o presidente Fernando Durante 
informou que o texto do edital de seleção para atores do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa 
está	em	fase	final	de	elaboração	para	ser	enviado	para	a	Procuradoria	Geral	do	Município	para	
análise	e	posterior	publicação	no	Diário	Oficial.	8.	Avaliação	da	19ª	Conferência	de	Cultura:	o	con-
selheiro Helcio Kovaleski propôs uma avaliação da última Conferência Municipal de Cultura, des-
tacando a qualidade dos debates sobre direitos autorais e sobre a defesa da manutenção da Lei 
que	criou	a	profissão	de	artista	e	também	manifestou	a	sua	preocupação	sobre	o	baixo	número	de	
participantes. Os conselheiros Wilton Paz e Georgeana Vendrami sugeriram que os artistas que re-
cebem bolsas para participar dos grupos estáveis mantidos pela FMC deveriam ter a obrigação de 

participar	do	evento.	O	conselheiro	Cirillo	destacou	a	proposta	do	conselheiro	Rafael	de	finalizar	os	
planos setoriais, que já vem sendo discutidos há vários anos e estão bem adiantados. Decidiu-se 
que os trabalhos deverão ser implementados com os artistas e proponentes dos projetos que con-
correrão aos editais deste ano. 9. Lei do COMPAC: a Sra. Elizabeth Johansen expôs aos presentes 
a necessidade de atualização da Lei que instituiu o COMPAC - Conselho Municipal de Patrimônio 
Cultural. O presidente Fernando sugeriu a organização de um grupo de trabalho para preparar 
um estudo com as alterações necessárias para posterior análise e aprovação do COMPAC. 10. 
Próxima	Reunião:	Ficou	definida	para	o	dia	11	de	junho	de	2018	a	próxima	reunião	do	Conselho	
Municipal de Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 
18h30	na	sede	da	Fundação	Municipal	de	Cultura.	Nada	mais	havendo	a	 tratar,	 foi	finalizada	a	
reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante _______________________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (suplente)   ____________________________________________________
Rosélia de Lourdes Ribeiro (suplente)    ______________________________________________
Georgeana Lanzini Vendrami (suplente)   _____________________________________________
Rafael Shoenherr (titular)  _________________________________________________________
Robert Williams Vargas Salgueiro (titular)   ____________________________________________
João Luiz dos Santos (suplente  ____________________________________________________
Helcio L. W. Kovaleski (titular)  _____________________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (suplente)   _________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 193 – 11 DE JUNHO DE 2018
Aos 11 dias do mês de junho de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 
de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando a lista de 
presenças, os seguintes conselheiros: Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Rafael Schoenherr (Cine-foto-
-vídeo), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participaram também 
a senhora Elizabeth Johansen (APPAC), o senhor Wilton Pax (PROEX), a senhora Tânia Mara 
Batista (SABCPB) o senhor Amazonas Batista (SABCPB) e o senhor Claudiney da Silva Maia. 
Justificaram	suas	ausências	os	conselheiros	Ricardo	Santos	Franco	(SESI),	João	Luiz	dos	Santos	
(Artes Populares), Eduardo Godoy (FMC) e também o presidente Fernando Durante que estão na 
abertura do Festival Literário.  Abrindo a reunião o senhor Cirillo Barbisan, representante da Fun-
dação Municipal de Cultura, deu as boas vindas a todos e em seguida colocou em discussão os as-
suntos da pauta. 1 Representação da UEPG no CMPC: o senhor Wilton Paz questionou a razão de 
o seu nome não constar na lista de presença como representante suplente da UEPG, sendo que 
o Sr. Reitor o indicou através de correspondência enviada a este Conselho.  O conselheiro Cirillo 
Barbisan informou que segundo a Lei 10.718/2011 os conselheiros podem atuar por dois períodos 
consecutivos e um levantamento realizados por uma comissão de conselheiros apontou que este 
é o quarto período consecutivo que Sr. Wilton participa do Conselho. O Sr. Wilton informou que, 
segundo a procuradoria jurídica da UEPG esta regra não se aplica ao conselheiro suplente e que 
outra	correspondência	foi	enviada	à	Fundação	de	Cultura	ratificando	a	sua	indicação	como	repre-
sentante suplente da UEPG. O conselheiro Cirillo informou que a FMC ainda não havia recebido 
esta comunicação. Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Rafael Schoenherr interpretam a referida 
regra como válida para todos os conselheiros tanto titulares como suplentes. O conselheiro Cirillo 
Barbisan sugeriu que temos que aguardar a chegada da correspondência da UEPG e submetê-la 
a um parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município para uma decisão embasada nas normas 
vigentes. 2 Cancelamento de edital: em virtude da falta de inscrições para o edital 012/2018 – 
Concurso Campos Visuais de Seleção de Exibidores para circulação de Vídeos em Ponta grossa 
e na região dos Campos Gerais, este edital foi cancelado e o valor previsto para a premiação e 
despesas de execução retornam para a rubrica do segmento de Foto-Cine-Vídeo para uso em ou-
tros editais. 3 Prorrogação de prazo de inscrição de edital: em virtude da pequena adesão ao edital 
018/2018 1ª Exposição de Novos Artistas de Ponta Grossa as suas inscrições foram prorrogadas 
do dia 30 de maio para o dia 08 de junho. Com relação do Edital de circulação de Espetáculos de 
Teatro, Circo e Dança, o Sr. Claudiney da Silva Maia pediu a palavra para informar que realizou a 
inscrição do seu projeto de circulação de espetáculo circense na plataforma indicada pelo edital, 
recebeu	a	notificação	de	que	seu	projeto	foi	enviado	com	sucesso	e	recebeu	com	estranheza	a	
notícia de que seu projeto não estava relacionado entre os inscritos. Foi informado que apenas 
oito projetos estão concorrendo ao edital de circulação de espetáculos de teatro, circo e dança e 
nenhum destes projetos é da área de circo. Decidiu comparecer à reunião do CMPC para falar com 
o representante do segmento, Sr. Robert Salgueiro, que não compareceu a reunião, para solicitar 
a prorrogação do prazo de inscrição para que os proponentes que tiveram o mesmo problema 
possam refazer as suas inscrições, pois o sistema de cadastramento das propostas não envia 
e-mails	aos	proponentes	confirmando	e	identificando	a	inscrição.		Após	discussão	de	várias	pos-
sibilidades	sobre	o	assunto	ficou	decidido	que	os	conselheiros	das	áreas	de	teatro,	circo	e	dança,	
avaliarão a proposta e decidirão sobre esta solicitação. 4 Homologação de comissões julgadoras: 
foram homologadas as comissões julgadoras para o edital de circulação de espetáculos de Teatro, 
Circo e Dança e o Concurso “Culturas da Vila”. 5 Novos editais: o Conselheiro Rafael Schoenherr 
propôs	a	realização	de	um	Concurso	de	Fotografia	tendo	como	tema	o	Festival	Universitário	da	
Canção, utilizando recursos remanescentes do segmento de Foto-Cine-Vídeo. Os conselheiros 
Hélcio Kovaleski e Márcio Antunes propuseram a realização de um edital para fomento da produ-
ção de textos teatrais também com recursos remanescentes e ambos foram aprovados. O texto 
dos novos editais serão enviados à Procuradoria Geral do Município para análise e publicação. 
6 Fundo Municipal de Cultura: Os conselheiros solicitaram ao Departamento Administrativo da 
Fundação	Municipal	de	Cultura	a	apresentação	do	extrato	da	aplicação	financeira	do	Fundo	Mu-
nicipal e Cultura. 7 Preservação dos Bens Imateriais:  A senhora Elezabeth Johassenn propôs a 
elaboração de  legislação municipal de preservação dos bens culturais imateriais da cidade. O 
conselheiro Cirillo Barbisan sugeriu que a APPAC proponha uma minuta para base do documento 
que receberá contribuições no processo de construção desta legislação, que será discutida poste-
riormente no CMPC e com a comunidade. 8 Consciência Negra: A senhora Tânia Mara e o Senhor 
Amazonas	Batista	relataram	que	estão	encontrando	muitas	dificuldades	na	preservação	e	difusão	
da cultura afro-brasileira na cidade de Ponta Grossa e que no ano de 2018 o foco da Sociedade 
Afro Brasileira Cacique Pena Branca é a realização da Semana as Consciência Negra no mês de 
novembro e convidaram os conselheiros a colaborarem com a programação. 9 Próxima Reunião: 
Ficou	definida	para	o	dia	09	de	julho	de	2018	a	próxima	reunião	do	Conselho	Municipal	de	Política	
Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede da Funda-
ção	Municipal	de	Cultura.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	foi	finalizada	a	reunião	e	a	ata	vai	por	mim,	
Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Luiz Cirillo Barbisan (suplente)   ____________________________________________________
Rafael Shoemherr (titular)   ________________________________________________________
Hélcio L. W. Kovaleski (titular)  _____________________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (suplente)  _________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 194 – 09 DE JULHO DE 2018
Aos 09 dias do mês de julho de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 
de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando a lista de 
presenças, os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Eduardo Godoy (FMC), 
Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues 
(CME), Georgeana Lanzini Vendrami (Música), Fábio Maurício Holzmann Maia (Literatura),  Rafael 
Schoemherr (Cine-foto-vídeo), Robert Williams Vargas Salgueiro (Dança e Circo), Hélcio L. W. 
Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participou também a senhora Elizabeth 
Johansen	 (APPAC).	 Justificaram	 suas	 ausências	 os	 conselheiros	 João	 Luiz	 dos	Santos	 (Artes	
Populares), Tânia Mara Batista e Amazonas Batista (SABCPB).  Abrindo a reunião o senhor presi-
dente Fernando Durante deu as boas vindas a todos e em seguida colocou em discussão os as-
suntos da pauta. 1 Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas das reuniões 189, 190, 191 e 192 
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com as alterações sugeridas. 2 Lei que altera a composição do CMPC:  em 14 de junho foi apro-
vada a Lei 13.182 que altera a composição do CMPC de acordo com o que foi deliberado na 
Conferência	Municipal	de	Cultura	de	2017.	O	ato	foi	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	na	
edição dos dias 1º e 02 de julho de 2018. A referida Lei é retroativa a 26 de abril de 2017. A próxima 
providência	 será	 a	 retificação	do	decreto	 de	 nomeação	dos	 conselheiros.	 3	Representação	da	
UEPG	no	CMPC:	A	reitoria	da	UEPG	foi	notificada	sobre	a	impossibilidade	de	nomeação	do	Sr.	
Wilton Paz como suplente do representante titular daquela instituição, por já estar a três mandatos 
consecutivos como membro do conselho,  através de ofício ao qual encaminhou a seguinte respos-
ta: “Of. R nº 168 de 19 de junho de 2018. Senhor Presidente. Em atenção ao Of. 299/2018 FMC-
-CMPC de Vossa Senhoria. Considerando que o Artigo 5º da Lei 10.718/2011, não veda expressa-
mente que um conselheiro titular assuma a suplência de outro conselheiro titular em mandato 
posterior e considerando também que nossa Universidade encontra-se em período de transição 
dos cargos de Reitor e Vice-Reitor, neste momento nos vemos impossibilitados de indicar outro 
servidor para ocupar a suplência no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC. Colocamo-
-nos	a	disposição	para	quais	quer	esclarecimentos	que	se	fizerem	necessários	e	subscrevemo-
-nos. Atenciosamente, Carlos Luciano Sant’Ana Vargas, Reitor”. Em face a esta posição da UEPG 
o	Conselho	Municipal	de	Política	Cultural	deliberou	que	a	UEPG	ficará	apenas	com	o	seu	repre-
sentante titular, Sr. Paulo Dias de Mello e aguardará a nova equipe de gestores assumir os postos 
de direção da Universidade e indicar o seu suplente. Esta deliberação tem por objetivo preservar o 
cumprimento da lei que institui o Conselho sob risco de poder ver anuladas as decisões e delibe-
rações do CMPC tomadas por um colegiado composto irregularmente. 4 Alteração do Regimento 
Interno: o conselheiro Cirillo Barbisan apontou para a necessidade de atualização do Regimento 
Interno do Conselho para adequá-lo à sua nova composição. O conselheiro Hélcio Kovaleski suge-
riu outras alterações principalmente no que se refere a prazo e apresentação de motivos relevan-
tes	para	justificativa	de	faltas.	Este	assunto	ficou	pautado	para	a	próxima	reunião.	5	Avaliação	da	
presença dos conselheiros: os conselheiros Hélcio Kovaleski, Márcio Antunes e Rafael Scho-
emherr	propuseram	a	avaliação	da	lista	de	presença	e	a	constatação	das	faltas	sem	justificativa	
dos atuais conselheiros para substituí-los pelos seus respectivos suplentes quando for pertinente. 
. Numa avaliação preliminar constatou-se que o conselheiro titular do segmento de música Jesser 
Taylor	já	ultrapassou	o	número	de	faltas	consecutivas	e	alternadas	sem	justificativas	e	foi	definiti-
vamente substituído pela sua suplente, Georgeana Lanzini Vendrami, que passa a ser a represen-
tante	titular.	A	avaliação	dos	demais	membros	ficará	para	a	próxima	reunião.	6	Edital	Cine-Foto-Ví-
deo: o Conselheiro Rafael Schoemherr informou que devido ao curto espaço de tempo a PGM não 
pode fazer a avaliação do edital proposto na reunião anterior e propôs alteração de datas de ins-
crição e de tema, abrangendo Fotos de Festivais de Música. O conselheiro Eduardo Godoy infor-
mou que pode-se aproveitar a análise da PGM ao edital anterior pois as alterações se referem 
apenas ao tema e às datas. Na sequência o conselheiro Rafael informou que o setor de Cine-Fo-
to-Vídeo comprometeu R$ 20.800,00 do valor previsto de R$ 37.500,00 para o segmento em 2018. 
7 Festival Estudantil de Teatro: Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Márcio Antunes propuseram a 
realização de um Festival Estudantil de Teatro com a verba remanescente do edital de circulação 
para a infraestrutura do evento. Foi estabelecido um grupo de trabalho formado pelos conselheiros 
Hélcio, Cirillo, Márcio e Eduardo para formatar a proposta e apresenta-la na próxima reunião. 8 
Prorrogação do edital de Literatura: o conselheiro Fábio Maurício Holzmann Maia propôs e foi 
aprovada pelos presentes a prorrogação do Edital do “Concurso Estadual do Contos – Jovens Ta-
lentos”, para otimizar a quantidade de inscritos. 9 Avaliação dos Editais 2018: os conselheiros 
Hélcio	Kovaleski,	Rafael	Schoemherr,	Eduardo	Godoy,	Georgeana	Vendrami	fizeram	uma	avalia-
ção preliminar dos editais e ressaltaram a diversidade e a qualidade das propostas apresentadas 
para os editais de circulação de espetáculos de música, teatro, circo e dança e o de realização de 
oficinas	de	vídeo,	gerando	uma	boa	expectativa	quanto	aos	resultados	artísticos	e	ao	impacto	na	
comunidade. 10 Plano Municipal de Cultura: os conselheiros Rafael Schoemherr, HélcioKovaleski, 
Georgeana Vendrami, ressaltaram a necessidade de avaliação da implantaçãodoPlanoMnicipal de 
Cultura. Como o orçamento é limitado deve-se fazer uma análise para direcionar os investimentos 
para ações prioritárias transversais que possam alavancar várias metas. Foi formado um grupo de 
trabalho pelos conselheiros Hélcio Kovaleski, Cirillo Barbisan e Maria de Fátima Rodrigues para 
realizar um estudo preliminar para avaliação do Conselho e posteriormente encaminhar e discutir 
parcerias entre todos os entes gestores diretos e indiretos de cultura do município e as atribuições 
de cada um deles. 11 Programação do FLICAMPOS: o presidente Fernando Durante e o conselhei-
ro	Eduardo	Godoy	fizeram	um	relato	da	programação	do	Festival	Literário	que	abrangeu	palestras	
com escritores renomados, exposição no calçadão da Rua Cel. Claúdio das obras selecionadas 
para  “Poesia nos Totens Culturais”, contação de histórias, encontros de vários grupos de interesse 
na difusão da literatura, entre os quais os Clubes de Leitura que debatem escritoras e temáticas 
femininas e espetáculos dos mais diversos. 13 Projeto Benzedeiras: o presidente Fernando infor-
mou aos presentes que o Projeto Benzedeiras, que vem sendo desenvolvido pela FMC desde 
2016, sob a coordenação da servidora Maria Czekalski, foi selecionado em âmbito estadual pela 
Superintendência Regional do IPHAN, para representar o Paraná na categoria de Patrimônio Ima-
terial no Prêmio Rodrigo Melo Franco. 14 Intercâmbio e parceria: o presidente Fernando Durante 
informou aos presentes, que durante a última reunião dos dirigentes culturais do Paraná, Ponta 
Grossa e mais outras seis cidades; Guarapuava, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçú, Maringá e 
Londrina,  estão em processo para estabelecer uma parceria  entre estes municípios para alavan-
car as suas atividades culturais através de intercâmbios de gestão e circulação de espetáculos. 15 
PROMIFIC: o presidente Fernando Durante e o conselheiro Eduardo Godoy informaram aos de-
mais	presentes	que	foi	aprovado	o	valor	de	R$	500.000,00,	em	deduções	fiscais	para	o	ano	de	
2019, para ser aplicado no Programa Municipal de Incentivo e Financiamento à Cultura, através de 
editais. 16 Grupo Municipal de Teatro: o conselheiro Hélcio perguntou como está o andamento da 
formação do Grupo de Teatro Municipal. O presidente Fernando Durante  informou que  está em 
fase	final	a	avaliação	pela	PGM	do	edital	de	seleção	de	atores	para	as	produções.	17	Avaliação	do	
protocolo da cerimônia de premiação da Semana da Cultura: o conselheiro Márcio Antunes fez 
algumas considerações a respeito do protocolo da cerimônia de outorga dos prêmios da Semana 
da Cultura que, na sua opinião, não valorizou devidamente a trajetória dos homenageados e não 
informou ao público presente os motivos e as realizações pelas quais aquelas pessoas estavam 
recebendo aqueles prêmios e pediu mais atenção e cuidado nas próximas edições. 18   Próxima 
Reunião:	Ficou	definida	para	o	dia	13	de	agosto		de	2018	a	próxima	reunião	do	Conselho	Municipal	
de Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede 
da	Fundação	Municipal	de	Cultura.	Nada	mais	havendo	a	tratar,	foi	finalizada	a	reunião	e	a	ata	vai	
por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Eduardo José de Godoy (titular)   ___________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (suplente)   ____________________________________________________
Ricardo Santos Franco (titular)   ____________________________________________________
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular)   _________________________________________
Elizabeth Johansenn (titular)   ______________________________________________________
Georgeana Lanzini Vendrami (suplente)   _____________________________________________
Fábio Maurício Holzmann Maia (titular)  ______________________________________________
Rafael Shoemherr (titular)     _______________________________________________________
Robert Williams Vargas Salgueiro (titular)   ____________________________________________
Hélcio Luiz Wendel W. Kovaleski (titular)    ____________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (suplente)  _________________________________________________
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S A Ú D E

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 069/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO AU-
DITIVA LTDA – ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originário, que passa a ter a seguinte redação:

“A	fiscalização	ficará	a	cargo	dos	servidores	Rosana	Aparecida	Barbosa,...	e	Franciella	
da Rocha Mendes,...”

______________________________________________________________________________
TERMO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO N° 070/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE e CONTRATADA resolvem, CANCELAR, para todos 
os efeitos o Contrato n° 070/2019, oriundos da Dispensa de Licitação nº 035/2019, conforme soli-
citado em protocolado n° 3090122/2019 e parecer jurídico n° 2245/2019.
______________________________________________________________________________

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 148/2019

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização 
do seguinte procedimento licitatório:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO, 
para a Fundação Municipal de Saúde, do nosso Municipio.
Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
 ONDE SE LE: 
Lote 15 - UNIDADE - GL (GALÃO)
 LEIA-SE:
Lote 15 – UNIDADE – UND (UNIDADE)

 ONDE SE LE
LOTE 18 – UNIDADE – AMP (AMPOLA)
 LEIA -SE 
LOTE 18 – UNIDADE – PCT (PACOTE)
 Todas as demais informações continuam exatamente as mesmas.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
Ronda, no horário das 08:00h às 17:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 – RAMAL:1003 ou 
no site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia, www.bll.org.br. 

Ponta Grossa, 10 de dezembro de 2019.
Pregoeira: Claudete Quadros

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

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 
ABERTURA: 27/12/2019       HORÁRIO: 10:00 HRS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL 
CENTRAL DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
VALOR TOTAL: R$ 372.387,52 (Trezentos e setenta e dois mil e trezentos e oitenta e sete 
reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23004.2678201471186   Red. 92   449051  Fonte 1000

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 
ABERTURA: 27/12/2019       HORÁRIO: 14:30 HRS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL 
OFICINAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
VALOR TOTAL: R$ 166.246,68 (Cento e sessenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais 
e sessenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23004.2678201471186   Red. 92   449051  Fonte 1000

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 
ABERTURA: 30/12/2019       HORÁRIO: 10:00 HRS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL 
UVARANAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
VALOR TOTAL: R$ 89.241,57 (Oitenta e nove mil e duzentos e quarenta e um reais e cin-
quenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23004.2678201471186   Red. 92   449051  Fonte 1000

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 
ABERTURA: 30/12/2019       HORÁRIO: 14:30 HRS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ACESSIBILIDADE PARA O TERMINAL 
NOVA RUSSIA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
VALOR TOTAL: R$ 224.587,80 (Duzentos e vinte e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete 
reais e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23004.2678201471186   Red. 92   449051  Fonte 1000
 MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-
1035 RAMAL 2035

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
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DIARIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 325/2019
DATA CONCESSÃO 10.12.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CAMPINA GRANDE DO SUL

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR  DIVONSIR PEREIRA ANTUNES  , COM 
DESTINO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO 
SUL (CONFORME  PEDIDO DE PROTOCOLO N° 3338/2019)

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10/12/2019 – 14h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 10/12/2019 – 19h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BAO 7917

ORDEM 326/2019
DATA CONCESSÃO 10.12.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA, COM DESTINO  A 
SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DO ESTADO DA INFRA-
ESTRUTURA E DER, EM CURITIBA (CONFORME REQUISIÇÃO 
DE VEICULO PROTOCOLO N° 3304/2019)

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11/12/2019 – 07h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 11/12/2019 – 14h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BAO 7917

ORDEM 327/2019
DATA CONCESSÃO 10.12.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CAMPO LARGO

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GA-
BINETE DO VEREADOR  JOSÉ CARLOS SAHAGOFF RAAS , 
COM DESTINO  A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO                 
( CONFORME O PROCESSO DE PROTOCOLO N° 3332/2019)

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11/12/2019 – 08h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 11/12/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 11/12/2019           -        SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
Projeto de Lei Ordinária nº 45/2017:
Promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, que dispõe sobre a prestação de serviços 
públicos municipais de transporte coletivo urbano.

DO VEREADOR RUDOLF POLACO
Projeto de Lei Ordinária nº 340/2019:
Denomina de GISELE BERNARDI BERGER a Rua "H" do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Ca-
rá-Cará, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
Projeto de Lei Ordinária nº 305/2019:
Dispõe sobre a vedação aos estabelecimentos de ensino de obrigar os discentes a participarem de 
eventos festivos que contrariem seus princípios religiosos, e dá outras providências.

PARECERES:   CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável
                          CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral em apenso

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 322/2019:
Altera	a	Lei	nº	13.132,	de	16/05/2018,	conforme	especifica.

PARECERES:  CLJR  - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                         CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR DIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 334/2019:
Promove alteração na Lei nº 6.857, de 26/12/2001 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 375/2019:
Altera a Lei nº 12.345, de 20/11/2015.

 

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                         CFOF   - Favorável
                         COSPTTMUA  - Favorável
																									CAPICTMA		-	Favorável,	nos	termos	da	Emenda	Modificativa	em	apenso

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 383/2019:
Aprova o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ponta Grossa 
para o período de 2017 a 2026.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF     - Favorável
                         COSPTTMUA  - Favorável
                         CAPICTMA  - Favorável
                         CECE     - Favorável
                         CSAS     - Favorável
                         CDHCS   - Favorável

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
Projeto de Lei Ordinária nº 407/2019:
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa  ao Senhor  MAURICIO MICHEL HAYAR.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 424/2019:
Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Distrito Industrial a Philus Produtos Susten-
táveis Ltda., conforme especifíca.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                         CFOF   - Favorável
                         CAPICTMA  - Favorável

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de dezembro de 2.019.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                Ver. FLORENAL SILVA

           Presidente                                                             1º Secretário
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