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LEIS
L E I

Nº

1 3. 8 4 6, de 20/10/2020

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor VANDERLEI RODRIGUES DE SÁ.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária no dia 14 de outubro de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 172/2020, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor VANDERLEI
RODRIGUES DE SÁ.
Art.2°. A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais e
regimentais pertinentes.
Art.3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

DECRETOS
D E C R E T O Nº 1 7. 8 8 0, de 14/10/2020

Revoga o Decreto nº 16.295/2019, conforme
menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o protocolo SEI nº 30.962/2020

RESOLVE

Revogar, a partir de 25 de agosto de 2020, o Decreto nº 16.295, de 1º de agosto de 2019.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 7. 8 9 3, de 16/10/2020

Altera denominação de função gratificada,
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 III, da Lei n. 4.284/1989 com a
redação da Lei n. 11.282/2013, e tendo em vista o contido no processo SEI nº 35114/2020,

DECRETA

Art.1º. Fica promovida, a partir de 1º de novembro de 2020, alteração da seguinte função gratificada:

Denominação dada pela Lei n. Lei n.
Nova denominação conferida por este
11.282/13; 12.741/17 e Dec. 12.451/17
Decreto
Qnt
Denominação
Símb Qnt
Denominação
Símb
Divisão Técnica Operacional,
Encarregado Técnico Admido Departamento de Recurnistrativo VII, vinculado ao De01 sos Humanos, da Secretaria FG-09 01 partamento Administrativo, da FG-09
Municipal de Administração e
Secretaria Municipal de AdmiRecursos Humanos
nistração e Recursos Humanos
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 7. 9 0 7, de 20/10/2020

Altera o Decreto nº 16.570/2019 - Dispõe sobre
a composição do Conselho CACS-FUNDEB Gestão 2019-2021, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº nº 8.897 de 18/05/2007, e alterações, e tendo em vista o
contido no protocolo SEI nº 64.827/2020,

DECRETA

Art.1º. O art. 1º do Decreto 16.570, de 1º de novembro de 2019, que constitui o CONSELHO CACAS-FUNDEB, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art1. Fica constituído o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CONSELHO CACS-FUNDEB – Gestão
2019-2021, integrado pelos seguintes membros:
I.
...
...
X.
REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR: (NR)
		
Titular:
Roselia de Lourdes Ribeiro
		
Suplente: Carla Trapel Kitamura“
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 7. 8 9 6, de 16/10/2020
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 120.000,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº
13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo nº 64842/2020,
Art. 1º.

DECRETA
Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado ao
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

30.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.10.303.0064.2.421.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

273 - 3.3.90.32.00.00
30.001.10.305.0062.2.424.
304 - 3.3.90.30.00.00

Art. 2º.

00303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
100.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA
SAÚDE - PFVS
494 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

30.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.10.303.0021.2.420.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES
ASSISTENCIAIS
100.000,00
00303
SUBVENÇÕES SOCIAIS

268 - 3.3.50.43.00.00
30.001.10.305.0899.8.903.
333 - 3.3.90.92.00.00

Art. 3º.

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
494
ANTERIORES

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

20.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

DECRETO

EDIÇÃO Nº 2.950 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020

DECRETO

Nº 1 7. 8 9 7, de 16/10/2020

Nº 1 7. 9 0 1, de 19/10/2020

Efetua a transferência de valores no total de R$
3.041.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº
13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo nº 64842/2020

DECRETA
Art. 1º.

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº
13.625 de 17 de dezembro de 2019, artigo 7º, mediante a transferência de valores no
total de R$ 3.041.000,00 (três milhões e quarenta e um mil reais), nas Dotações
Orçamentárias abaixo discriminadas:

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 1.498.240,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº
13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo n° 59757/2020,

DECRETA
Art. 1º.

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
30.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.10.122.0235.2.395.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A
SAÚDE
00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000.000,00
00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
TRABALHISTAS
00303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00

15 - 3.1.90.13.00.00
17 - 3.1.90.94.00.00
19 - 3.3.90.14.00.00
30.001.10.122.0899.8.898.
33 - 3.1.90.92.00.00
30.001.10.302.0051.2.406.
136 - 3.1.90.13.00.00
137 - 3.1.90.16.00.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS
00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
1.000,00
ANTERIORES
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS
00303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL

1.000.000,00
1.000.000,00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores
30.000.00.000.0000.0.000.
30.001.00.000.0000.0.000.
30.001.10.122.0235.2.395.
14 - 3.1.90.11.00.00
30.001.10.122.0899.8.898.
35 - 3.3.90.92.00.00
30.001.10.302.0051.2.406.
134 - 3.1.90.11.00.00

Art. 2º.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A
SAÚDE
00303
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.040.000,00
PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
00303
1.000,00
ANTERIORES
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS
00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00
PESSOAL CIVIL

30.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.10.122.0235.1.378.

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
424.880,00
PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A
SAÚDE
487 MATERIAL DE CONSUMO
611.280,00
487 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
250.000,00
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO
487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 212.080,00
PESSOA JURÍDICA

393 - 4.4.90.52.00.00
30.001.10.122.0235.2.395.
394 - 3.3.90.30.00.00
391 - 3.3.90.34.00.00
392 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado o Excesso de Arrecadação na fonte de recurso 487 no valor de
R$ 1.498.240,00.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

21/10/2020

SEI/PMPG - 0840274 - Portaria - Designar

Nº 1 7, 8 9 8, de 16/10/2020

RESOLVE
CONSTITUIR, Comissão Especial de Reordenamento Municipal
dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes - CARM, da
Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG, composta
pelos seguintes membros:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº
13625/2019, e tendo em vista o contido no protocolo n° 64788/2020,

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Governamentais:

DECRETA

Titular: SANDRA WICHERT CISCO

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº
13.625 de 17 de dezembro de 2019, artigo 7º, mediante a transferência de valores no
total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo
discriminadas:

Suplente: MONICA MONGRUEL
Não Governamentais:
Titular: REGINA ROSA PEDROZO ROSA
Suplente: ANA CAETANO PINTO

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
27.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

27.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

27.001.08.122.0010.2.320.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
00046 MATERIAL DE CONSUMO

10 - 3.3.90.30.00.00

P O R TA R I A S

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 54471/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
05/10/2020,

Efetua a transferência de valores no total de R$
50.000,00.

Art. 1º.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 5 0 / 2 0 2 0

______________________________________________________________________________

DECRETO

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 1.498.240,00 (um milhão quatrocentos e noventa
e oito mil duzentos e quarenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações
Orçamentárias.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Governamentais:
Titular: TIAGO MARQUES DO CARMO
Suplente: ANA ELOISE DA SILVA DE LIMA

50.000,00

Não Governamentais:
Titular: CAMILA VANESSA SVIECH

II – Ficam reduzidos os seguintes valores
27.000.00.000.0000.0.000.
27.001.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

27.001.08.122.0010.2.320.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
00046
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

17 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

Suplente: LISLAINE PINTO DE CARVALHO
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
KARINA MUELHBAUER
THAIS DO PRADO DIAS VERILLO

50.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
21/10/2020

SEI/PMPG - 0840274 - Portaria - Designar

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do 1/2
Município, em 21/10/2020, às 15:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=972829&i…

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0840274 e o código CRC 8CE8AD3F.

Link de acesso externo: SEI54471/2020

Educação, referente ao período de 2017 a 2020, composta pelos seguintes
membros:
Coordenadora Geral
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELLI - MAT. - 26.521
21/10/2020

19.957

Coordenadora: SIMONE DO ROCIO PEREIRA - MAT. - 10.571 e
Membros:

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 5 1 / 2 0 2 0

IZOLDE HIGEMBERG DE OLIVEIRA - MAT. - 9.080 e 19.939
NILCEA MOTTIN DE ANDRADE - MAT. - 11.479 e 23.318

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a solicitação contida
no protocolado SEI 12899/2019, controle registro PGM/PL/GP, datado
de 06/10/2020,

IOLANDA DE JESUS - MAT. 11.454 e 17.349
ELIZABETH DA APARECIDA EUZÉBIO ALVES - MAT. 8.479 e 23.898
ANNALY SCHEWTSCHIK - MAT. - 13.918 e 16.360

RESOLVE

ELOISA HELENA MELLO - MAT. - 13.677 e 16.828
MARIA DE FÁTIMA MELLO DE ALMEIDA - MAT. - 11.471 e 13.218
RAFAELA ADRIANE HOGRODNIK ADAMOWICZ - MAT. - 17.599

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 18.992/2019.

ROSANGELA DE FÁTIMA MARTINS SILVEIRA - MAT. - 9.771

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Comissão de Gestão Administrativa
Coordenadora: CARMEN HELENITA SARI - MAT. 17.493
Membros:

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CRISTIANE APARECIDA OROSKI - MAT. - 12.201 e 16.808
VIVIANE PEREIRA SCHEIDT FELTZ - MAT. 15.857 e 26.362
LUIZ CARLOS MAIOR - MAT. - 12.215

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

LENI DA CONCEIÇÃO CLZIANOSKI - MAT. - 12.941
DENISE PACIEVIETH - MAT. - 15.177 e 16.383
ELAINE FERNANDES PUPO - MAT. - 19.387

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

ALINE GEBELUKA - MAT. - 19.387

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Comissão de Gestão Financeira
Coordenadora: JOSEFA JAQUELINE PAWLAK DA ROSA - MAT. - 11.218
21/10/2020

SEI/PMPG -Membros:
0851219 - Portaria - Designar
ADRIANA MARIN TIZON - MAT. - 12.109 e 16.762

CARMEN LUCIANE SEVERINO - MAT. - 13.038

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0843730 e o código CRC CF03E08A.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=985007&i…

MARISOL DE FÁTIMA CARSINO - MAT. - 11.117 e 16.936

Link de
21/10/2020

acesso externo: SEI12899/2019

SEI/PMPG - 0843903 - Portaria - Designar

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
RETIFICADA a Portaria 20.007/2020.

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 5 2 / 2 0 2 0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 41515/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
24/09/2020,

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK

RESOLVE

Procuradora Geral do Município

Art. 1º.- CONSTITUIR, Comissão Especial de Licitação, na modalidade
Concorrência 06/20, para a concessão de serviços públicos de implantação e
manutenção do sistema de sinalização indicativa das vias e logradouros públicos
do Município, com apoio publicitário, pelo período contratual de 10 (dez) anos,
prorrogáveis por igual período, composta pelos seguintes membros:

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Presidente:
CHRISTIANO PORTELA - CPF/MF - 021.530.539-69
Membros:

1/2

MARIA LEONISE TOZETTO VETTORAZZI - MAT. - 12.012 e 19.986
LEIDE DAIANA KULLER TABORDA DA SILVA - MAT. - 17.361 e 20.257

______________________________________________________________________________

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=976632&i…
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Comissão de Gestão Pedagógica
ATOS
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

SEI/PMPG - 0843730 - Portaria - Designar

EDIÇÃO Nº 2.950 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
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KARLA GONZALEZ - CPF/MF - 036.931.979-62
MÁRCIO RAPOSO - CPF/MF - 421.719.629-68
LUIZ GUSTAVO BARBUR - CPF/MF - 059.247.359-74

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0851219 e o código CRC C6F9891B.

Secretária:
LORIANE MENGER DOS SANTOS - CPF/MF - 065.879.899-50
Art. 2º.- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando REVOGADA a Portaria 20.043/20.

Link de acesso externo: SEI48488/2020
21/10/2020
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MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 5 9 / 2 0 2 0

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 38159/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
13/10/2020,

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

RESOLVE
CONSTITUIR, Comissão Especial de Licitação, na modalidade
Concorrência do tipo Maior Lance/Oferta/Global, para a concessão de uso, a título
oneroso, de áreas do Aeroporto Antonio Amilton Beraldo - Aeroporto Sant'ana ,
para exploração de Hangaragem de aeronaves próprias e de terceiros, composta
pelos seguintes membros:

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Presidente:
MÁRIO ALLONSO LEMOS - CPF/MF - 056.106.839-98

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:16, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

MEMBRO:
SORAIA DI CARLA TOZETTO - CPF/MF - 641.565.248-49
Secretário:

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=985007&i…

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0843903 e o código CRC 3F0471DC.
21/10/2020
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JOELMIR ALEX WIEST - CPF/MF - 051.161.009-28
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Link de acesso externo: SEI41515/2020
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MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

______________________________________________________________________________

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 5 4 / 2 0 2 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 48488/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
08/10/2020,

RESOLVE
Art. 1º. - CONSTITUIR, Comissões Setoriais, com o objetivo de coletar
dados para a construção do Memorial de Gestão da Secretaria Municipal de
Educação, referente ao período de 2017 a 2020, composta pelos seguintes
membros:

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0857935 e o código CRC BA114C42.

Coordenadora Geral
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELLI - MAT. - 26.521

Link de acesso externo: SEI38159/2020

Comissão de Gestão Pedagógica
19.957

Coordenadora: SIMONE DO ROCIO PEREIRA - MAT. - 10.571 e
Membros:
IZOLDE HIGEMBERG DE OLIVEIRA - MAT. - 9.080 e 19.939
NILCEA MOTTIN DE ANDRADE - MAT. - 11.479 e 23.318
IOLANDA DE JESUS - MAT. 11.454 e 17.349

ELIZABETH DA APARECIDA EUZÉBIO ALVES - MAT. 8.479 e 23.898
ANNALY SCHEWTSCHIK - MAT. - 13.918 e 16.360
ELOISA HELENA MELLO - MAT. - 13.677 e 16.828
MARIA DE FÁTIMA MELLO DE ALMEIDA - MAT. - 11.471 e 13.218
RAFAELA ADRIANE HOGRODNIK ADAMOWICZ - MAT. - 17.599

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=992404&i…

1/1

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO
Nº 2.950
- PONTAàsGROSSA,
22 DE
OUTUBRO
Município,
em 21/10/2020,
15:15, horárioQUINTA-FEIRA,
oficial de brasília, conforme
o Decreto
MunicipalDE
nº 2020
14.369 de 03/05/2018.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0866933 e o código CRC 8D13D8C1.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 49369/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
14/10/2020,

Link de acesso externo: SEI35307/2020

21/10/2020

RESOLVE
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______________________________________________________________________________

INTERROMPER, a partir de 1º de setembro de 2020, a licença
para promover campanha eleitoral da servidora RUTE NUNES DOS SANTOS,
matrícula 24908, Servente Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 7 1 / 2 0 2 0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 57390/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
15/10/2020,

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

RESOLVE
NICOLE MACHADO TOCZEK

Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos servidores do Quadro de Pessoal do
Poder Executivo:

Procuradora Geral do Município

I. VALÉRIA BEATRIS LABIAK - Presidente

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

II. EDENILDE APARECIDA BASTOS - Membro
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1002336&…

Art. 2º . A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto n.
10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta funcional dos
empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere aos prazos,
formas e formalidades do procedimento ali previstas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0862419 e o código CRC BFCE23C0.

Link de
21/10/2020

acesso externo: SEI49369/2020

Art. 3º . Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 6 9 / 2 0 2 0

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 63140/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
15/10/2020,

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

RESOLVE

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos servidores do Quadro
de Pessoal do Poder Executivo:

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

I. PEDRO HENRIQUE SEBASTIÃO - Presidente
II. LULA MARIA FLIZICOSKI - Membro
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=997291&i…

III. EMMANUEL TIAGO DOS SANTOS - Secretário
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0872208 e o código CRC D5B6BDAD.

Art. 2º . A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido
no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta funcional
dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere aos
prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas.

Link de acesso externo: SEI57390/2020

Art. 3º . Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta)
dias para executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

21/10/2020

SEI/PMPG - 0867344 - Portaria - Designar
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P O R T A R I A Nº 2 0. 0 7 2 / 2 0 2 0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeito Municipal

RESOLVE

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

Art. 1º.
CONSTITUIR Comissão Técnica Permanente de Licitação da Fundação
Municipal de Saúde – CTPL-FMS, composta pelos seguintes servidores:

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

NOME

RG

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

JOSEMAR FONTOURA
DE CASTRO

38431110 Enfermeiro

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0864914 e o código CRC 0FCCD4E3.

SIMONE PATRICIA DE
BARROS

67524276

LUCIANA SETIM
CRIMINACIO

Link de acesso externo: SEI63140/2020

1/1

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 26810/2019, controle registro PGM/PL/GP, datado de
16/10/2020,

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

21/10/2020

1/1

III. EVERSON MILLEO - Secretário

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

EMPREGO

SETOR

MAT.

Hospital Municipal
Amadeu Puppi

200387

Coordenação de
Contratos

200552

57523190 Nutricionista

Centro Municipal de
Órtese e Prótese

19409

EDSON CHANES
PEREIRA

3733601-7 Dentista

Coordenação de Saúde
200777
Bucal

FÁBIA CRISTINE
ROCHA

4978211-0

KARLA ARIANE
QUEIROZ

90981595 Enfermeira

Inspetor
Sanitário

SEI/PMPG - 0866933 - Portaria - Designar

______________________________________________________________________________
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000050&…

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 7 0 / 2 0 2 0

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
13.796/2020, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 35307/2020, controle
registro PGM/PL/GP, datado de 16/10/2020,

RESOLVE
RATIFICAR, a partir de 13 de agosto de 2020, a designação
para exercer a função gratificada de Coordenador do Centro de Atualização de
Polícia de Trânsito, FG- 07, à servidora SILVIA CRISTINA BORGES DINIZ,
matrícula 1929, Agente de Trânsito II, da Autarquia Municipal de Trânsito e
Transporte.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0866933 e o código CRC 8D13D8C1.
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Assist.
Gerência de
200499
Administrativo II Tecnologia de Inform.
Centro Municipal de
Órtese e Prótese

21459

Laboratório Geral
Alfredo Berger

201950

Coordenação de
Suprimentos

201728

Coordenação de
Zoonoses

200990

JOSELITO PINHEIRO DA
Coordenação de
36940271 Engenheiro Civil
COSTA JÚNIOR
Projetos

200559

ROSANA DOS SANTOS 43116150

Farm.
Bioquímica

ELIANA HAUAGGE
CECCATO

5116521-7 Farmacêutica

LEANDRO MONTEIRO
INGLÊS

44354357

Médico
Veterinário

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1002798&…
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SOLLON MARTIN
ALVES

71200477 Médico da
Família II

Atenção Primária

202098

FILIPE EDUARDO
BERGER SILVA

Auxiliar
82075900 Administrativo
Plantonista

Setor de Contratos

19750

JOSIANE ZANDONADI
007372117 Enfermeira
DE JESUS GONÇALVES

Hospital Municipal
Amadeu Puppi

21398

SHEILA LOS WEINERT 71932397 Enfermeira

Hospital Municipal
Amadeu Puppi

21340

LARISSA RANZANI
KOWALSKI

4439172

Farmacêutica

Hospital Municipal
Amadeu Puppi

201724

WILMAR MARCOS
BIAGINI

1268392

Farmacêutica

Diretoria Adm. e
Financeira

26564

CESAR AUGUSTO
SCHEMBERGER

34666610 Engenheiro Civil

Coordenação de
Engenheira

12248

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 7 4 / 2 0 2 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
13.796/2020, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 35307/2020, controle
registro PGM/PL/GP, datado de 16/10/2020,

RESOLVE

ADRIANA CRISTINA DE
96462735 Enfermeira PSF Atenção Primária
OLIVEIRA ALVES

21937

ANGELA APARECIDA
GASPARELLO

4030419-3

Assistente
Suprimentos
Administrativo II

14003

JOZELIA DE FÁTIMA
GOMES

7715377-2

Enfermeira
Plantonista

Ambulatório de
Integridade Cutânea

22104

SESMT

24977

RATIFICAR, a partir de 13 de agosto de 2020, a designação
para exercer a função gratificada de Responsável Técnico da Escola de Trânsito,
FG- 05, à servidora LIDIANE CORREIA, matrícula 1856, Agente de Trânsito II, da
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0867538 e o código CRC 3D0389A5.

Link de
21/10/2020
Engenheira de
PAULA VIEIRA GUEDES 70573288 Segurança do
Trabalho
Engenheiro de
40074864 Segurança do
Trabalho

Departamento de
Saúde Ocupacional

27054

MICHELLY ROSSI

5677678-8 Nutricionista

Hospital Municipal
Dr. Amadeu Puppi

23596

RINALDO GAIA
LEVANDOSKI

4633250-2

SAMU

27846

21/10/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o protocolado
SEI 35114/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de 16/10/2020,

RESOLVE

CEDER, a partir de 01 de novembro 2020, a servidora
ROSIANE DO ROCIO RODRIGUES, matrícula 17220, Assistente de
Administração II, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos à Procuradoria Geral do Município, para exercer atividades junto ao
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1003019&…
setor de Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal.
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1002798&…
MILENA CARLA SILVA 6230389-1 Nutricionista
Coordenação de
18049

PELISSARI

SEI/PMPG - 0868935 - Portaria - Designar
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LINCOLN MERHY
KOGIK

Enfermeiro
Plantonista

acesso externo: SEI35307/2020

______________________________________________________________________________
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Vigilância Sanitária

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Art. 2º.
A Comissão Técnica Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde – CTPL-FMS
tem a finalidade de realizar análises e avaliações relacionados com a aquisição de diversos tipos de insumos,
bens móveis e imóveis adquiridos pela Fundação Municipal de Saúde - FMS.

NICOLE MACHADO TOCZEK

Parágrafo único: Entende-se por insumos os materiais das mais diversas naturezas, tais como:
medicamentos, materiais médicos hospitalares, materiais de laboratório, alimentos, dietas, leites,
suplementos alimentares, material odontológico, material de órtese e prótese, material de higiene e limpeza,
material de expediente, materiais de construção, pneus, cortinas, aparelhos e equipamentos médicos,
suprimentos de informática, entre outros insumos necessários a prestação dos serviços de atendimento à
saúde junto as Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades e Hospitais administrados pela FMS.

Procuradora Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Art. 3º.
Compete a Comissão Técnica Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde –
CTPL-FMS as seguintes atribuições:
I.

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Analisar amostras de produtos solicitados em todas as modalidades de licitação;

II.
Analisar as propostas, documentos de qualificação técnica das empresas e dos produtos solicitados
em todas as modalidades de licitação;
III.
IV.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0868935 e o código CRC 46F36078.

Elaborar, revisar e padronizar a relação municipal de insumos para aquisição;
Levantar, revisar e padronizar os termos de referências e quantitativos para a abertura de licitações;

V.
Analisar e responder questionamentos técnicos, impugnações e recursos dos licitantes que compõe os
processos de recursos licitatórios;
VI.

Obedecer os preceitos e exigências da Lei Federal 8.666/1993.

Link de acesso externo: SEI35114/2020

21/10/2020

P O R T A R I A Nº 2 0. 0 7 9 / 2 0 2 0

Art. 4º.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando ALTERADA a Portaria n.
19.204/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 05603/2018, controle registro PGM/PL/GP, datado de
21/10/2020,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

RESOLVE

Prefeito Municipal

CONCEDER, licença sem vencimento, pelo período de 02 (dois)
anos, e a partir de 08 de janeiro de 2020, ao servidor JAIME MENEGOTO
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1004549&…
NOGUEIRA, Dentista, matrícula 200900, lotado na Fundação Municipal de
Saúde.

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito
Municipal, em 21/10/2020, às 14:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0867344 e o código CRC C2E86556.

21/10/2020

SEI/PMPG - 0867344 - Portaria - Designar

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1002798&…

Link de acesso externo: SEI26810/2019

SEI/PMPG - 0876969 - Portaria - Designar

______________________________________________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por NICOLE MACHADO TOCZEK, Procuradora Geral do
Município, em 21/10/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0876969 e o código CRC 0A9B5614.

Link de acesso externo: SEI05603/2018

1/1

6

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 2.950 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

L I C I TA Ç Õ E S

Estado do PARANA
Exercício: 2020

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº

Resultado do Pregão Eletrônico nº 119/2020
Pregão nº 119/2020 – Processo nº 206/2020 – para Aquisição de material permanente os quais serão destinados as entidades:
IEDC- Instituto Educacional Duque de Caxias, APROAUT – Associação de Proteção dos Autistas, APACD – Associação
Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência. realizado em 05/10/2020:

DATA: 20/10/2020

PROTOCOLO: 62676 / 2020

PROCESSO: 266

CONTRATANTE

FORNECEDOR: ALCI N. BECKER & CIA LTDA - CNPJ: 07.052.779/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Valor Total do Fornecedor: 3.218,20 (três mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos).
LOTE 3

CONTRATADO(A)

Valor Total do Lote: 1.245,00 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Biombo em tubo de aço carbono redondo, dobrável para ambos os

SN X

UND

3

R$

R$

415,0000

1.245,0000

lados, com 2 eixos giratórios, cortinas, pés com ponteiras de
borracha e com rodízios giratórios

Fornecedor: BLINDEX PONTA GROSSA COMERCIO DE VIDROS EIRELI
Insc. Estadual:

CNPJ: 34.953.957/0001-74
Endereço: FRANCISCO OTAVIANO, 1490

Bairro: NOVA RÚSSIA Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP:

Telefone: 4221017700

LOTE 11

OBJETO

Valor Total do Lote: 555,20 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Cortina/persiana tamanho mínimo 1.00x1.60

REPERSUL X

UND

2

R$ 277,6000

R$ 555,2000

Contratação de empresa para manutenção das portas de vidro da Agência do Trabalhador do Município de Ponta Grossa, incluso o
fornecimento materiais (ferragens com instalação de conjunto (dobradiças parte inferior e superior, facão), regulagem em geral.

JUSTIFICATIVA

LOTE 14

artigo 24, II da Lei 8.666/93

Valor Total do Lote: 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Flip Charter, porta bloco compacto com quadro branco, altura

STALO

UND

2

R$

R$

regulável

X

289,0000

578,0000

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

1000611334007321123390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

LOTE 19

ITEM(S)

Valor Total do Lote: 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Tenda em poliéster 3x3m, estrutura em aço

MOR X

UND

2

R$ 420,0000

R$ 840,0000

Lot

Orde

1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

2.200,00

2.200,00

100161 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Total:

FORNECEDOR: COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 14.156.887/0001-16
Valor Total do Fornecedor: 6.718,94 (seis mil, setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

Valor Total do Lote: 1.439,94 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Item

Descrição

Marca

1

Bebe conforto para crianças até 13 Kg, braços

Tutty

retráteis e removíveis

Conforto Nino

Baby

Bebe

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

UND

6

R$

R$

239,9900

1.439,9400

Valor

Valor Total

JOSE CARLOS LOUREIRO NETO
SECRETÁRIO M. DE I. C. E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

LOTE 6
Valor Total do Lote: 3.281,00 (três mil, duzentos e oitenta e um reais).
Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Unit.
1

Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno

Rei

do

Plastico

Injetado (PP) empilhável, cor a definir,

Poltrona Mod. Classic

UND

50

R$

65,6200

3.281,0000

Valor Total do Lote: 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais).
Descrição

Marca

1

Carro funcional de lavanderia tamanho mínimo 370 Lts,

JSN

sem tampa, com rodinhas, alça para apoiar

Func. 370 Lts.

Carro

______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 84/2020

R$

LOTE 9
Item

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

UND

2

R$

R$

999,0000

1.998,0000

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório
realizado sob a modalidade Pregão nº 84/2020 – Processo nº 142/2020 – para Aquisição na de
unifromes para a Defesa Civil de Ponta Grossa. realizado em 05/07/2020.
FORNECEDOR: H. A. ERBE & CIA LTDA EPP - CNPJ: 76.518.323/0001-33
Lote Ordem

FORNECEDOR: JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA - CNPJ: 20.252.467/0001-36
Valor Total do Fornecedor: 2.663,92 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 2.663,92 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Arquivo de aço, com minimo 4 gavetas

Big Metal 1314

UND

8

R$ 332,9900

R$ 2.663,9200

FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 1.720,80 (um mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos).
LOTE 13
Valor Total do Lote: 629,20 (seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos).
Item

Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
Valor Total
____________________________________________________________________________

1

Extintor de incêndio, PQS 12 kg, portátil de pressurização

MOCELIN

UND

4

direta, pó químico seco BC

2.200,00

EMBASAMENTO LEGAL

LOTE 2

Item

61 / 2020

R$

R$

157,3000

629,2000

Página 1

1
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2

1

5

1

9

1

LOTE 17
Valor Total do Lote: 911,96 (novecentos e onze reais e noventa e seis centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Quadro branco moldura alumínio, mínimo: 200x120cm

STALO

UND

4

R$ 227,9900

R$ 911,9600

LOTE 18
Valor Total do Lote: 179,64 (cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

1

Relógio de parede, mostrador analógico

BELLS

UND

3

R$ 59,8800

R$ 179,6400

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 14.321,86 (quatorze mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis
centavos)
LOTES DESERTOS: 04,05,07,08 e 10
LOTES FRACASSADOS: 12,15 e 16
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA

______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 162/2020

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 06 de novembro de
2020, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão
Eletrônico, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção
corretiva e preventiva de bomba e bico de motores em geral com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para as máquinas , que compõem a frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Valor Máximo: R$ 150.000,00(cento e
cinquenta mil reais). 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 1337 ou ainda através do link http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 21 de outubro de 2020
EDUARDO MARQUES
Secretario Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 144/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de
seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão Eletrônico n˚
144/2020, a sua SUSPENSÃO, tendo em vista o contido no pedido de impugnação feito pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIDO MUT PNEUS LTDA -EPP, através do SEI 64335/2020. Comunicamos que será informada, em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido
pregão através de publicação em Diário Oficial do Município.
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras, sito à Av.
Visconde de Taunay. 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220 1000
– ramal 1006/1362
Ponta Grossa, 21 de Outubro de 2020.
Maria Claudete Rodrigues Wanderley
Pregoeira

____________________________________________________________________________

Página 2

Descrição

Marca

BLUSÃO em lã na cor azul marinho, masculino/feminino , cotoveleira, gaita e punhos duplos, Bandeira do Município bordada no braço
direito da altura do ombro e brasão do Município bordado no braço esquerdo na altura do
ombro, e no peito bordado o Brasão da Defesa
civil de Ponta Grossa, conforme modelo que
será fornecido pela Defesa civil COMPDEC DE
Ponta Grossa , para que sirva de modelo para
a confecção da amostra que será apresentado
pela empresa., , aplicado no lado direito velcro
fêmea da tarja de identificação; velcro fêmea
de 25 mm de largura por 120 mm de compri- propria
www.elotech.com.br
mento, Aspectos Gerais da Construção:
Blusa cfme
básica em lã, confeccionada em ponto meia edital
malha com 01 (um) fio, NM 2/28decote deverá
ser em “V”, malha sanfonada dois por um, a
colocação da gola na peça será remalhada;
sanfonas dois por um nas barras e mangas,
com dimensão de 7cm; a  sanfona do decote
deverá ter dimensão de 3cm; gramatura da
malha deverá estar entre 0.0205 à 0.022 g/cm²
Características do tecido: O Tecido será constituído de fio de inverno 100% acrílico, NM 2/28,
na cor azul marinho referencial pantone têxtil.
A mesma não poderá criar “bolinhas”, com o
uso constante
CAMISA Gola Pólo: malha piquet , na cor
laranja   com proteção solar mínima de 25+;
manga curta; colarinho “gola pólo” na cor azul
marinho no mesmo tecido com entretela dupla,
, bainha na Galoneira com 2 agulhas, com
abertura de 2 botões na cor azul marinho, no
lado esquerdo do peito , deverá ser aplicado o
Brasão da Defesa Civil de Ponta Grossa com
os dizeres Defesa Civil acima da bandeira e
abaixo da mesma escrito Ponta Grossa em
propria
tamanho que atenda a proporcionalidade relacfme
tiva às medidas do bordado conforme modelo
edital
disponibilizado. Na manga esquerda aplicação
da sigla da SMCSP e do brasão do município
de Ponta Grossa bordados, a uma distância
de 50mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Na manga direita aplicação da
Bandeira do Município de Ponta Grossa, bordada, na cor original, a uma distância de 50
mm abaixo da costura que divide o ombro da
manga. Obs.a gola e a ponta das mangas será
na cor azul marinho conforme modelo anexo.
BONÉ modelo Americano com 06 gomos,
ou outro modelo que for determinado, após
verificação de mais modelos que possam ser
oferecidos pela empresa, confeccionados, em
ripstop, na cor: azul marinho noite, frente entretelada, acabamento interno com viés e carpropria
neira de algodão, aba curva simples, regulador
cfme
de tecido com fecho de metal ou . Na frente
edital
bordado o brasão da Defesa Civil, em tamanho
proporcional na parte de tras o brasão da SMCSP que sera disponibilizado modelo ,Podendo serem feitas alterações de layout conforme
necessidade da Secretaria, tanto de tecido,
como dos bordados e posições dos mesmos
CAMISETA Aspectos Gerais: Confeccionada
na cor laranja , com gola redonda com acabapropria
mento de união do colarinho com debrum tipo
cfme
exportação.Características do tecido: O tecido
edital
deverá em malha piquet e ser na cor laranja
de cor adequada.

Unidade Quant.

Valor Unit. Valor Total
(R$)
(R$)

Pág. 1/1

UND

12

97,0000

1.164,0000

UND

25

38,0000

950,0000

UND

12

34,9500

419,4000

UN

20

18,0000

360,0000

EDIÇÃO Nº 2.950 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020
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CONJUNTO SOCIAL MASCULINO. (CALÇA
E CAMISA) - CALÇA SOCIAL MASCULINO:
Aspectos Gerais: Modelo masculino, social, tecido na cor azul marinho (noite), com uma prega voltada para o lado interno, com fecho zíper
frontal, em nylon reforçado. Bolsos traseiros
embutidos com portinhola de entretela branca
colante. Bolsos laterais tipo faca e bolsinho do
lado esquerdo do cós. Cós com largura de 45
mm, com 10 passadores simples de 10 mm
de largura que deverão estar posicionados a
uma distancia de 60 mm de extensão do gancho dianteiro e 40 mm da extensão traseiro,
sendo os demais passadores distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre si,
aplicação de botão na mesma cor do tecido
tipo massa 4 furos 180 mm para fechamento
no cós e zíper com 18 cm. Frizo frontal confeccionado à máquina, modelo e especificações
tecido no anexo II deste edital. Camisa social
masculino Aspectos Gerais: Modelo masculino, tecido na cor laranja, colarinho modelo
social, com abertura frontal caseamento lado
esquerdo. Aplicação de platinas de ombro
com entretela branca colante, com um botão
dourado e com o tamanho de comprimento
proporcional ao tamanho do manequim com
largura de 40mm com bico na extremidade
e caseamento proporcional ao botão. Dois
bolsos (tamanho do bolso será proporcional
ao manequim) com prega macho medindo
30 mm de largura, aproximadamente, e bicos
inferiores quebrados, portinholas com entrete- propria
las brancas colante com bico central. Abertura cfme
para alojamento de caneta nas portinholas do edital
bolso esquerdo. Portinholas de bolsos fechados com botões, botões esses que deverão
ser dourados e 150 mm de diâmetro. Frente
com vista com 30 mm com pesponto. Parte
frontal com fechamento com 06 (seis) botões
dourados e no colarinho um botão de massa
4 furos 130 mm na cor do tecido. Manga curta
tipo italiana e com bainha de 30 mm de largura
e 1 pesponto a 25 mm da borda. No lado esquerdo do peito logo acima do bolso (08 mm),
deverá ser aplicado bordado costurado do
Brasão da Defesa civil de Ponta Grossa. Na
manga esquerda aplicação do brasão bordado
costurado do Município de Ponta Grossa, a
uma distância de 50mm abaixo da costura que
divide o ombro da manga. Na manga direita
aplicação do bordado costurado da Bandeira
do Município de Ponta Grossa, bordada, na cor
original, em tecido, a uma distância de 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro da manga. Sobre o bolso direito aplicação de velcro
fêmea na cor azul marinho com 25 mm de largura e 110 mm de comprimento, para fixação
da tarja de identificação. Cada camisa deverá
vir com 03(três) botões reserva. Modelo e especificações das bandeiras, e brasão constantes no Anexo I, modelo e especificações tecido
no anexo II deste edital. E sera disponibilizado
um modelo para confecção. Obs tecido rip stop
com composição de 67% de poliéster e 33%
de algodão estrututa sarja 2x1, mangas e Gola
tem que ser na cor azul marinho noite

7

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
FORNECEDOR: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98
Lote Ordem

4

JG

12

240,0000

1

2.880,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.388,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais).

Marca

Unidade Quant.

UND

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

18,0000

360,0000

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

280,0000

2.800,0000

20

Valor Total do Fornecedor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
FORNECEDOR: LEONARDO MIOTO ALVES - CNPJ: 34.176.309/0001-59
Lote Ordem

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.773,40 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta
centavos).
FORNECEDOR: K. D. P. COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 10.626.569/0001-10
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
BOTA padrão Rodoviário
cano longa, em couro legitimo, solado de borracha
antiderrapante, fechamento com zíper e velcro, protetor de bico em borracha
, palmilha antibacteriana
ACERO
8
1
anatômica em P.E.U gel
PAR
12
449,0000 5.388,0000
TIGER
com furação para eliminação do suor, forração
antibacteriana resistente a
agua. Refletivos  no calcanhar e nas laterais do cano
da bota, cano de no mínimo 27cm,cor preta.

Descrição

TARJA DE IDENTIFICAÇÃO biriba) Biribas (tarja de identificação)
confeccionada em cordura 1000
(nylon), com trama sarjado, fundo na cor azul marinho, com 110
mm de comprimento e 25 mm de
largura. Todo o perímetro externo
é contornado por uma faixa na
cor branca, bordada, com 2 mm
de largura. Com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor branca
para a função e nome que sera
repassado a empresa pelos integrants da Defesa Civil, e na cor
vermelha para o Tipo Sanguíneo,
nas seguintes dimensões: para
a função 5,5 mm de altura e no
máximo, 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de PROPRIA
cada letra; para o nome do Agen- PROPRIO
te 7,5 mm de altura e, no máximo 7 mm de largura (conforme
modelo constante abaixo). Atrás,
aplicação de velcro macho, costurado em toda a extensão da
tarja. O produto deverá apresentar limpeza de fios e acabamento
das linhas excedentes dos bordados; As molduras não poderão
apresentar descontinuidades e/
ou desvios externos; o   bordado
deve ser plano; As letras deverão
ser na fonte ARIAL, ter tamanho
adequado às medidas das biribas, possuir tamanho uniforme e
disposição conforme especificação do desenho constante neste
descritivo.
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Descrição

Marca

CONJUNTO SOCIAL Feminino. (CALÇA
E CAMISA) CALÇA SOCIAL FEMININO:
Aspectos (Gerais: Modelo feminino, social,
tecido na cor laranja), com fecho zíper
frontal em nylon reforçado. Sem bolsos
traseiros e frontal. Cós com largura de 45
mm, com 10 passadores simples de 10 mm
de largura que deverão estar posicionados
a um distancia de 60 mm de extensão do
gancho dianteiro e 40 mm de extensão do
gancho traseiro, sendo os demais passadores distribuídos esteticamente e com
espaços regulares entre si, aplicação de
botão na mesma cor do tecido tipo massa
4 furos 180 mm fechamento no cós e zíper
com 18 cm. Frizo frontal confeccionado à
máquina, modelo e especificações tecido
no anexo II deste edital.CAMISA SOCIAL
MANGA CURTA FEMININO Aspectos
Gerais: Modelo feminino, tecido na cor
laranja, colarinho modelo social, com fechamento frontal caseamento lado direito.
Frente com pinchal, na parte de trás com
pala reta e pinchal, Aplicação de platinas
de ombro com entretela branca colante,
com um botão dourado com o tamanho
de comprimento proporcional ao tamanho
do manequim com largura de 40mm com
bico na extremidade e caseamento proporcional ao botão. Dois bolsos (tamanho
do bolso será proporcional ao manequim)
com prega macho medindo 30 mm de largura, aproximadamente, e bicos inferiores
quebrados, portinholas com entretelas
branca colante com bico central. Abertura
PR¿PRIA
para alojamento de caneta nas portinholas
NC
do bolso esquerdo. Portinholas de bolsos
fechados com botões, botões esses que
deverão ser dourados e , medindo 150
mm de diâmetro. Frente com vista com
30 mm com pesponto. Parte frontal com
fechamento com 06 (seis) botões dourado
e no colarinho um botão de massa 4 furos
130 mm na cor do tecido. Manga curta tipo
italiana e com bainha de 30 mm de largura
e 1 pesponto a 25 mm da borda. No lado
esquerdo do peito logo acima do bolso (08
mm), deverá ser aplicado bordado costurado do Brasão da Defesa Civil de Ponta
Grossa. Na manga esquerda aplicação do
brasão bordado costurado do Município de
Ponta Grossa, a uma distância de 50mm
abaixo da costura que divide o ombro da
manga. Na manga direita aplicação do bordado costurado da Bandeira do Município
de Ponta Grossa, bordada, na cor original,
em tecido, a uma distância de 50 mm
abaixo da costura que divide o ombro da
manga. Sobre o bolso direito aplicação de
velcro fêmea na cor azul marinho com 25
mm de largura e 110 mm de comprimento, para fixação da tarja de identificação.
Cada camisa deverá vir com 03(três) botões reserva. Modelo e especificações das
bandeiras, botões e brasão constantes no
Anexo I, modelo e especificações tecido
no anexo II deste edital Obs tecido rip
stop com composição de 67% de poliéster e 33% de algodão estrututa sarja 2x1  
mangas e Gola tem que ser na cor azul
marinho noite

Unidade Quant.

JG

Valor Total do Fornecedor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
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FORNECEDOR: TANIA MARA PINHEIRO - EPP - CNPJ: 05.834.259/0001-51
Lote Ordem

3

1

Descrição
JAPONA Japona em nylon 100% poliamida, com toque e acabamento ótimo
visual. Acabamento resinado com repelente, gramatura 124g/ml na cor laranja,
abertura frontal com fechamento por
zíper destacável de vislon esmaltado de
160 mm, com bainha externa e lapela
interna de 50 mm costuradas em zigzag,
confeccionadas no mesmo nylon externo
da japona , mangas longas na cor azul
marinho, barra , punhos e gola modelo
esporte na cor azul marinho, acabamento com ribana em malha canelada 100%
poliéster, fio 100% poliéster texturizado
victex soltex 300g, com 60 mm de largura
na cor do tecido. A japona devera ser toda
forrada com tecido matelassê e na parte
interna do forro no lado esquerdo na altura
do Brasão bolso com largura de 140mm
e altura de 170mm confeccionado com
o mesmo nylon externo da japona .Os
bolsos externos inferior um de cada lado
internos com lapelas proporcionais ao tamanho do bolso e fechamento com 1 (um)
botão de pressão /100 na cor preta, com
largura de 200 mm por 260 mm, colocados enviesados, 1 (um) bolsinho superior
embutido de 85 mm de altura por 75 mm
de largura, aplicado no lado direito abaixo
do velcro fêmea da tarja de identificação;
velcro fêmea de 25 mm de largura por 120
mm de comprimento, aplicado acima do
bolsinho superior embutido. No lado esquerdo do peito, deverá ser aplicado bordado do Brasão da Defesa Civil de Ponta
Grossa que será disponibilizado o modelo
do brasão, Na manga direita aplicação da
Bandeira do Município de Ponta Grossa,
bordada na cor original, a uma distância
de 50 mm abaixo da costura que divide
o ombro da manga e na manga esquerda
aplicação do Brasão do município de Ponta Grossa - PR, bordada, na cor original, a
uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga. Abaixo
do brasão do município a 10mm deverá
conter um bolso com largura de 170 mm
e altura e 170 mm com fechamento lateral
em zíper na cor laranja e sobre o mesmo dois ( 02 ) bolsos centralizados com
largura de 90mm divididos ao meio com
altura de 120mm e 150mm,no mesmo
nylon externo da japona . Os bordados
da bandeira, brasão do município e brasão da instituição Defesa civil de Ponta
Grossa-PR, deverão ser bordados a parte
da jaqueta e posteriormente costurados a
mesma. Também deverá ter a Inscrição
Padrão “DEFESA CIVIL PONTA GROSSA” bordada nas costas (35 cm de largura
total) na cor azul marinho noite, em letras
Arial e maiúsculas.Na manga esquerda
deverá ser acrescentado mais um bolso
com zíper que será disponibilizado modelo. Será disponibilizado modelo anexo do
bordado nas costas.

Marca

Unidade Quant.

Valor
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

CONTRATO Nº 301/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ROYALE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (panetone) para comercialização nas unidades do
Programa Mercado da Família
VALOR: R$ 7.290,00 (sete mil duzentos e noventa reais)
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 231/2020
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 424/2017

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: LOCALIZA RENT A CAR S/A 			
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em ampliar o espaço público, no box de atendimento
do Permissionário, (denominada espaço 2), sendo equivalente à área ampliada em 6,57m². Com
a ampliação do espaço, o valor mensal pago pelo Permissionário será de R$ 5.851,43 (cinco mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 298/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa
Mercado da Família
VALOR: R$ 20.361,00 (vinte mil trezentos e sessenta e um reais)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 132/2020
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 299/2020

Pr¿pria

UND

10

160,0000

1.600,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
LOTES FRUSTRADOS: 6, 7E 10
Ponta Grossa/PR, 21 de outubro de 2020.
Beatriz Vieira
Pregoeira
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, realizará na sua sede,
à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, em 9 de Novembro de 2020, às 13h30min, licitação
para:
Lote 1 - Pavimentação asfáltica das RUAS SEM DENOMINAÇÃO "A", trecho R Erveira x R Quaresmeira, "B", trecho R Quaresmeira x R Araça, "C", trecho R Araça x R Goiabeira e "D", trecho
R Goiabeira x R Acácia, Núcleo Habitacional Santa Paula I, Bairro Contorno, valor máximo: R$
507.988,41.
Lote 2 - Pavimentação asfáltica da RUA URAÍ, trecho R Londrina x R São Josafá, Vila Santo Antônio, Bairro Nova Rússia, valor máximo: R$ 95.974,43.
Lote 3 - Pavimentação asfáltica das RUAS CESÁRIO BREUS, trecho R Antônio Saad x R Isaias
da Luz, ISAIAS DA LUZ, trecho R Cesário Breus x R Engenheiro Anisio Calasans, ENGENHEIRO
ANISIO CALASANS, trecho R Isaias da Luz x R Renê Gomes Napoli, Jardim Residencial Atlanta,
Bairro Boa Vista, valor máximo: R$ 722.154,08.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes.
Celso Augusto Sant'Anna Secretário Municipal

C O N T R ATO S
CONTRATO Nº 300/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LOPES E LIDIO LTDA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (panetone) para comercialização nas unidades do
Programa Mercado da Família
VALOR: R$ 4.852,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais)
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 231/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa
Mercado da Família
VALOR: R$ 38.667,55 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e
cinco centavos)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 132/2020

DIVERSOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 021/2020

Dispõe sobre prestação de contas do recurso da Deliberação 54/2016
– CEDCA – Liberdade Cidadã referente ao 1º semestre de 2020
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 e
em reunião ordinária virtual realizada no dia 21 de outubro de 2020, por maioria absoluta de seus
membros, e
Considerando que o Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assistenci
a Social de Ponta Grossa através do SEI 63462/2020 encaminhou a Prestação de Contas, Justificativa e Plano de Providências para apreciação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do  Adolescente;
Considerando que o Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assitência
Social de Ponta Grossa não operacionalizou o recurso conforme previsão realizada, em virtude das
dificuldades encontradas conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%:
1-

RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas e Justificativa encaminhado pelo Departmento de Proteção Social Especial da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, a prestação de
contas do recurso da Deliberação 54/2016 – CEDCA - Liberdade Cidadã referente ao 1º
semestre de 2020
2– Aprovar o Plano de Providências, sendo que o saldo do recurso deverá ser integralmente
aplicado conforme propõe o referido Plano no SEI 63462/2020 do Departamento de Proteção
Social Especial
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tome as devidas e encaminhem ao órgão competente para publicação.
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Municipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
Sala de Sessões, 21 de outubro de 2020.
Publique-se
Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 022/2020

Dispõe sobre prestação de contas do recurso da Deliberação 55/2016 –
CEDCA – Programa Crescer em Família referente ao 1º semestre de 2020
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 e em reunião ordinária virtual realizada no dia 21 de outubro de 2020, por maioria absoluta de seus membros,
e
Considerando que o Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assistenci
a Social de Ponta Grossa através do SEI 64038/2020 encaminhou a Prestação de Contas, Justificativa e cópia de Empenho para apreciação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do  Adolescente;
Considerando que o Departamento de Proteção Social Especial da Fundação de Assitência
Social de Ponta Grossa não operacionalizou o recurso conforme previsão realizada, em virtude das
dificuldades encontradas conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%:

1-

RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas,  Justificativa e Empenho encaminhados pelo Departmento
de Proteção Social Especial da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, a prestação de contas do recurso da Deliberação 55/2016 – CEDCA - Programa Crescer em Família
referente ao 1º semestre de 2020
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tome as devidas e encaminhem ao órgão competente para publicação.
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Municipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
Sala de Sessões, 21 de outubro de 2020.
Publique-se
Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

EDIÇÃO Nº 2.950 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020

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 22 de outubro de 2020.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO
NOME
PROCESSO
CONTRIBUINTE
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMER411596
CIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRISEI 63578/2020
MENTOS DE INFORMATICA EIRELI
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
ATA nº 002/2020

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte na sala de reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e
trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Robledo Cordeiro
Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa,
Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Denise Alves Leifeld- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Ana Claudia Ribeiro Gomesrepresentante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso
Vieira- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luiz Carlos Carneiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Marcelo
Safraid - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Gilberto Ferreira- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Daniela Aparecida
Nascimento- representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante do NUCRESS, José
Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Fabiola Cibele Tozettorepresentante da Fundação Municipal da Cultura, Wilson Jeronimo Comel- representante da OAB-Subseção de Ponta Grossa, Claudimar Barbosa da Silva- representante da OAB-Subseção de
Ponta Grossa ,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Lucélia de Fatima Andrade Schmigel- representante da FAS/PG, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da FAS/PG, Irena Distéfano- representante da Secretaria Municipal de Esportes  e Rose Cordeiro Bortolin -Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os
Conselheiros: Maria de Fátima de Fátima Pacheco Rodrigues, Claudia Maria Hey da Silva, Thaize
Carolina Rodrigues de Oliveira, Ana Eloise da Silva Lima. Presentes como convidados: Karina
Boska, Guilherme Silva Safraider e Mathilde G. da Luz da 3ª regional de saúde; Karla B da Silvarepresentante da Vara da Infância e Juventude e Consuelo S. Lopes representante do Ministério
Público. A Presidente do CMDCA, Camila Vanessa Sviech, solicita ao Conselheiro Robledo para
que o mesmo faça a abertura à reunião. A Presidente comenta que a Fundação de Saúde, através
do NASF solicitou pauta para apresentar um projeto a ser enviado ao Ministério da Saúde e que
necessita do parecer do CMDCA, como solicitaram na segunda feira não houve tempo de colocar
na pauta, mas devido a urgência, esta Presidência autorizou a inclusão do assunto em pauta e
solicita aos representantes que apresentem o projeto. A Srª Mathilde uma das representantes inicia
dizendo que o projeto “Plano Operativo Municipal de Atenção Integral a Saúde dos Adolescentes
em conflito com a lei em regime de internação e internação provisória” o qual garante o atendimento à saúde no Sistema Único de Saúde, visando promover, proteger e recuperar a saúde dos
adolescentes em conflito com a lei em regime de internação e internação provisória, à partir de
uma verba destinada do Ministério da Saúde, buscando normatizar os atendimentos nas Unidades
de Saúde, desenvolvendo um plano de ação anual na saúde, de forma preventiva, e não apenas
curativa. Coloca que é importante ressaltar, que o atendimento já acontece no Município. Informa
ainda, que o CENSE, unidade de internação, atende adolescentes de várias regiões, portanto o
Município de Ponta Grossa recebe um custeio adicional, para tal atendimento. Dentre as ações
realizadas terão: campanhas para realização de testes rápidos, discutir temas sobre gravidez na
adolescência e paternidade responsável, consultas odontológicas, ações que possibilitem a reinserção social ,fornecimento de preservativos aos adolescentes que são favorecidos de visitas externas etc. Após a apresentação de todo o projeto e respondidas todas as questões levantadas
pelos Conselheiros, a Plenária delibera que seja encaminhado para a Comissão de Registro para
análise e parecer. A Presidente agradece a equipe que apresentou o projeto e os mesmos se retiram. Na continuidade, a Presidente apresenta o oficio nº 06/2020, resposta da Presidente do
CMAS, esclarecendo sobre comentário incorreto de que o município tinha perdido verbas por culpa
do CMDCA, em uma reunião do Conselho Municipal de Assistência e Entidades de atendimento,
onde não constava o assunto em pauta da referida reunião. Após leitura e discussão sobre qual a
atitude do CMDCA, ficou deliberado que será buscado junto ao CMAS se o assunto está registrado
na ata da referida reunião; e e após será definido o que o CMDCA irá fazer. Em continuidade à
pauta, a Presidente solicita ás Comissões de sindicância, como está o fechamento das denúncias.
A Conselheira Regina comenta que a situação do Conselheiro Tutelar Luan, foi averiguado e concluído e que tudo aconteceu de forma sem prejudicar à nenhuma das partes interessadas, ficando
para reunião o relatório físico do fechamento da Sindicância. Passando para outra pauta que
trata da Comissão de registro, o Conselheiro Francisco Kapfenberger, relatou que a Comissão se
reuniu e ficou definido as seguintes ações: visitas às Entidades, iniciando pela Gerar que trabalha
o programa aprendiz legal, que encaminha o adolescente e jovem ao mercado de trabalho como
aprendiz, recebendo um valor mensal pela sua atuação, e que a preparação é feita primeiramente
em sala de aula por profissionais capacitados a cada curso ofertado, após encaminhados às Empresas; solicitação dos Regimentos Internos dos Conselhos Tutelares para alinhar todos eles ,pois
tem a mesma função ,como também será discutido e apresentado aos Conselhos Tutelares um
relatório de atividades linear A Presidente aproveitou e comentou a visita da Dra. Regina do Município, a qual claramente observou que os conselheiros tutelares são conselheiros 24 horas, por
dia, e quando um não está presente, ou está em atendimento, outro deverá estar disponível ao
atendimento; Dra. Regina fez uma comparação de que quando o Prefeito da cidade se ausenta,
deverá deixar outro no lugar, para que os serviços não parem; lembrando que o conselheiro tem
direito a 1 folga semanal, e esta deverá acontecer durante a própria semana e não deixando para
acumular folgas, e tirá-las depois por alguns dias. O conselheiro Claudimar se manifestou com
relação a informação e conclui que realmente este é o procedimento correto à ser seguido. A Assistente Social Carla da Vara da Infância e Juventude também fez a sua observação sobre o
Conselho Tutelar. Passando para outra pauta do dia, a Comissão de divulgação, informa que irão
se reunir para apresentar informações importantes na próxima reunião, como Imposto de Renda.
A Presidente comenta ainda, que a Dra. Regina informou que o Conselheiro Tutelar não é vinculado à Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa e sim ao Recursos Humanos do município,
pois ele é considerado Agente político, e a parte de estrutura, funcionários e administrativo é vinculado a FAS/PG. Como outro assunto em pauta, a Comissão Jurídica e Financeira, conforme
compromisso do CMDCA junto ao CEDECA, solicita aos demais Conselheiros de Direitos que
apresentem sugestões/ propostas para solicitar alteração nas Leis 12119/2015 e 13047/2019, a
Presidente enfatiza que temos prazo para alterar a legislação e propõe que os Conselheiros enviem suas sugestões e que na reunião do dia 18 de março seja apresentada em Datashow todas
as considerações e após a Comissão sistematiza e encaminha para o município, sendo aceita a
proposta. Em Assuntos Gerais a Presidente apresenta o ofício 582/2019 do CEDCA , que trata da
Verba mencionada que o CMDCA supostamente teria perdido junto ao Governo do Estado, declara que isso não aconteceu, inclusive recebeu ofício ou nota explicativa que realmente foi um comentário equivocado, e que o CMDCA não perdeu verbas, e que a informação deverá constar em
Ata. Sobre as verbas das Entidades que tiveram um corte, em reunião com o Prefeito, este obser-
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vou que algumas Instituições nem sempre enviam relatórios informando como está acontecendo o
atendimento, ou seja necessidades, número de usuários, e outros; A Conselheira Leni informa que
existe algumas Escolas que estão atendendo crianças, sem a correta liberação e ciência do CMDCA, e do Núcleo de Educação, necessitando averiguações. A Presidente cita uma denúncia feita
sobre o acolhimento municipal, ou abrigo provisório, em que estaria atendendo os adolescente
meninas e meninos, apenas com dois educadores masculinos, e que em visita ao local percebeu
a ausência da Coordenadora, e da Psicóloga que estaria em licença médica, e a Assistente Social
logo estaria terminando seu horário do dia, permanecendo assim apenas os dois educadores mencionados, fez a observação de que se houvesse uma emergência com uma adolescente do sexo
feminino não teria ninguém para atendê-la. A representante da FASPG, Karina, explica que no dia
da citada visita, algumas situações aconteceram; confirmou a licença médica  da Psicóloga, relatando que o motivo foi que a mesma teria sido ameaçada por um adolescente acolhido, e que o
Município não disponibiliza de outa profissional para a substituição, a Coordenadora teria se deslocado até a Entidade Corina Portugal para acompanhar uma jovem que teria sido atendida no
Pronto Socorro Municipal, e lá permanecendo como acompanhante, a contratação de outra Educadora Social do sexo feminino já estava sendo verificada, mas de qualquer forma segue todo o
protocolo necessário. Os conselheiros presentes mencionaram a importância de se colocar na
página da Prefeitura um informativo da escala de atendimento do Conselho Tutelar, lembrando
também que o CMDCA irá aguardar o já citado regimento interno para avaliação e aprovação do
mesmo.A Presidente reapresenta o oficio nº046/2019 da Associação de Amigos da Criança da
Diocese de Ponta Grossa, no qual solicita a inclusão do Projeto “Ser Gestante” no Banco de Projetos e solicita a Comissão de registro que analise a solicitação. A secretaria apresenta os seguintes documentos: oficio nº10/2020 da Associação Reviver de Assistência ao Portador do Virus HIV
no qual informa a devolução de R$5.916,99 referente ao termo de Colaboração nº 031/2018, a
Plenária após verificar os documentos de transferência do valor em conta do Fundo Municipal
aprova a referida devolução; oficio nº 022/2020 da Associação de Apoio, Atendimento  Assessoramento à Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas no qual informa a devolução de R$
1.260,77 referente ao termo de Colaboração nº 015/2018 e R$ 860,16 referente ao termo de Colaboração nº 23/2018, a Plenária após verificar os documentos de transferência do valor em conta
do Fundo Municipal aprova a referida devolução; email do Escritório Regional informando que após
a solicitação da SMPPS e CMDCA, foi prorrogada a Deliberação 055/2016 que trata de Acolhimento Institucional- Crescer em Família; Ordem de serviço no 02/2020da FAS/PG dispensando os
funcionários nos dias 24 e 25 de fevereiro e 26 a partir das   12:00hs; SEI do Conselho Tutelar
Leste informando que a Conselheira Patrícia dos Santos assumiu a Presidência ;oficio nº 21/2020
do Conselho Tutelar Oeste encaminhando planilha de atendimento e escala de plantão do mês de
janeiro, sendo deliberado em encaminhar para a CEVES os atendimentos relativos ás violências
para a sua análise e para a Comissão de Registro para análise e parecer das demais áreas de
atendimento.Nada mais a tratar, eu, Denise a Alves Leifeld, Secretária Adjunta, lavro a presente ata
que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 19 de fevereiro
De 2020.
Ana Claudia Ribeiro Gomes____________________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira ____________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Camila Vanessa Sviech _______________________________________________________
RG 8.312.925-5
CPF 077.457.139-00
Daniela Aparecida Nascimento ________________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Claudimar Barbosa da Silva __________________________________________________
RG OAB/PR 14.562
CPF 451.984.899-72
Denise Alves Leifeld _________________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Fabiola Cibele Tozetto ________________________________________________________
RG 4.983.553-1
CPF 017.469.499-70
Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________
RG 1083002-8
CPF 306.247.389-49
Gilberto Ferreira __________________________________________________________
RG 1.468.331		
CPF 080.988.839-49
Irena Distéfano __________________________________________________________
RG 3855180-5
CPF 528.008.229-53
José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________
RG: 3.111920-0		
CPF 372.367.419-49
Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Lucelia de Fátima Andrade Schmigel __________________________________________
RG: 6.898.377-0		
CPF 960.451.679-5
Luiz Carlos Carneiro Gomes ___________________________________________________
RG 3.946.981-2
		
CPF562.134.929-68
Marcelo Safraid ___________________________________________________________
RG 4.209.961-0
		
CPF 565.380.149-68
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________
RG 4291507-6
CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5
		
CPF 441.116.999-72
Wilson Jeronimo Comel ______________________________________________________
RG 251164
CPF 058.268.079-46
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
ATA nº 003/2020

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte ,em reunião virtual do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito
e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária virtualmente,com a presença dos Conselheiros:
Robledo Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Denise Alves
Leifeld- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Ana Claudia
Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
João Eliseu Montes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
Acir Claro dos Santos representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
- Daniela Aparecida Nascimento- representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,
Maria de Fatima Pacheco Rodrigue- representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa
s- Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante do NUCRESS, Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de
Educação, Karina Teresinha Muehlbauer - representante da FAS/PG e Rose Cordeiro Bortolin
-Assistente Social do CMDCA. A Presidente Camila inicia a reunião dando as boas-vindas a todos
e dá início à primeira pauta, que trata da apreciação e análise do questionário sobre violências
encaminhado pela CEVES, explica que a Coordenação da CEVES encaminhou para que os Conselheiros pudessem analisar/complementar/sugerir/retirar questões no referido questionário que
será encaminhado para toda a rede de atendimento e após será decodificado pela Comissão para
conhecer a situação real no município .Após discussão sobre a questão, os Conselheiros fizeram
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algumas sugestões e aprovaram o conteúdo apresentado. Passando para o segundo item da pauta: SEI encaminhado pelo Departamento de Proteção Especial que solicita ao CMDCA apreciar a
transferência de R$ 200, 000.00 (duzentos mil realizados) provenientes da Deliberação 055/2016
do CEDCA, sendo aplicado em alimentação, EPIS e outros materiais conforme determinado pelo
CONANDA, informa ainda que será por dispensa de chamamento para os Acolhimentos do Município. Após diversos esclarecimentos pela Conselheira Karina, a Plenária aprovada a solicitação.
Como terceiro item, apreciação das sugestões de alteração da lei Municipal, a Presidente comenta
que há necessidade e urgência nessas alterações, pois o CMDCA se comprometeu junto ao CEDCA realizar as alterações necessárias para que o CMDCA esteja adquirindo o CPF emitido pelo
CEDCA, ficando assim alinhado com a legislação. Após várias colocações, ficou definido que será
novamente encaminhado por email as sugestões já existentes e todos retornarão com suas apreciações. Como Assuntos Gerais, a Presidente informa que o Presidente do IEDC está participando
da reunião e solicita um espaço. Concedido o espaço, o Sr. Alcides Presidente do IEDC, inicia sua
fala solicitando ao CMDCA a aprovação de projeto para ser encaminhado a uma empresa que está
disposta a investir no IEDC. A Presidente diz que o chamamento de projetos já expirou e que o
Banco de Projetos já está em vigência, questionando o Sr. Alcides porque não encaminhou no prazo.Com as explicações do referido Presidente, a Presidente passa á votação, se os Conselheiros
aprovam ou não o projeto proposto pelo IEDC e publicado para inserir no Banco de Projetos.Com
a votação individual, foi aprovado a inserção do projeto no Banco de Projetos.
A secretaria apresenta os seguintes documentos: SEI nº 16482/2020 do Departamento de Proteção Social Especial da FASPG informando que a alteração dos seus representantes, sendo os
novos representantes: Karina Teresinha Muehlbauer- titular e Tiago Marques do Carmo-suplente;
ofício datado de 03 de abril de 2020 encaminhado pelo Conselheiro Claudimar Barbosa da Silva,
representante suplente da OAB-Subseção de Ponta Grossa apresentando sua renuncia do cargo
de Conselheiro; recebido através de email a Deliberação nº017/2020 do CEDCA/PR, a qual prorroga o prazo de vigência das deliberações de cofinanciamento Fundo a Fundo do CEDCA/PR, pelo
mesmo prazo que durar o estado de calamidade pública devido à pandemia do COVID-19,após
conhecimento, a Plenária delibera que seja informado a FASPG desta deliberação; através do SEI
44581/2019 foi encaminhado a cópia do Diário oficial no qual foi publicado a Lei nº 13.702/2020 a
qual institui o Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora, e dá outras providências,
após conhecimento, delibera-se em arquivar em pasta própria e manter á disposição para consultas; apresentado o SEI 19736/2020 no qual o Departamento de Proteção Social Especial informa  a
nova sede do Serviço de Acolhimento Familiar, que passa a ser na Rua Luiz Copla, s/n ao lado da
antiga Sede da Central de Atendimento; oficio nº 006/ 2020 do JOCUM informando o encerramento
do termo de Colaboração 013/2019 encaminhando documentação de comprovação, após tomado
conhecimento a Plenária delibera que seja arquivado; recebido através de email, a solicitação do
Movimento Nacional Pró CFC( Pro Convivência Familiar e Comunitária) para responder a um questionário, sendo informado aos Conselheiros que foi repassado ás Instituições que estão registradas
no CMDCA; email do GERAR informando que devido a Pandemia não estão tendo aulas presenciais, mas sim através de plataformas de aprendizagem, e que várias medidas de economia foram
tomadas devido a tendência de inadimplência das empresas, sendo que a Gerar oferece serviço
terceirizado ás mesmas, em vista disso solicita se há possibilidade de recursos para auxiliar nessa
fase, a Plenária após discutir a solicitação delibera por informar á Instituição que infelizmente não
possui recursos financeiros; as Instituições: GERAR,  Centro de Promoção Humana “Arnaldo Janssen”, Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII e APROAULT encaminharam documentação para renovação de seus registros, deliberado por encaminhar à Comissão de Registro para
análise e parecer; oficio nº 011/2020 Associação Beneficente Lua Nova solicitando prorrogação de
prazo para o termo de Colaboração nº 034/2018, deliberado por consultar a UGT da FASPG e após
retornar a entidade; oficio nº 10/2020 do Instituto Educacional Duque de Caxias encaminhando
retificação dos Planos de Aplicação dos projetos: O mundo digital e virtual, Conscientização na
educação ambiental e social, com a natureza, o Som da vida Esporte como ferramenta da promoção da Paz, Musicalização como interação dos usuários do SCFV justificando que houve erro
de digitação no que se refere a contratação de profissionais, após analisado os referidos planos a
Plenária aprova as retificações.Nada mais a tratar, eu, Denise a Alves Leifeld, Secretária Adjunta,
lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR,
03 de junho de 2020
Acir Claro dos Santos ________________________________________________________
RG
		
CPF
Ana Claudia Ribeiro Gomes____________________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira ____________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Camila Vanessa Sviech _______________________________________________________
RG 8.312.925-5
CPF 077.457.139-00
Daniela Aparecida Nascimento ________________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Denise Alves Leifeld _________________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________
RG 1083002-8
CPF 306.247.389-49
João Eliseu Montes ________________________________________________________
RG 3.330-221-8
CPF 465.393.449-53
Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0		
CPF 685.793.449-15
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________ ________________________________________
RG 4291507-6
CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5
CPF 443.116.999-72
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
ATA nº 004/2020

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, em reunião virtual do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e
trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa
Sviech- representante do NUCRESS ,Daniela Aparecida Nascimento- representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa , Regina Rosa Pedroso Rosa - representante do NUCRESS, Ana
Claudia Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
Francisco Kapfemberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Thaize Carolina Rodrigues
de Oliveira – representante da Fundação Municipal de Saúde, João Eliseu Montes-representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Denise Alves Leifeld- representante das
entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Lislaine Pinto de Carvalho- representante
da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, Maria de Fátima Pacheco- representante
da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa e Leni Aparecida Viana da Rocha- representante
da Secretaria Municipal de Educação e o adolescente Gustavo Francisco Gomes da Silva. A
presidente Camila Vanessa Sviech dá início a reunião e solicita que o conselheiro João Eliseu
Montes profira uma prece. A Presidente informa que esta reunião foi convocada para poder finalizar a discussão sobre sugestões das alterações a serem feitas na Lei 12.119 de 01/04/2015 para
possíveis ajustes para alinhamento das legislações municipais, estadual e federal e aprovação
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da plenária. A conselheira Daniela faz a leitura de cada item com sua sugestão e os Conselheiros
discutem a sua viabilidade ou não de alteração. No artigo 8º onde havia sido suprimido a representatividade do gabinete do prefeito, o conselheiro Francisco coloca-se contrário e solicita que
permaneça tal representatividade, os demais conselheiros concordam e portanto, é acrescentado
também mais um representante dos usuários para que o conselho permaneça paritário, sendo
agora composto por 09 (nove) representantes da sociedade civil e 09 (nove) governamentais. O
conselheiro Francisco observa ainda que quando há dúvidas na redação dos artigos, deve ser
pesquisado nas leis estaduais ou federais para que fique mais claro e sugere que as comissões
permanentes como CEVES, COMPETI e demais sejam descritas em lei como integrantes do CMDCA. A conselheira Daniela ficou responsável por. Conselheiro Francisco sugere que toda explicação constante sobre sindicância seja suprimida, haja visto que tal explicação já consta no
Estatuto da Criança e do Adolescente, que por sua vez deve ser consultado cotidianamente, os
demais conselheiros sugerem que permaneça, pois tendo em vista que se não estiver descrito,
corre-se o risco de não ter subsídios legal, sendo de concordância de todos. Feito toda a análise
das sugestões, realizou-se a leitura geral das alterações da lei, ficando aprovada por este pleno, o
seguinte teor: Art. 5º Incluir:-III CONSELHOS TUTELARES-IV- Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente-V- Entidades de Atendimento governamentais e não governamentais-VI- Serviços Públicos especializados no atendimento de crianças, adolescentes e famílias, a
exemplo dos CRAS/ CREAS e CAPsI -Incluir Capítulo I – da Conferencia Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente- Art.... Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, espaço colegiado de caráter deliberativo, propositivo, mobilizador, composta
por delegados, representantes das entidades ou movimentos da sociedade civil organizada diretamente ligados à defesa ou ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e do Poder
Executivo, devidamente credenciados, que se reunirão em período determinado pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, através de edital de convocação,
publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, no qual constará o Regulamento da
Conferência.-§ 1°. Para a realização da Conferência, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CMDCA constituirá comissão organizadora paritária, garantindo a participação
de adolescentes.-§ 2° Em qualquer caso, cabe ao Poder Público garantir as condições técnicas
e materiais para realização da Conferência, de acordo com a Lei Municipal n.º 1010/2000.-§ 3º.A
convocação da Conferência deve ser amplamente divulgada nos principais meios de comunicação
de massa, bem como através de convocação oficial às entidades, organizações e associações definidas no Regulamento da Conferência.-Art...Os delegados da Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente representantes dos segmentos da sociedade civil serão credenciados
com antecedência, garantindo a participação dos representantes de cada segmento, com direito
à voz e voto, conforme dispor o Edital de Convocação e o Regulamento da Conferência.-....Os
delegados do Poder Executivo na Conferência serão indicados pelos gestores estaduais regionais
e municipais de cada política setorial de atendimento à criança e ao adolescente, mediante ofício
enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no prazo de até
10 (dez) dias anteriores à realização da Conferência, garantindo a participação dos representantes
das políticas setoriais que atuam direta ou indiretamente na defesa dos direitos da criança e do
adolescente, com direito a voz e voto. Art...Compete à Conferência:   -I - aprovar o seu Regimento;
-II - fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à criança e do adolescente no
biênio subsequente ao de sua realização; -III - eleger os representantes do município para as Conferências realizadas com abrangência regional e/ou estadual; -IV - aprovar e dar publicidade às
suas deliberações, através de resolução. -Art.... A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente possui caráter deliberativo, propositivo, mobilizador , e suas deliberações relativas
à política de atendimento à criança e ao adolescente serão incorporadas ao Planejamento Estratégico dos órgãos públicos encarregados de sua execução e a suas propostas orçamentárias com
a mais absoluta prioridade, observado o disposto no artigo 4º, caput e parágrafo único, alíneas “c”
e “d”, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e artigo 227, caput, da Constituição Federal.-Art. 8º Incluir:-O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é formado por
18(dezoito) membros, de notória idoneidade, com atuação no Município e com autonomia para a
tomada de decisão, sendo composto, paritariamente,-de-I - 09 (nove) membros da Administração
Pública Municipal, que tenham compromisso com as políticas públicas na área da criança e adolescente, indicados pelos seguintes--órgãos:
a)Gabinete do Prefeito;
b)Fundação Municipal de Saúde;
c) Secretaria Municipal de Educação;
d) Fundação Municipal de Esportes;
d) Secretaria Municipal de Esportes; (Redação dada pela Lei nº 13.407/2019)
e) Secretaria Municipal de Assistência Social;
e) Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa; (Redação dada pela Lei nº
13.407/2019)
f) Secretaria Municipal de Gestão Financeira;
f) Secretaria Municipal da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 13.407/2019)
g) Secretaria Municipal de Administração
g) Secretaria     Municipal    de    Políticas    Públicas    Sociais;    (Redação dada pela   Lei   nº
13.407/2019)
h) Fundação Municipal de Cultura.
I)Procuradoria geral do Município
II - 9 (nove) membros integrantes da sociedade civil, que tenham compromisso com as políticas
públicas na área da criança e adolescente, indicados pelas seguintes entidades:
a) 02 representantes de entidades que atuam em prestação de serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos devidamente registrada no CMDCA- b) 01 representante de entidades de atendimento as
pessoas portadoras de deficiências;- c)  02 representante de organizações de categorias profissionais de atuação na área da criança e do adolescente - d) 01 representante de organizações de
estudos, pesquisa e formação com intervenção política na área da criança e do adolescente.- e)
02 representante de profissionais que atuam diretamente em serviço de promoção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente, de instituições devidamente registrada CMDCA.- f) 01 representante dos usuários, podendo ser criança representada por adulto responsável ou adolescente
acima de 16 anos -A escolha dos representantes da sociedade civil será através de eleição própria,
organizada e realizada pelo CMDCA com a fiscalização do Ministério Público. A regulamentação do
processo de escolha será publicada por resolução própria. - No prazo de trinta dias após a posse,
os Conselheiros deverão participar de um curso de capacitação para o exercício da função, e após
revisar e aprovar o regimento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a eleger, entre seus pares, o Presidente, o Vice-Presidente e os Secretários. - DA POSSE
DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL - Os representantes da sociedade civil junto ao
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente serão empossados no prazo máximo de 30
(trinta) dias após a proclamação do resultado da respectiva eleição, com a publicação dos nomes
das organizações da sociedade civil e dos seus respectivos representantes eleitos, titulares e suplentes. Será realizada a publicação dos componentes do CMDCA através de Decreto Municipal-Art. 14 Incluir:-O Plenário, constituído da totalidade dos membros do CMDCA, é o órgão deliberativo, consultivo, propositivo, mobilizador e fiscalizador sobre as matérias de competência do
Conselho.-Art. 15º Incluir:-A Diretoria será constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário
Geral,Secretário Adjunto e Tesoureiro, com alternância de representante governamental e não
governamental, a quem compete a responsabilidade pelo processo de administração do Conselho,
regulação dos seus trabalhos e fiscalização de sua rotina, em conformidade com o regimento interno.-Art. 23º Incluir:-As comissões Inter setoriais terão caráter consultivo e serão vinculadas ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.- Art. 24 Incluir:-Instaurar,
por meio de comissão específica, de composição paritária, sindicância administrativa e processo
administrativo disciplinar para apurar eventual falta funcional praticada por Conselheiro Tutelar no
exercício de suas funções, assegurando ao acusado o exercício ao contraditório e à ampla defesa
Integrar-se com outros órgãos executores de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente, e demais conselhos setoriais-Instituir as Comissões Temáticas e/ou Inter setoriais necessá-
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rias para o melhor desempenho de suas funções, as quais tem caráter consultivo e vinculação ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA-§ ... Constará do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, dentre
outros:-I - A forma de escolha do presidente e vice-presidente do órgão, bem como, na falta ou
impedimento de ambos, a condução dos trabalhos pelo decano dos conselheiros presentes, nos
moldes do contido no art. 13 § 3º, desta Lei;-II - As datas e horários das reuniões ordinárias do
CMDCA, de modo que se garanta a presença de todos os membros do órgão e permita a participação da população em geral;-III - A forma de convocação das reuniões extraordinárias do CMDCA, comunicação aos integrantes do órgão, titulares e suplentes, Juízo e Promotoria da Infância e
Juventude,bem como à população em geral, inclusive via órgãos de imprensa locais;-IV - A forma
de inclusão das matérias em pauta de discussão e deliberação, com a obrigatoriedade de sua
prévia comunicação aos conselheiros, Juízo e Promotoria da Infância e Juventude, e à população
em geral, que no caso das reuniões ordinárias deverá ter uma antecedência mínima de 10 (dez)
dias;-V - A possibilidade da discussão de temas que não tenham sido previamente incluídos na
pauta, desde que relevantes e/ou urgentes, notadamente mediante provocação do Juízo e Promotoria da Infância e Juventude,-VI - O quórum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e extraordinárias do CMDCA, que não deverá ser inferior à metade mais um do número total
de conselheiros, bem como o procedimento a adotar caso não seja aquele atingido;-VII - A criação
de câmaras ou comissões temáticas em caráter permanente ou temporário, para análise prévia de
temas específicos, como políticas básicas, proteção especial, orçamento e fundo, comunicação,
articulação e mobilização, disciplinar etc., que deverão ser compostas de no mínimo 04 (quatro)
conselheiros, observada a paridade entre representantes do governo e da sociedade civil;-VIII - A
função meramente opinativa da câmara ou comissão mencionadas no item anterior, com a previsão de que, efetuada a análise da matéria, que deverá ocorrer num momento anterior à reunião do
CMDCA, a câmara ou comissão deverá apresentar um relatório informativo e opinativo à plenária
do órgão, ao qual compete a tomada da decisão respectiva;-IX - A forma como ocorrerá a discussão das matérias colocadas em pauta, com a apresentação do relatório pela câmara ou comissão
temática e possibilidade da convocação de representantes da administração pública e/ou especialistas no assunto, para esclarecimento dos conselheiros acerca de detalhes sobre a matéria em
discussão;-X - Os impedimentos para participação das entidades e/ou dos conselheiros nas câmaras, comissões e deliberações do Órgão;-XI - O direito de os representantes do Poder Judiciário,
Ministério Público,, presentes à reunião, manifestarem-se sobre as matérias em discussão, querendo;-XII - A forma como se dará a manifestação de representantes de entidades não integrantes
do CMDCA, bem como dos cidadãos em geral presentes à reunião;-XIII - A forma como será efetuada a tomada de votos, quando os membros do CMDCA estiverem aptos a deliberar sobre a
matéria colocada em discussão, com a previsão da forma solução da questão no caso de empate,
devendo ser assegurada sua publicidade, preservado, em qualquer caso, a identidade das crianças e adolescentes a que se refiram as deliberações respectivas;-XIV - A forma como será deflagrado e conduzido o procedimento administrativo com vista à exclusão, do CMDCA, de entidade
ou de seu representante quando da reiteração de faltas injustificadas e/ou prática de ato incompatível com a função, nos moldes desta Lei-XV -A forma como será efetuada a avaliação da qualidade e eficiência dos programas e serviços destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e
suas respectivas famílias, bem como conduzidos os processos de renovação periódica dos registros das entidades e programas, nos moldes do previsto pelo art. 90, §3º, da Lei Federal nº
8.069/90. -Art. 27 Incluir:-Os membros titulares e os suplentes do CMDCA exercerão mandato de
2 (dois) anos, admitindo-se a recondução apenas uma vez e por igual período-Art. 32 Incluir:-Os
recursos captados pelo Fundo Especial para a Infância e Adolescência servem de mero complemento ao orçamento público dos mais diversos setores de governo, que por força do disposto nos
arts. 4º, caput e parágrafo único, alíneas “c” e “d”; 87, incisos I e II; 90, §2º e art. 259, parágrafo
único, todos da Lei Federal nº 8.069/90, bem como art. 227, caput, da Constituição Federal, devem
priorizar a criança e ao adolescente em seus planos, projetos e ações. - O Fundo Municipal da
Infância e Adolescência - FIA será regulamentado por Decreto expedido pelo Poder Executivo
Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias após a vigência desta lei, observada as orientações
contidas na Resolução nº 137/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.-Em cumprimento ao disposto no art. 48 e parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA apresentará relatórios mensais acerca do saldo e da movimentação de recursos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência, de preferência via internet, em página
própria do Conselho ou da Secretaria Municipal de fazenda.-Art. 33 Alterar:-§ 2º A doação de recursos de pessoa física ou pessoa jurídica, com dedutibilidade do Imposto de Renda, será feita na
forma da legislação vigente, em conta específica do Fundo Municipal da Infância e da Juventude;
(Redação acrescida pela Lei nº 12263/2015)-Para:-A destinação de recursos de pessoa física e
jurídica .............. Conta especifica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-Art. 33 Incluir-ART.- O repasse de recursos para as entidades e programas voltados às políticas
de atendimento e proteção aos direitos da criança e do adolescente, devidamente cadastrada no
CMDCA Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, será efetivado por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, mediante
apresentação de Projeto ou Plano de Trabalho, sempre de acordo com as legislações vigentes de
tipificação de entidades beneficentes de proteção dos direitos da criança e do adolescente transferência de recursos para entidades públicas e privadas que prestam serviços de Assistência Social
em âmbito municipal processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes, ou atos similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria, de conformidade com o plano de trabalho
aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e adolescente – CMDCA, de conformidade com o plano de trabalho-Poderão pleitear recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA - as Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais que estejam regularmente registradas e com seus programas inscritos no CMDCA, há no mínimo 1 (um) ano a contar
da publicação da Resolução do CMDCA, com cadastro ativo para poder celebrar as parcerias e,
eventualmente, receber recursos financeiros, de acordo com chamamento público elaborado pelo
CMDCA.-Art.37 Alterar:-§ 2º Os Conselhos Tutelares estão administrativamente vinculados, a partir de 01/01/2018, à Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. (Redação dada pela Lei nº
13.010/2017) -Para:-A infraestrutura dos Conselhos Tutelares estão administrativamente, vinculados a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa O Poder Público Municipal garantirá a
estrutura necessária ao seu funcionamento, como uma sede, mobiliário, equipamento de informática, telefone, veículo, pessoal de apoio administrativo, além de outros.-Art. 37 Incluir:-A contratação dos Conselheiros Tutelares, para o período a que foi eleito, será através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, ficando vinculado a ela e a todas legislações
pertinentes -- Os Conselheiros Tutelares terão direito a diárias ou ajuda de custo para assegurar a
indenização de suas despesas pessoais quando, fora do seu município, participarem de eventos
de formação, seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes, e quando nas
situações de representação do Conselho.-(Observação: O Município deve manter um serviço de
transporte de criança ou adolescente para outro município, quando eventualmente necessário. Se,
excepcionalmente, o próprio Conselheiro Tutelar acompanhar a criança, as despesas com a criança, bem como com o Conselheiro e o motorista, de qualquer forma, devem ser de responsabilidade
do Município e não do conselheiro).-Art. 40 Incluir:-A POSSE DOS Conselheiros Tutelares será
realizada no dia 10 de janeiro preferencialmente na dependência da Câmara Municipal em sessão
solene-Art. 41 Alterar:-requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social previdência, trabalho e segurança;--XV - representar ao Ministério Público, para efeito das
ações de perda ou suspensão do poder familiar-Art. 60 Incluir:-O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA manterá em arquivo permanente todas as resoluções,
editais, atas e demais atos referentes ao processo de escolha do Conselho Tutelar, sendo que os
votos dos eleitores deverão ser conservados até o término da gestão e, após, poderão ser destruídos.-Art. 60 Alterar:-§ 1º O mandato será de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante
novo processo de escolha -Para:-Lei 13824/2019 permite a reeleição ..........-Art. 60 Retirar:-§ 2º O
conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente.- RETIRAR, DEVIDO A MU-
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DANÇA DA LEI-Art. 71-ncluir:- Os candidatos eleitos como suplentes serão convocados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para assumir no caso de férias
e vacância, licenças para tratamento de saúde, maternidade ou paternidade. -Os conselheiros tutelares suplentes serão remunerados proporcionalmente ao período de efetivo exercício da função
-Os conselheiros tutelares eleitos como titulares e suplentes, deverão participar do processo de
capacitação/formação continuada relativa à legislação específica às atribuições do cargo e dos
demais aspectos da função, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA antes da posse, com frequência de 100% para titulares e 75% para suplentes.- O conselheiro que não atingir a frequência mínima ou não participar do processo de capacitação, não poderá tomar posse, devendo ser substituído pelo suplente eleito que tenha participado
da capacitação/formação continuada, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação. -O
conselheiro reeleito ou que já tenha exercido a função de Conselheiro Tutelar em outros mandatos,
também fica obrigado a participar do processo de capacitação/formação continuada, considerando
a importância do aprimoramento continuado e da atualização da legislação e dos processos de
trabalho.-Art. 74 Alterar:-Nos termos da Resolução nº 170 de 10 de dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA o mandato dos membros do
Conselho Tutelar é de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução mediante um novo processo de
escolha-Para:-Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto
de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida
recondução por novos processos de escolha." (NR) LEI Nº 13.824, DE 9 DE MAIO DE 2019-Art.
76 Incluir:O expediente administrativo do Conselho Tutelar será em caráter permanente, de
segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 17:30 horas, devendo ser realizado escala de funcionários para intervalo de almoço, para garantir atendimento no período integral, não havendo prejuízo à população- Os servidores para dar suporte as ações dos Conselheiros Tutelares, serão
disponibilizados pelo Poder Público, garantindo o bom funcionamento e atendimento da demanda
da comunidades servidores que forem cedidos para os Conselhos Tutelares ficam subordinados à
Secretaria que os disponibilizar-  Observados os parâmetros e normas definidas pela Lei nº 8.069,
de1990 e pela legislação local, compete ao Conselho Tutelar a elaboração e aprovação do seu
Regimento.- § 1º. A proposta do Regimento Interno deverá ser encaminhada ao Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente para apreciação, sendo lhes facultado, o
envio de propostas de alteração. - Uma vez aprovado, o Regimento Interno do Conselho Tutelar
será publicado, afixado em local visível na sede do órgão e encaminhado ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público. -Parágrafo único: Cabe à legislação local definir a forma de fiscalização do
cumprimento do horário de funcionamento do Conselho Tutelar e da jornada de trabalho de seus
membros. - Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado
qualquer tratamento desigual. - Parágrafo único. O disposto no caput não impede a divisão de tarefas entre os conselheiros, para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em
comunidades distantes da sede, fiscalização de entidades, programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo Conselho - As decisões do
Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado, conforme dispuser o Regimento Interno.- § 1°
As medidas de caráter emergencial, tomadas durante os plantões, serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil subsequente, para ratificação ou retificação -§ 2° As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante documento escrito, no prazo máximo
de dois dias uteis, sem prejuízo de seu registro em arquivo próprio, na sede do Conselho.- § 3° Se
não localizado, o interessado será intimado através de publicação do extrato da decisão na sede
do Conselho Tutelar, admitindo-se outras formas de publicação, de acordo com o disposto na legislação local.- § 4º É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito
aos registros do Conselho Tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros.- § 5º Os demais interessados ou procuradores legalmente constituídos terão acesso às atas das sessões deliberativas e
registros do Conselho Tutelar que lhes digam respeito, ressalvadas as informações que coloquem
em risco a imagem ou a integridade física ou psíquica da criança ou adolescente, bem como a
segurança de terceiros. -§ 6º Para os efeitos deste artigo, são considerados interessados os pais
ou responsável legal da criança ou adolescente atendido, bem como os destinatários das medidas
aplicadas e das requisições de serviço efetuadas. -É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da
execução de políticas públicas. -Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar
os meios necessários para sistematização de informações relativas às demandas e deficiências na
estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de
Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, ou sistema equivalente. -§ 1º O Conselho Tutelar encaminhará relatório mensal ao Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e
Adolescente, ao Ministério Público e ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, contendo a síntese dos dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as demandas e deficiências
na implementação das políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e deliberadas
providências necessárias para solucionar os problemas existentes. -§ 2º Cabe aos órgãos públicos
responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes com atuação no município, auxiliar o
Conselho Tutelar na coleta de dados e no encaminhamento das informações relativas às demandas e deficiências das políticas públicas ao Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança
e do Adolescente. - O Conselheiro Tutelar de plantão, que não estiver em atendimento deve permanecer na sede do Conselho durante expediente, e após deverá permanecer constantemente
atento ao celular do plantão - O Presidente do Conselho Tutelar encaminhará mensalmente a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, cópia do registro ponto, assinado pelos Conselheiros
Tutelares para fins de remuneração-Art. 77 Alterar:-A remuneração mensal dos membros do Conselho Tutelar, quando em efetivo exercício, corresponderá ao valor do nível 16 do Quadro de Empregos Efetivos da Prefeitura Municipal, aos quais é assegurado o direito a - Para: - A remuneração
mensal dos membros do Conselho Tutelar, quando em efetivo exercício, corresponderá ao valor do
Cargo em Comissão nível 17 da Prefeitura Municipal,.......--Art. 77 Incluir:-As férias deverão ser
programadas pelos Conselhos Tutelares, podendo gozá-las apenas um Conselheiro em cada período, devendo ser informado por escrito ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, para que seja providenciada
a convocação do suplente, conforme prevê a Resolução 011/2019 do CMDCA-O período de férias
dos Conselheiros Tutelares Titulares por conta da suplência, deverá ser de forma consecutiva devendo o Presidente do CT apresentar planejamento do período de férias de todos os conselheiros
com 90 dias de antecedência do primeiro-Art. 81 Incluir:-Para apuração dos fatos, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA designará uma Comissão Especial,
assegurado o contraditório e ampla defesa ao acusado. As denúncias sobre irregularidades praticadas por Conselheiros Tutelares serão encaminhadas e apreciadas por uma Comissão Especial,
instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA .-§ 1º. A
Comissão Especial terá composição paritária entre representantes do governo e da sociedade -§
2º. A Comissão Especial receberá assessoria jurídica do advogado/procurador do município designado conforme art. 28 desta Lei. - A Comissão Especial, ao tomar ciência da possível irregularidade praticada pelo Conselheiro Tutelar promoverá sua apuração mediante Sindicância.-§ 1º. Recebida a denúncia, a Comissão Especial fará a análise preliminar da irregularidade, dando ciência por
escrito da acusação ao Conselheiro investigado de apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez)
dias de sua notificação, sendo facultada a indicação de testemunhas e juntada de documentos.-§
2º. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão Especial poderá ouvir testemunhas e realizar outras
diligências que entender pertinentes, dando ciência pessoal ao Conselheiro investigado, para que
possa acompanhar os trabalhos por si ou por intermédio de procurador habilitado.-§ 3º. Concluída
a apuração preliminar, a Comissão Especial deverá elaborar relatório circunstanciado, no prazo de
10 (dez) dias, concluindo pela necessidade ou não da aplicação de sanção disciplinar.-§ 4º. O relatório será encaminhado à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, dando ciência pessoal ao Conselheiro acusado e ao Ministério Público.-§ 5º. O
prazo máximo para conclusão da Sindicância é de 30 (trinta) dias.- Caso fique comprovado pela
Comissão Especial a prática de conduta que justifique a aplicação de sanção disciplinar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dará início ao processo adminis-
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trativo destinado ao julgamento do membro do Conselho Tutelar, intimando pessoalmente o acusado para que apresente sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias dando ciência l ao Ministério
Público.-§ 1°. Não sendo localizado o acusado, o mesmo será intimado por Edital com prazo de 15
(quinze) dias, a partir da publicação para sua apresentação, nomeando-se lhe defensor dativo, em
caso de revelia.-§ 4º. A condução dos trabalhos nas sessões de instrução e julgamento administrativo disciplinar ficará a cargo do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente ou, na falta ou impedimento deste, de seu substituto imediato, conforme previsto no
regimento interno do órgão-§ 5º. As sessões serão públicas, devendo ser tomadas as cautelas
necessárias a evitar a exposição da intimidade, privacidade, honra e dignidade de crianças e adolescentes eventualmente envolvidos com os fatos, que deverão ter suas identidades preservadas.
-§ 6º. A oitiva das testemunhas eventualmente arroladas e a produção de outras provas requeridas
observará o direito ao contraditório. -§ 7º. Serão indeferidas, fundamentadamente, diligência consideradas abusivas ou meramente protelatórias.-§ 8º. Os atos, diligências, depoimentos e as informações técnicas ou perícias serão reduzidas a termo, passando a constar dos autos do Processo
Administrativo Disciplinar. -§ 9º. Concluída a instrução, o Conselheiro acusado poderá deduzir,
oralmente ou por escrito, alegações finais em sua defesa, passando-se a seguir à fase decisória
pela plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.-§ 10. A votação
será realizada de forma nominal e aberta, sendo a decisão tomada pela maioria absoluta dos
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.-§ 11. É facultado aos
Conselheiros de Direitos a fundamentação de seus votos, podendo suas razões ser deduzidas de
maneira oral ou por escrito, conforme dispuser o Regimento Interno do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.-§ 12. Não participarão do julgamento os Conselheiros de Direitos que integraram a Comissão Especial de Sindicância.-§ 13. Na hipótese do
Conselheiro Tutelar acusado ser declarado inocente, ser-lhe-á garantido o restante do salário devido.-§ 14. O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar será de 30 (trinta) dias,
prorrogável por mais 30 (trinta), a depender da complexidade do caso e das provas a serem produzidas.-§ 15. Da decisão tomada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA serão pessoalmente intimados o acusado, seu defensor, se houver e o Ministério
Público, sem prejuízo de sua publicação órgão oficial do município. -É assegurado ao investigado
a ampla defesa e o contraditório, sendo facultada a produção de todas as provas em direito admitidas e o acesso irrestrito aos autos da sindicância e do processo administrativo disciplinar.- Parágrafo único. A consulta e a obtenção de cópias dos autos serão feitas na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre na presença de um servidor público
municipal, devidamente autorizado e observadas as cautelas referidas no art. 77, §5º desta Lei
quanto à preservação da identidade das crianças e adolescentes eventualmente envolvidas no
fato. -e a irregularidade, objeto do Processo Administrativo Disciplinar, constituir infração penal, o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente encaminhará cópia das peças necessárias ao Ministério Público e à autoridade policial competente, para a instauração de inquérito
policial. -Nos casos omissos nesta Lei no tocante ao Processo Administrativo Disciplinar, aplicar-se-á subsidiariamente e no que couber, as disposições pertinentes contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.- Procedimento semelhante será utilizado para apuração de violação
de dever funcional por parte de integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Nada mais a tratar, eu, Camila Vanessa Sviech, Secretária” All doc”lavro a presente ata que vai
assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 17 de junho de 2020
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
ATA nº 005/2020

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte ,em reunião virtual do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e trinta horas,
deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Lislaine Pinto de Carvalho
- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Francisco
Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Denise Alves Leifeld- representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso Vieirarepresentante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luiz Carlos Carneiro
Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Daniela Aparecida Nascimento- representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Maria de Fátima
Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Camila Vanessa
Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante do NUCRESS,
Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação de Saúde e Rose Cordeiro Bortolin -Assistente Social
do CMDCA. Justificaram ausência os Conselheiros: João Eliseu Montes, Irena Distéfano, Thaize
Carolina Rodrigues de Oliveira Participaram da presente reunião: a Sra Consuelo S. Lopes representante do Ministério Público e Gustavo da Silva- adolescente.Primeira pauta, trata da definição
de projeto para enviar ao Edital do Itaú, foram apresentados os projetos já existentes no Banco de
projetos, a escolha aconteceu de forma à contemplar, o qual não solicitasse contratação de pessoal, desta forma,  duas Entidades se encaixarem, APAM, e Instituto João XXIII, ambas solicitavam
utensílios de cozinha, mas conforme a maior necessidade, a escolhida foi a APAM, pelo fato de que
além de utensílios, solicitava também mesas e cadeiras, para o melhor atendimento, aos usuários.
Segundo item da pauta, a Presidente informa que a UGT/FASPG entrou em contato com o CMDCA
para informar que há vários Termos de Colaboração, os quais foram financiados através do Fundo
Municipal, e que se faz urgente fazer um relatório de monitoramento para que os mesmos sejam
finalizados junto a Controladoria do Município e após Tribunal de Contas, havendo  a necessidade
de uma Comissão composta de 05 membros. Após diversas considerações e esclarecimentos,
se colocaram à disposição para participar da referida Comissão os Conselheiros: Francisco Kapfenberger Filho, Claudia Maria Hey da Silva, Camila Vanessa Sviech, Regina Rosa Pedroso Rosa
e Leni Aparecida Viana da Rocha. Como também apresenta o SEI 45587 que trata da revogação
da Portaria Municipal nº15.740/2017 que criava a Comissão de Seleção de Chamamento Público,
a qual era composta de Conselheiros que não atuam mais no CMDCA e o parecer da Assessoria
legislativa é de que o CMDCA pode nomear uma Comissão para julgamento das propostas; a Plenária toma ciência e aprova o encaminhamento para revogação da mesma. Este Conselho recebe
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o Sr. Alcides Madalozzo representante do Instituto Duque de Caxias, este se presenta e solicita
oportunidade, para contar sobre a atual situação da Instituição, que a mesma necessita de auxílio
da Empresas que sempre se colocaram à disposição para financiamentos, que sempre tiveram
participação de grande importância no desenvolvimento dos serviços prestados pela Entidade, Sr.
Alcides Madalozzo explicou, procurando esclarecer com convicção, a necessidade de ser aceito
pelo CMDCA, o projeto, que ainda não se encontra no banco de projetos, mas que não for aceito
a Instituição perderá não só hoje um financiamento, mas talvez todos que possam vir, deixando de
contemplar auxílio as crianças e adolescentes de Ponta Grossa, passando o benefício para outras
cidades; após um grande tempo de explicações do representante do IEDC, além das perguntas
feitas pelos conselheiros, a Presidente do CMDCA Camila Vanessa Sviech, colocou em votação
a decisão, de ser inserido ou não o projeto da citada Entidade, já que ainda não constava no
banco de projetos, sendo assim os conselheiros votaram, a decisão foi positiva para a inserção
do projeto, para que este possa e tenha a oportunidade de ser financiado. A  secretaria apresenta
os seguintes documentos: oficio nº051/20 da GERAR, no qual solicitam a inscrição dos cursos :
Aprendiz Legal Logística, Aprendiz Legal Produção, Aprendiz Legal Comercial e Varejo, Aprendiz
Legal Administração CBO, Aprendiz Legal Turismo, Aprendiz Legal Telesserviços, Aprendiz Legal
Telesserviço Operador de Computador, Aprendiz Legal Auxiliar de Alimentação e Aprendiz Legal
Administrativos ARCO, após o Conselheiro Francisco esclarecer o funcionamento da inscrição no
CMDCA dos cursos de aprendizagem, por fazer parte da Comissão de Registro e devido a situação de pandemia, a Plenária aprova que seja feita a inscrição dos cursos acima citados; oficio nº
024/2020da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção, no qual informa a devolução no valor de
R$ 1.998,65(hum mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) referente ao
Termo de Colaboração nº 024/2018, a Plenária aprova a devolução tendo em vista que a mesma
enviou o comprovante do depósito na conta do Fundo Municipal; processo nº 1680518/2020 da
Associação Abrace o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Wallace Thadeu de Mello
e Silva, encaminhando documentos e solicitando o cadastro no CMDCA, a Plenária delibera por
encaminhar a Comissão para análise e parecer, conforme o Conselheiro Francisco Kapfenberger Filho, seria de grande importância uma visita ao HC, no entanto, neste momento não será
possível pelo fato do período da pandemia, mas que em outra oportunidade, além de importante,
faz-se necessária esta visita; as Entidades: APAE, APPDF e Associação Beneficente Lua Nova
encaminharam documentação para a manutenção do registro no CMDCA, a Plenária delibera por
encaminhar à Comissão para análise e parecer; O Ministerio Público solicita informações relacionadas à denúncias feitas com relação à eleição de Conselheiros Tutelares, mencionado que até
o momento se faz não concluso, sendo assim, será providenciada nova reunião com a Presidente
da comissão Lucélia de Fátima Andrade Smiguel, para tais verificações.  Nada mais a tratar, eu,
Denise Alves Leifeld, Secretária Adjunta, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que
com ela concordar. Grossa/PR, 08 de julho de 2020
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
ATA nº 006/2020

Aos vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte ,em reunião virtual do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Lislaine Pinto de Carvalho - representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Denise Alves Leifeld- representante das
entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Ana Claudia Ribeiro Gomes- representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, João Elizeu Montes representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente Luiz Carlos Carneiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante do NUCRESS, Leni Aparecida
Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Tiago do Carmo – representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Karina Teresinha Muehlbauer- representante
da Fundação Municipal de Assistência Social e Rose Cordeiro Bortolin -Assistente Social do CMDCA. Participaram da presente reunião: Gustavo da Silva- adolescente, Tatyana Belo e Maria Lúcia
Ferreira representantes da FASPG/Departamento de proteção Social Básica, Marcia Fidelis, Lilian
Taborda Leal e Magda Tenório representantes da APROAUT, o Conselheiro João Elizeu Montes
mencionou Criança Feliz, programa na 1ª infância, apresentado ao CMAS, programa de visitas
para que está inscrito no Cadastro único, Bolsa família ,BPC de 00(zero) à 06 (seis) anos, gestantes, e crianças de 00(zero) a 36 (trinta e seis) meses de idade, as visitas poderão ser semanais, ou
quinzenais, com o objetivo do fortalecimento de vínculos, aproximadamente 1000(mil) metas, sendo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a meta, a forma será por chamamento público, este enviado
ao CMDCA, para acesso aos conselheiros, à proposta foi considerada favorável por este conselho,
o citado conselheiro que apresentou o programa, observa que antes de lançar o programa, será
feito um levantamento, cálculos, de custos, encargos, combustíveis, para que seja elaborado um
programa de qualidade. 2º APROAUT, as representantes Márcia Fidelis, Lilian Taborda Leal e
Magda Tenório, mencionam o aumento de casos de autismo, em que as famílias procuram a Entidade buscando um auxílio de como e o que poderão fazer, para iniciar os cuidados necessários à
pessoa com indicação de autismo, Márcia relata que a instituição não conta com um profissional
de Psicologia, para a avaliação do diagnóstico para os pacientes encaminhados, APROAUT se faz
referência neste atendimento, mas que com a falta do profissional o procedimento fica praticamente parado, sem qualquer forma de observação ou diagnóstico, pois existem várias formas de autismo, e cada um precisa ser cuidado e tratado especificamente como necessita, ela conta que recebem semanalmente crianças, as quais enfrentam dificuldades, muitas com uma situação de baixa
renda, a avaliação para autismo é algo muito especializado, conta a Assistente Social Márcia,
precisa ser sistematizado, para dar um rumo à família, para que se faça valer a garantia de direitos,
a solicitação e a espera é de que o Município habilite alguém, um profissional para que exerça essa
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função na APROAUT, contou que já buscaram esta ajuda, e o Prefeito aceitou, mas com a pandemia está parado, e a demanda continua, Conta que foram oficiados à atender, mas com a falta do
profissional, não tem o que fazer, também existe uma falta d espaço físico apropriado para tal
avaliação, existe uma lista de espera grande, mas que não conseguem dar um rumo às famílias
que tanto esperam pela resposta, a Entidade solicita alguém para tomar frente à situação, e garantir o direito dessas crianças. Lilian Taborda Leal, conta que todas as pessoas que para lá são encaminhadas são autistas, mas cada uma com necessidades diferentes, precisando de avaliação
psicológica, ou seja um olhar específico, independente da patologia, e que não acontece uma negativa ao atendimento, mas precisa fazer a diferença para cada caso, a maioria que vem com
diagnóstico de autismo, vem também associado outra situação, ou outra patologia, a Entidade teve
em seu quadro por um período de 12 meses por projeto uma Psicóloga e Psicopedagoga, mas
infelizmente terminou o projeto já em 2019,.Marcia menciona, que o ideal seria um centro especializado para suprir esses atendimentos, não apenas para autismo, mas também parta outras situações, pois existem situações na Educação, onde alguns alunos são considerados rebeldes, mas
que na maioria das vezes se trata de uma situação de autismo, Lilian, a avaliação psicológica não
é feita apenas em um momento, mas em várias encontros com o usuário e família, onde vários
fatores levam a condição à ser verificada, Magda relata que hoje a APROAUT atende apenas o
Município de ponta Grossa, mas as solicitações, chegam também de outros, inclusive, outros Estados, pois recebem informações de que a Entidade é referência pelo atendimento da escola, inclusive , a procura acontece também pelas escolas regulares.3ª a Presidente do CMDCA Camila
Vanessa Sviech, comenta que uma Técnica de uma Instituição fez uma denúncia, sobre uma
adolescente que estava trabalhando, ou seja, trabalho infantil, a conselheira tutelar que realizou o
atendimento, acabou contando, de onde partiu a denúncia, e desta forma a Assistente Social que
denunciou, agora está sofrendo represálias por parte da família, esta alega que a menina foi apenas 2 dias, e que foi por vontade própria, uma vez que não obedece ao que a mãe fala, decidindo
ela própria o que fazer, o CMDCA recebeu relatório da Técnica explicando tudo, inclusive com cópias de mensagens do whats app da mãe para a Assistente Social, a solicitação é de que seja
verificado com urgência a postura da Conselheira Tutelar, de forma que a mesma seja ouvida para
os devidos esclarecimentos. A secretaria apresenta os seguintes documentos: Memorando
110/2020 do Conselho Tutelar Norte informando que a nova diretoria, assim composta: Presidente:
Tatiana Nunes da Silva, Vice Presidente: Luan Marcelo Batista e secretária: Simone Aparecida
Scheifer; ofício nº 58/2020 da OAB Subseção Ponta Grossa, no qual informa a substituição dos
seus representantes, sendo a partir desta data representante titular- Sr. Paulo Henrique Camargo
Viveiros e suplente- Sr Angelo Pilatti Junior, a Plenária delibera que a secretaria realize os procedimentos administrativos necessários; através de email  a ABASE/Casa do Piá enviou documentos
necessários para a manutenção do seu registro, deliberado por encaminhar a Comissão de Registro para análise e parecer. A Casa da Acolhida solicita liberação de um veículo que recebeu da
Marilac, quando a Instituição fechou, o pedido é para que o caro possa ser vendido, já que as
condições do mesmo, não são nada apropriadas para o uso, os 4 pneus murchos, a documentação está sendo paga, sendo assim o veículo está apenas causando prejuízo a Entidade, conforme
os conselheiros precisaria verificar se o correto não seria o carro ter sido entregue à uma Instituição que atenda crianças e adolescentes, também verificar quanto foi gasto com esse carro, se a
Casa da Acolhida ficou com o mesmo por conta própria, O Conselheiro João Elizeu Montes observou que não vê problemas na venda, sendo que um veículo com mais de 5 anos de uso, já não
seria apropriado para uma Instituição, pelo fato de que sempre necessita de consertos, e para uma
Instituição fica bastante difícil o conserto custa caro, O conselheiro Francisco Kapfenberger Filho
pensa que o mesmo deveria ser entregue ao CMDCA, para ser dado abaixa, a Presidente deste
conselho sugere que se peça cópia do documento do veículo para verificação, d, à  quem realmente este carro pertence. Nada mais a tratar, eu, Denise Alves Leifeld, Secretária Adjunta, lavro a
presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR, 29 de julho de
2020
Ana Claudia Ribeiro Gomes____________________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira ____________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Camila Vanessa Sviech _______________________________________________________
RG 8.312.925-5
CPF 077.457.139-00
Denise Alves Leifeld ______________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________
RG 1083002-8
CPF 306.247.389-49
João Eliseu Montes ________________________________________________________
RG 3.330-221-8
CPF 465.393.449-53
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Lislaine Pinto de Carvalho __________________________________________________
RG 8.139.367-2
		
CPF 047.024.189-63
Luis Carlos Carneiro Gomes __________________________________________________
RG 3.946.981-2 		
CPF562.134.929-68
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0 		
CPF 685.793.449-15
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________
RG 4291507-6
CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5
		
CPF 443.116.999-72
Tiago do Carmo ___________________________________________________________
RG 8488.284-4
CPF 048.931.839-82
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
ATA nº 007/2020

Aos vinte e seis do mês de agosto de dois mil e vinte ,em reunião virtual do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e trinta horas,
deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Robledo Cordeiro Karpinski representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Lislaine Pinto
de Carvalho - representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Denise Alves Leifeldrepresentante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Ana Claudia Ribeiro
Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Daniela
Aparecida Nascimento- representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Maria de
Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa, Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante do
NUCRESS, Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação,
Tiago do Carmo – representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Karina Teresinha
Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Claudia Maria Hey da
Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde e Rose Cordeiro Bortolin -Assistente Social
do CMDCA. Participou da presente reunião: Gustavo da Silva- adolescente.
Aprovadas as atas de nº 02,04 e 06.O Vice Presidente do CMDCA, faz comentário sobre o Fundo,
o Conselheiro Armando menciona sobre a carta redigida às empresas, que esta acabou ficando
parada, devido à atual circunstância em que vivemos, mas que será necessário retomar logo. A
Comissão de Registro apresenta os seguintes pareceres: PARECER 006/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em
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reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido da Associação de Proteção aos
Autistas-APROAUT encaminhado através oficio nº 45/2020, no qual encaminha documento para
manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável
a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.; PARECER 007/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020,
analisou o pedido da Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional- centro Social Casa do
Piá, encaminhado através de e-mail documentos para manutenção do registro neste Conselho.
Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a
Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de
março de 2020; PARECER 008/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS
DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de
2020, analisou o pedido do Centro de Integração Empresa escola- CIEE, encaminhado através de
e-mail documentos para manutenção do registro neste Conselho. Análise da mesma a Comissão
dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução
nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.   Grossa, 19 de março de 2020; PARECER 009/2020- A
COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE
ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido da Associação
Amigos do Hospital da Criança de Ponta Grossa-AAHCPG encaminhado através de oficio nº
23/2020, documentos para manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a
Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da
Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de março de 2020 PARECER
010/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido da
escola Profissional Piamarta Instituto João XXIII encaminhado através de oficio nº 053/2020, documentos para manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá
parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº
011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de março de 2020; PARECER 011/2020-A
COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE
ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido da Associação
Beneficente Lua Nova encaminhado através e-mail, documentos para manutenção do registro
neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro.
Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser
encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta
Grossa, 19 de março de 2020; PARECER 012/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de
agosto de 2020, analisou o pedido da Associação Antares encaminhado através e-mail, documentos para manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer
favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007,
o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente; PARECER 013/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de
agosto de 2020, analisou o pedido do Ensino Social Profissionalizante – ESPRO, encaminhado
através e-mail, documentos para manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma
a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da
Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de março de 2020; PARECER
014/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido do
Operário Rodoviário Esporte Clube, encaminhado através de oficio sem número/2020, documentos para manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer
favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007,
o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de março de 2020; PARECER 015/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido do Geração de Emprego,
Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional - GERAR, encaminhado através de oficio sem número/2020, documentos para manutenção do registro neste Conselho. Após análise da mesma a
Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da
Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.   Grossa, 19 de março de 2020; PARECER
016/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido da
Associação Missionaria de Beneficência / Centro de Promoção Humana – Arnaldo Jansen, encaminhado através de oficio 01/2020, documentos para manutenção do registro neste Conselho.
Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a
Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de
março de 2020; PARECER 017/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS
DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de
2020, analisou o pedido da Coordenação do Programa Adolescente Aprendiz, encaminhado através de oficio 01/2020, documentos para manutenção de inscrição neste Conselho. Após análise da
mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17
§ 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de março de 2020; PARECER 018/2020-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO
E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 19 de agosto de 2020, analisou o pedido
da Associação de Pais e Amigos-APAE, encaminhado através de oficio 092/2020, documentos
para manutenção de registro neste Conselho. Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o
presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ponta Grossa, 19 de março de 2020.Após várias considerações e esclarecimentos a Plenária aprova os Pareceres apresentados. A secretaria apresenta os seguintes documentos: email da Vara da Infância encaminhando oficio nº 765/2020 informando o deposito de R$
170,00(cento e setenta reais) no Fundo Municipal; oficio nº 059/2020 da APADEVI no qual informa
a devolução de R$ 32.294,80(trinta e dois mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
referente ao termo de Colaboração nº 026/2018, após a verificação do comprovante de depósito
na conta do fundo Municipal, a Plenária aprova a devolução; recebido através do SEI 47763/2019
as informações solicitadas a FASPG sobre o Abrigo Municipal, composição do quadro técnico,
endereço, contatos etc., deliberado por encaminhar a Comissão de Registro para conhecer; oficio
nº 10/2020 do Ministério Melhor Viver encaminhando documentos para manutenção de registro. O
Presidente da Comissão, Conselheiro Francisco, propõe que essa Entidade também fique aprovado sua manutenção, pois é conhecida e todos sabem que a mesma encontra-se em funcionamento, os presentes aprovam a proposta do Conselheiro. Nada mais a tratar, eu, Denise Alves Leifeld,
Secretária Adjunta, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar.
Grossa/PR, 26 de agosto de 2020
Ana Claudia Ribeiro Gomes____________________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira ____________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Camila Vanessa Sviech _______________________________________________________
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RG 8.312.925-5
CPF 077.457.139-00
Claudia Maria Hey da Silva __________________________________________________
RG 4479714-3
CPF 639.922.489-68
Denise Alves Leifeld ______________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________
RG 1083002-8
CPF 306.247.389-49
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Lislaine Pinto de Carvalho __________________________________________________
RG 8.139.367-2
		
CPF 047.024.189-63
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0 		
CPF 685.793.449-15
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________
RG 4291507-6
CPF 804.358.209-44
Robledo Cordeiro Karpinski ________________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5
		
CPF 443.116.999-72
Tiago Marques do Carmo _____________________________________________________
RG 8488.284-4
CPF 048.931.839-82
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AFEPON

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE
P O N TA G R O S S A

FMC

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
C U LT U R A
RESULTADO FINAL
EDITAL 009/2020
CHAMADA DE TRABALHOS PARA O II SEMINÁRIO DE ESTUDOS
CULTURAIS DE PONTA GROSSA – EDIÇÃO VIRTUAL

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado
do Edital 009/2020 - Chamada de Trabalhos para o II Seminário de Estudos Culturais de Ponta
Grossa – Edição Virtual. Os trabalhos foram avaliados por uma Comissão Técnica formada pelos
conselheiros Rafael Schoenherr, representante do segmento de Cine-Foto-Vídeo; Fátima Ribeiro,
representante do segmento de Música, e Elizabeth Johansen, representante da Associação de
Preservação do Patrimônio Cultural e Natural (APPAC), com base nos seguintes critérios: a) relevância do estudo; b) qualificação das conclusões e c)  uso do referencial teórico-metodológico. As
apresentações dos trabalhos serão realizadas no dia 05 de novembro, de forma online. A Fundação Municipal de Cultura entrará em contato com os participantes para maiores informações.
INSCRITO
PROJETO
NOTA
Grupos e ações culturais independentes em Ponta Grossa na
Karina Janz Woitowicz
9,67
cobertura jornalística do projeto Cultura Plural
Redesenhando a Memória Local: educação patrimonial no períFábio Martins
8,90
metro urbano central da cidade de Ponta Grossa/PR
Eu sou da paz e do amor, mas sei tocar o terror: análise da
Daiani Martins Machado
5,70
Economia Criativa frente ao rock na cidade de Ponta Grossa/PR
Ponta Grossa, 21 de outubro de 2020
FERNANDO RÖHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: CZK ENSINO DE ARTE E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE e CONTRATADA resolvem, RESCINDIR, para todos
os efeitos de direito com amparo no artigo 78 e 79, da Lei 8.666/93, o Contrato nº 001/2020, conforme protocolado SEI n°. 34760/2020 Oriundo do Pregão n° 033/2019.
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 013/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADO: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 19/11/2020 a 19/11/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais).

FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
CONTRATO Nº 086/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de exames e procedimentos de diagnóstico, de forma a complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento,
atendendo o valor da tabela CONFORME ANEXO I.
VALOR: R$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 45/2020

IPLAN

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE
P O N TA G R O S S A
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PREFEITURA MUNICIPAL
DEAPONTA
PROL
R GROSSA

C O M PPARNO
HLI A
A RD E H A B I T A Ç Ã O D E P O N T A G R O S S A
Companhia de Habitação de Ponta Grossa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº. 006/2020
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, por intermédio
de seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, amparado nas disposições dos
artigos 12 e 20, II, ambos da Lei Municipal nº. 13.212/2018 e do art. 3º do Decreto
Municipal nº. 16.131/2019 NOTIFICA o Município de Ponta Grossa, Construtora
Independência LTDA, Airton J. Lenhart e Cia LTDA e Felipe Stoffel Berte, na
qualidade de titular(es) de domínio e confrontante(s) da área demarcada, na pessoa de
seus respectivos representantes legais se assim se fizer necessário, quanto a existência
de requerimento de instauração de procedimento de Regularização Fundiária Urbana,
por interesse Social/Específico, formulado por:

______________________________________________________________________________

CINTIA DE JESUS MIRANDA
FELIPE DE OLIVEIRA
GABRIELE PROTZE MENDES
IZABEL OLIVEIRA
MARCELA PROTZE DE ALMEIDA
MIRIA LOHUANNA BATISTA PEREIRA
RAIANE MENDES
SEBASTIAO OSNI CAMARGO
SELMA
SILMARA AP FERRAZ DE LIMA
SONIA
WANDERLEI DE SOUZA LEMES
E demais pessoas ainda porventura não encontradas, na condição de Legitimados,
conforme prescrição contida no artigo 6º, II, da Lei Municipal nº. 13.212/2018, dos
imóveis urbanos com transcrição de transmissão registrada sob o nº. 21.235, junto ao 1º
Registro de Imóveis desta Comarca de Ponta Grossa, denominada de Área S/D, para
que apresente impugnação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento deste Edital, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº. 13.212/2018, sob
pena da incidência do § 3º do mesmo artigo, além da advertência de que a ausência da
impugnação no prazo concedido implicará na perda de eventual direito que o Notificado
titularize sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária Urbana por interesse Social.
A área a ser regularizada contém as seguintes medidas:
Quadro de áreas
Área (m²) Percentual
Área total de documentação
3012,62
Área de intervenção - A4
3012,62
100,00%
Área de lotes
2663,82
88,42%
Corredores de acesso
114,17
3,79%
Área
Remanescente
(AV
e
AP
P
)
973,75
32,32%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Quantidade de lotes (un):
12
12
Quantidade de famílias (un):
48
População
de ocupação
(un):
Companhia
de Habitação
de Ponta
Grossa

P R O LAR

A totalidade da área de lotes a regularizar é de 3012,62m², tendo essa área uma
concentração de 12 (doze) lotes urbanizados, sendo 12 (doze) famílias, com população
de 48 (quarenta e oito) pessoas, situado na Vila Liane, nesta cidade de Ponta Grossa,
acessível, atualmente, pelas Ruas Daily Luiz Wambier, Dr. Rubens Gomes de Souza e
Casemiro Popinigis.
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Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico da Companhia de Habitação de Ponta
Grossa no endereço: www.prolarpmpg.com.br
Ponta Grossa, 30 de julho de 2.020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO
Diretor Financeiro - PROLAR

______________________________________________________________________________

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR

1) De um lado, a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, sociedade
de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, com sede na Rua Balduíno
Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84.010-050, representada pelo Diretor
Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, advogado, inscrito no CPF
nº 004.840.429-20, CIRG nº 7.011.307-4 SSP-PR.
2) De outro lado, EVERSON LUIS CORDEIRO, inscrito no CPF sob o nº 019.642.209-47, casado
com DENIZE MARIA MARTINS CORDEIRO, inscrita no CPF sob o nº 083.988.909-75, ambos
promitentes compradores do lote 449, da quadra 15, do Loteamento Jardim Cachoeira, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme contrato particular de compromisso de compra
e venda nº 449, assinado em 19 de fevereiro de 2010.
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA os compromissários compradores
supracitados, tendo em vista a constatação, por meio de fiscalização social, de que o imóvel fora
vendido a terceiros, sem anuência da compromissária vendedora, fato que contraria o disposto na
cláusula décima do referido instrumento de compra e venda.
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de comprovar, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusula contratual.
5) Depois de constituído em mora o promissário comprador, caso não haja explicações em até 30
(trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado
rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.
Ponta Grossa, 08 de outubro de 2020
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO
Diretor Financeiro – PROLAR
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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

A COMPANHIADE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº81.670.804.0001/08, com
sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84.010-050, representada neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO,
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para
os devidos fins,

RESOLVE

Rescindir unilateralmente o Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 040 do
Loteamento Parque dos Sabiás, lote 10, quadra 8, e seus respectivos anexos se houverem,
firmado com CAMILA PIASTUCH e ROBERJAN SCRENCOVISKO DOS SANTOS.
Fundamenta-se no descumprimento do disposto na cláusula 7ª,II do instrumento contratual, acerca obrigatoriedade de residir no imóvel e não ceder a terceiros.
Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da
PROLAR, na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que
porventura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento.
Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circulação, quando assim o exigir.
Ponta Grossa, 05 de outubro de 2020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO
Diretor Financeiro - PROLAR

AMTT

A U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E
TRÂNSITO E TRANSPORTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

RERRATIFICAÇÃO DE DATA DA CONCORRÊNCIA 002/2020
ABERTURA: 20/11/2020 HORÁRIO: 14:00
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