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DECRETO

Nº 1 7. 9 1 3, de 21/10/2020
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 14.503,12.
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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° 43358/2020,

DECRETA
Art. 1º.
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Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 14.503,12 (catorze mil quinhentos e três reais e
doze centavos), 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

30.001.10.846.0222.0.022.

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

395 - 3.3.30.93.00.00

494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

14.503,12

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO
- CÂMARA MUNICIPAL...........................................................................14

Art. 2º.

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado o Superávit Financeiro na fonte de recurso 494 no valor de R$
14.503,12.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETOS
DECRETO

Nº 1 7. 9 1 2, de 21/10/2020
Efetua a transferência de valores no total de R$
811.000,00.

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 66229/2020,

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$ 811.000,00 (oitocentos e onze mil reais), nas Dotações Orçamentárias
abaixo discriminadas:

______________________________________________________________________________

DECRETO

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
489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 810.000,00
PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS

389 - 3.3.90.39.00.00
30.001.10.122.0899.8.898.
33 - 3.1.90.92.00.00

00303 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

Nº 1 7. 9 1 4, de 21/10/2020
Efetua a transferência de valores no total de
R$ 5.000,00.

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 n° 65733/2020,

DECRETA
Art. 1º.

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
30.000.00.000.0000.0.000.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

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$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo
discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores

1.000,00

18.000.00.000.0000.0.000.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO

18.002.00.000.0000.0.000.

DEPART.DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

18.002.04.122.0018.2.178.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.000,00
PESSOA FÍSICA

21 - 3.3.90.36.00.00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores
30.000.00.000.0000.0.000.
30.001.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.10.122.0235.2.395.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A
SAÚDE
489 MATERIAL DE CONSUMO
400.000,00
410.000,00
489 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE
TERCEIRIZAÇÃO

388 - 3.3.90.30.00.00
387 - 3.3.90.34.00.00

30.001.10.122.0899.8.898.
35 - 3.3.90.92.00.00

Art. 2º.

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS
00303
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

1.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à 21/10/2020.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

18.000.00.000.0000.0.000.

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO

18.002.00.000.0000.0.000.

DEPART.DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

18.002.04.122.0018.2.178.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO
00001 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00

20 - 3.3.90.30.00.00

Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município
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DECRETO

EDIÇÃO Nº 2.953 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020

Nº 1 7. 9 1 5, de 21/10/2020
Efetua a transferência de valores no total de R$
85.000,00.

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 n° 65703/2020,

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$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nas Dotações Orçamentárias
abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
27.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

27.004.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

27.004.08.244.0047.1.375.

MANUTENÇÃO DOS PISOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL MAC FNAS
00826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 85.000,00
PESSOA FÍSICA

131 - 3.3.90.36.00.00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

27.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

27.004.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

27.004.08.244.0047.1.375.

MANUTENÇÃO DOS PISOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL MAC FNAS
00826 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 85.000,00
PESSOA JURÍDICA

132 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 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 1 6, de 21/10/2020

Concede Permissão de uso de área no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta
Grossa Vereador Oldemar Andrade, em favor da Empresa Expresso Satélite do Norte
Ltda., conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto no § 3º, do art. 20 da Lei Orgânica do Município c/c o
artigo 3º, da Lei n. 10.013, de 26/08/2009 e do Decreto nº. 5.660/2011, considerando, ainda, o
contido no protocolado Sei n°. 55671/2020,

DECRETA

Art.1º. Fica concedida Permissão de Uso de área situada no Terminal Rodoviário Intermunicipal de
Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, da seguinte forma:
Empresa Titular: EXPRESSO SATÉLITE DO NORTE LTDA
CNPJ: 01.031.060/0001-34
Representante Legal: Abadio Pereira Cardoso Neto
CPF: 017.262.871-73.
Identificação da área:
Nº do Guichê Quantidade de Guichês Área Localização Arruamento Interno
13
1 (um)
9,68 m²
Interno
Rua B
Art.2º. A permissão de uso outorgada neste Decreto tem caráter remunerado, intransferível, por
prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto, e destina-se apenas
à venda e comércio de passagens do transporte coletivo intermunicipal e interestadual.
§ 1°. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, a critério
da Administração e desde que preenchidos os requisitos legais e regimentais, bem como,
pontualidade na quitação das obrigações financeiras decorrentes da permissão.
§ 2º. A Permissionária pagará o preço público pela utilização do espaço e a Quota de Limpeza,
conforme Regimento Interno.
§ 3º. A permissionária obedecerá em tudo o Regimento Interno do Terminal e o respectivo Termo
de Permissão, considerados partes integrantes deste Decreto.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de outubro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 9/2020 – Processo nº 26/2020 – para Aquisição de MATERIAL DE
LIMPEZA para utilização das unidades culturais da Fundação Municipal de Cultura realizado em
14/10/2020.
FORNECEDOR: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
DESINFETANTE PARA
USO GERAL - desinfeta,
desodoriza, lima e perfuma, inibe proliferação
de microrganismos, com
ação fungicida e bactericida fragrância lavanda
- embalagem de 5 litros
em plástico resistente verdesan
6
1
GL
60
5,9800
358,8000
com tampa rosqueável cfe edital
com lacre (que não estoure no empilhamento),
apresentar registro ou
notificação na ANVISA e
Ficha de Informação de
Segurança de Produto
Químico - FISPQ, de
acordo com NBR 14725
LIMPA VIDROS, clorado
com bioalcool para remoção de proteínas e outras
sujidades. Composição perfect
12
1
tensoativo aniônico aquil clean cfe
UND
60
3,5000
210,0000
sultanato, agente se- edital
questrante, poli fosfatos
especiais. Embalagem
frasco 500 ml.
Valor Total do Fornecedor: R$ 568,80 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).
FORNECEDOR: MIX ATACADO EIRELI - CNPJ: 30.804.335/0001-23
Lote Ordem

L I C I TA Ç Õ E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 166/2020

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 10 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 Aquisição de pneus para os equipamentos da Patrulha Agrícola, da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.. Valor Máximo: R$ 4.082,00(quatro mil e
oitenta e dois 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, , 26 de outubro de 2020
BRUNO CESAR COSTA PINTO
Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
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Descrição

Marca

AGUA SANITÁRIA composição: hipoclorito
de sódio, hidróxido de
sódio e água, teor de
cloro ativo entre 2% e
2,5%, biodegradável,
bactericida e germicida,
apresentar rótulo indicando data de validade,
EMBALAGEM DE 5 LITROS, com registro ou
notificação na ANVISA apresentar Ficha de Informação de Segurança
de Produto Químico FISPQ, de acordo com
NBR 14725.

AYLAG

Unidade Quant.

UND

100

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

5,3300

533,0000
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2

1

3

1

7

1

10

1

11

1

13

1

17

1

18

1

22

1

24

1

25

1

ÁLCOOL líquido 70%
para uso doméstico,
de primeira qualidade,
embalagem
plástica
resistente e fabricada
com material virgem
com capacidade para
1000 ml
Álcool em gel, teor álcool 70%, com emoliente.
Embalagem de 5L
DESODORIZADOR DE
AMBIENTES aerossol
suave fragrância, ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes
ebutano propano - frasco em alumínio de no
mínimo 360 ml com registro ou notificação na
ANVISA.
FLANELA para limpeza
100% algodão, dimensões 40 x 60 cm.
LÃ DE AÇO para limpeza de panelas. Embalagem pacotes 8
unidades..
LUSTRA MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS – a
base de ceras naturais,
com ação de secagem
rápida, com perfume
suave,
embalagem
plástica de no mínimo
200 ml e máximo 300
ml, apresentar registro
ou notificação na ANVISA e Ficha de Informação de Segurança
de Produto Químico FISPQ, de acordo com
NBR 14725. 17
PALHA DE AÇO carbono, nº 0. Indicada para
limpeza de assoalho
e eliminação de ferrugem. Embalagem com
1 unidade
PANO ALVEJADO de chão, branco, tipo
saco duplo costurado
e fechado, tecido 100%
algodão 1ª linha, pré-encolhido, costura dupla para não desfiar as
bordas. Tamanho 46 x
70 cm aprox..
REMOVEDOR DE SUJEIRAS, limpa pisos,
azulejos e calçadas,
ácido para recuperação
de pisos cerâmicos, cimentados e azulejados,
além da limpeza de rejuntes de pisos. É utilizado manualmente em
pisos que se apresentam encardidas ou oxidadas e com excelente
atuação na remoção
de resíduos orgânicos
provenientes da dureza
da agua. Embalagem
plástica galão 5L
RODO DE BORRACHA, estrutura resistente com cabo em
madeira e revestimento
plástico, borracha dupla. Tamanho 40 cm.
SABÃO EM BARRA
testado dermatologicamente, neutro, glicerinado, embalados em
pacotes plásticos com 5
unidades de 200 grs. no
mínimo, apresentar registro ou notificação na
ANVISA e Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico
- FISPQ, de acordo com
NBR 14725.

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

MEGA

UND

120

4,2000

504,0000

MEGA

UND

20

29,8700

597,4000

LADY

UND

25

5,7800

144,5000

DALTEXTIL

UND

36

2,0900

75,2400

ASSOLAN

UND

36

1,1000

39,6000

PERFECT

UND

36

2,0700

74,5200

VEGA

UND

12

0,7700

9,2400

26

1

27

1

30

1

32

1

SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG
– composição: tensoativo, enzimas, água,
perfume, tamponantes,
coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e
corante, biodegradável,
rótulo com informações
FLASH
sobre o responsável
técnico, registro ou indicação na ANVISA e
Ficha de Informação
de Segurança de Produto Químico – FISPQ,
de acordo com NBR
14725.
SABONETE LIQUIDO
- neutro, umectante,
emoliente,
cremoso.
Perfume erva doce.
De primeira qualidade.
Pronto uso para higienização das mãos,
validade mínima de 18
meses. Embalagem de
5 litros em plástico reAYLAG
sistente com tampa rosqueável com lacre (que
não estoure no empilhamento), registro ou
notificação na ANVISA
e Ficha de Informação
de Segurança de Produto Químico - FISPQ,
de acordo com NBR
14725
SAPOLIO CREMOSO
líquido a base de cloro. PERFECT
Frasco 300 ml
VASSOURA
DE
NYLON resistente com
cerda de polipropileno
desfiada com cabo de DUPLAS
madeira e revestimento
plástico medindo no mínimo 1,20m

3

UND

36

11,5300

415,0800

GL

36

12,5400

451,4400

UND

36

2,0100

72,3600

UND

12

3,9700

47,6400

Valor Total do Fornecedor: R$ 3.461,80 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos).

DALTEXTIL

UND

72

2,9300

210,9600

AYLAG

UND

10

17,1500

171,5000

DUPLAS

UND

12

3,8900

46,6800

BARRA
NOVA

PCT

12

5,7200

68,6400

FORNECEDOR: SOLO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 11.102.277/0001-41
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca
Unidade Quant.
(R$)
(R$)
BALDE em material
plástico
resistente
100% virgem com alça
4
1
ARQPLAST
UND
6
8,8300
52,9800
de metal com capacidade mínima de 10
litros.
DETERGENTE LIQUIDO PH neutro, 500ml.
GIRANDO
8
1
Composição: Dodecil
UND
100
1,6400
164,0000
SOL
Benzeno, Sulfonato de
Sódio e glicerina.
ESPONJA
DUPLA
FACE para higienização de louças com espuma de poliuretano,
9
1
agente antibactérias BRILHUS
UND
72
0,6100
43,9200
e fibra sintética com
abrasivo - dimensões
mínimas 104x69x19
mm.
PAPEL HIGIENICO.
Absorvente, multipicotes, golfrado, branca, alta absorção, alta
qualidade, folha dupla,
neutro ou perfumado, FAMILIAR
20
1
CX
36
42,0500 1.513,8000
macio, 100% celulose ESPECIAL
virgem, não reciclado.
Rolo de 30m x 10cm.
Fardo c/ 64 rolos APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO FSC.
VASSOURA DE PELO
animal, resistente com
cabo de madeira e
revestimento plástico,
medindo no mínimo
31
1
PEROVINHA
UND
12
18,7800
225,3600
1,20m. Base de pelo
com medida mínima
de 28 cm de pelo e
mínimo 6 fileiras de
cerdas.
VASSOURA PIAÇAVA
– com cepa de plástico
de aprox.. 18cm, cer33
1
das de piaçava natural PEROVINHA
UND
12
16,6600
199,9200
de aprox. 12cm, cabo
de madeira revestido
c/ plástico

4
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Valor Total do Fornecedor: R$ 2.199,98 (dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito
centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 6.230,58 (seis mil, duzentos e trinta reais
e cinquenta e oito centavos).
LOTES FRACASSADOS E/OU DESERTO: 5;14;16;19;21;23;28;e 29.
Ponta Grossa/PR, 27 de outubro de 2020.
______________________________________________________________________________

RESULTADO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N.145/2020

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 145/2020 – Processo nº /2020 – para REGISTRO DE
PREÇOS, para contratação de empresa especializada no fornecimento de Cimento Portland – CP
II F-32 – em sacos 50 kg, por se tratar de materiais de uso contínuo para utilização de diversos
departamentos em obras e reparos, sendo principalmente utilizado para os serviços de construção
e manutenção (abertura e fechamento) de gavetas de túmulos, além de manutenções nos cemitérios, realizados pelo Departamento de Serviço Funerário e Cemitérios desta Secretaria Municipal
de Serviços Públicos. realizado em 22/10/2020, nada havendo irregular, segue o resultado do
procedimento, para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: COMERCIAL PAULUS LTDA - CNPJ: 17.665.337/0001-10
Valor Total do Fornecedor: R$ 284.160,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais).
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca
Unidade Quant.
(R$)
(R$)
CIMENTO - Cimento
Portland de Alta Resis- Supremo
1
1
SC
9600
29,60
284.160,00
tência Inicial – CP II F-32 CP II F-32
– em sacos 50 kg.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 284.160,00 (duzentos e oitenta e quatro mil,
cento e sessenta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DECOM/PMPG.
FONE (42) 3220-1000 RAMAL 1003. PREGOEIRA: Claudete Quadros
______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 167/2020
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 10 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 Aquisição de 1(um) veículo automotor de passageiros com 05 (cinco) portas, para atender o programa “IPTU PREMIADO” ART.
133 – B, da Lei 13.256/2018 e ART. 08 da lei 13.256/2018 (regulamento), para o ano de 2020.
. Valor Máximo: R$ 44.873,33(quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). Mais informações, bem como a
integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 26 de outubro de 2020
CLAUDIO GROKOVISKI
Secretario Municipal da Fazenda

DIVERSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS E ITBI
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – N.º 4524/2020
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 257/2020

Razão Social: P.G. TRANSPORTES LTDA - ME
Endereço: Rua José Borato n.º 641, Contorno – Ponta Grossa/PR
Inscrição Municipal: 80.817
Período Fiscal: 01/01/2016 a 30/04/2020
Processo n.º 1680922/2020
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1.°, inciso V, alínea f
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, ICMS e
ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos,
ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7.500/2004, apresentar defesa no
mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da Lei n.º 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro
de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º dia
subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do
município, e posterior execução fiscal do débito.
Cumpra-se.
Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020.
MAYELE CRISTINE CAMARGO ANTUNES
Coordenadora do ISS, ICMS E ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
NOTIFICAÇÃO N.° 646/2020
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.° 256/2020

Razão Social: ZIMERMANN, PEREIRA & CIA LTDA
Endereço: Av. Monteiro Lobato n.° 755, Jardim Carvalho – Ponta Grossa – PR
Inscrição Municipal: 120.094
Período Fiscal: 01/01/2016 a 30/04/2020
Através da presente Notificação, a Secretaria Municipal da Fazenda, através da Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI, com base no Código Tributário Municipal, Lei n.º 6857/2001, em seus
artigos 11 e 19, combinados com o art. 65 do Decreto n.º 442/2004 e com o Decreto n.º 4139/2010,
fica V.S.ª NOTIFICADO a apresentar dentro do prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados, alguns não entregues mediante a primeira notificação já recebida, para dar seguimento ao
processo de fiscalização de n.º 1680508/2020, referente ao Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF
n.º 3298/2020:
• Livros Diário e Razão registrados dos exercícios de 2016 a 2019
• Livros Diário e Razão de janeiro a abril/2020
• Livro Registro de Serviços Prestados dos exercícios de 2016 a abril/2020
• Extratos bancários do período de janeiro/2016 a abril/2020
• Nova relação de alunos e valores das mensalidades do período de janeiro/2016 a
abril/2020, uma vez que a apresentada está aquém em relação às notas fiscais emitidas
• RAIS completa exercícios 2016 a 2019
• Livro Caixa de janeiro/2016 a abril/2020
• Relação de funcionários contendo função e remuneração do período de janeiro/2016 a
abril/2020
• Comprovantes das despesas realizadas com água, luz, telefone, internet e serviços contábeis do período de janeiro/2016 a abril/2020
• Matrícula do imóvel utilizado pela academia ou, caso seja locado, cópia do(s) contrato(s)
de locação do imóvel do endereço Avenida Monteiro Lobato n.º 755, do período de janeiro/2016 a abril/2020
• Cópia do contrato de prestação de serviços contábeis
O não atendimento à presente notificação no prazo legal estabelecido implicará na emissão
de Auto de Infração conforme o disposto na Lei n.º 7500/04, art. 47, inciso V, alínea "c".
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Por fim, ante a impossibilidade da apresentação dos documentos solicitados, fica V.S.ª
intimado a apresentar justificativa perante a Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI no mesmo prazo.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do telefone (42)
3220-1000 ramal 1311 com Paulo, das 9h às 11h15 e das 13h30 às 16h, ou pelo e-mail paulo.
villela@pontagrossa.pr.gov.br.
Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020.
PAULO FERNANDO CONDESSA VILLELA
Auditor Fiscal
17058
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS N.º 73/2020

Razão Social: JOSÉ MARLON MAINARDES RODRIGUES
Endereço: Rua São Mauro n.° 414, Chapada – Ponta Grossa/PR
Inscrição Municipal: 259359
Protocolo: 2690036/2018 – Habite-se
Termo Circunstanciado n.º 272/2020
Pela presente Notificação, com fundamento no art. 80 da Lei 6857/2001, fica o contribuinte
acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação
do presente, compareça à Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda
desta Prefeitura, para regularizar a sua situação.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará na lavratura de Auto de Infração,
conforme art. 80, §§ 1º e 2º, da Lei 6857/2001.
Cumpra-se.
Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020.
MAYELE CRISTINE CAMARGO ANTUNES
Coordenadora do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 024/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 26583/2020,

CONVOCA

as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecerem até o dia 04/11/2020 (Quatro de
novembro de 2020), das 08 horas às 17 horas no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº
950 – 1º andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Raquel Stremel Martins
Técnico em Enfermagem
26
Liana Torres Costa
Técnico em Enfermagem
27
Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020,
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de
Atendimento desta Prefeitura até o dia 04 de novembro de 2020, impreterivelmente.
Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite “final de fila” no
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de outubro de 2020.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 025/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 55633/2020,

CONVOCA

as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecerem até o dia 04/11/2020 (Quatro de
novembro de 2020), das 08 horas às 17 horas no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº
950 – 1º andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Mafalda Leal Mainardes
Técnico em Enfermagem
28
Denise Aparecida Maceno
Técnico em Enfermagem
29
Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020,
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de
Atendimento desta Prefeitura até o dia 04 de novembro de 2020, impreterivelmente.
Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite “final de fila” no
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de outubro de 2020.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 026/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 66411/2020,

CONVOCA

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecerem até o dia 04/11/2020 (Quatro de
novembro de 2020), das 08 horas às 17 horas no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº
950 – 1º andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Lorena Schulz
Técnico em Enfermagem
30
Franciele de Oliveira
Técnico em Enfermagem
31
Simone Talevi Betim
Técnico em Enfermagem
32
Cristiane Aparecida Maria
Técnico em Enfermagem
4º afrodescendente
Elza do Rocio Sviech
Técnico em Enfermagem
33
Marcia Gabriele Costa
Técnico em Enfermagem
34
Maristel Muzzolon de Lima Vieira
Técnico em Enfermagem
35
Rosane Paz Duarte
Técnico em Enfermagem
36
Karin de Cassia Garrett Fritz
Técnico em Enfermagem
37
Ana Macedo dos Santos
Técnico em Enfermagem
38
Juliana Rafaela Matias
Técnico em Enfermagem
39
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Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020,
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de
Atendimento desta Prefeitura até o dia 04 de novembro de 2020, impreterivelmente.
Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite “final de fila” no
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de outubro de 2020.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 096/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 61977/2020,

CONVOCA

o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego público de Assistente de Administração I, a comparecer até o dia 04/11/2020 (Quatro de novembro de 2020), das 08h às 17h no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar,
Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Forlan Colman Assumpção
Assistente de Administração I
9
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de outubro de 2020.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 097/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 29843/2020,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego público de Zelador, a comparecer até o dia 04/11/2020 (Quatro de novembro de 2020), das
08h às 17h no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda,
para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Juliana Aparecida do Rocio Schenberger Diniz
Zelador
65
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de outubro de 2020.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 098/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 66411/2020,

CONVOCA

os candidato abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018, a comparecerem até o dia 04/11/2020 (Quatro de novembro de 2020), das 08h às 17h no Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à
Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Liliana Schasiepen Cabrera
Soeli Aparecida Ingles
Reciere Alves Carneiro
Graziela Lopes de Oliveira
Lucas Prestes da Silva
Luiz Renato Adriano
Tatiane Marisa Marafigo Zander
Irian Thais Costa
Aline Miliorini Lencina
Francielle Mendes Milleo Machinski
Felipe Borges Scudlarek
João Paulo Brasil Paes de Oliveira
Paulo Cesar Dias
Cristina Gebielucka Desselmann
Marco Antonio Chagas
Elisangela Aparecida Lima Pukasiewicz
Marcelo Guilherme de Goes Rocha
Rhuan Felipe Regailo
Joslaine Ribeiro Pontes
Maicon Eduardo de Carvalho
Cristina Aparecida de Barros
Tânia dos Santos da Maiar
Michelle Oliveira dos Santos
Elisaine dos Santos

Emprego
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Assistente de Administração I
Zelador
Zelador
Zelador
Zelador
Zelador
Zelador

Class.
18
19
20
21
22
5º afrodescendente
10
11
12
13
3º Pessoa com Deficiência
6º afrodescendente
14
15
16
17
18
19
66
67
68
69
70
72

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de outubro de 2020.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 25 § 2º 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 27 de outubro de 2020.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO CONTRIBUINTE
NOME
PROCESSO
225300
ADNILSON ORTIZ & CIA LTDA
SEI 51895/2020
136437
SERGIO JOSE SANSANA
SEI 51895/2020
203492
KERSON CARLOS DO NASCIMENTO
SEI 51895/2020
225645
ROSILDA BOMFIM
SEI 51895/2020
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa
e pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL,
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo.
Procuradoria Geral do Município, em 27 de outubro de 2020.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO
NOME
PROCESSO
CONTRIBUINTE
ESPOLIO DE DECIO DUARTE MARTINS – LINEIA
89930
680136/2018
SYLVIA KOTH MARTINS DE BARROS

SMMA
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

A.M. HORNUNG & CIA LTDA, CNPJ: 09.511.604/0001-77 nome fantasia Polibem, torna público
que irá requerer a secretaria municipal de meio ambiente de Ponta Grossa, licença ambiental
simplificada para atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, situado a Rua Rio de Janeiro, ao lado do número 831, Bairro Nova Rússia, Ponta Grossa-Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CIALOPAR Empreendimentos Imobiliários Ltda. torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para
parcelamento do solo da Área R da Matricula 68280 do 2º RI situado na Rua Aristides Lobo s.n.
Bairro Olarias.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA
Licença Ambiental Simplificada

A
E.
R.
POLATO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA EIRELI torna público que irá requerer
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa –
PR, para Licença Ambiental Simplificada para o
empreendimento E. R. POLATO - CONSTRUTORA E
INCORPORADORA EIRELI na Rua Carlos de Carvalho, s/n,
Uvaranas – Ponta Grossa/PR.

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Retificação do Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 11/2020

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 11 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 Aquisição de Scanner para a Fundação Municipal de Cultura.. Valor Máximo: R$
9.506,02(nove mil, quinhentos e seis reais e dois centavos). Mais informações, bem como a
integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no
horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal
1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 27 de outubro de 2020
FERNANDO ROHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 14/2020

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 10 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 Aquisição de material de expediente para a Fundação Municipal de Cultura.. Valor
Máximo: R$ 8.772,84(oito mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou
pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 26 de outubro de 2020
FERNANDO ROHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 214 – 10 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezoito horas e quarenta e quatro
minutos, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley,
número novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal
de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes
conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Junior
(UEPG), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Elizabeth Johansen
(Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal de Educação), Fátima Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro
Martins (artes populares), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Participou também
o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC. Abrindo a reunião o presidente
Fernando Durante agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos
foram os seguintes: 1 Justificativa de faltas: não houve justificativa de falta para esta reunião.  2.
Aprovação de atas: foram aprovadas as atas das reuniões 212 e 213. 3. Apresentação do Extrato
da Conta Bancária do Fundo Municipal de Cultura: o presidente Fernando Durante apresentou o
extrato da conta bancária do Fundo Municipal de Cultura cujo saldo na data de hoje é de R$
27.990,39 (vinte e sete mil e novecentos e noventa reais e trinta e nove centavos) e contatou-se
que não foi depositado o valor remanescente do orçamento do Fundo Municipal de Cultura relativo
ao ano de 2019, como havia sido acordado com o Sr. Secretário Municipal da Fazenda. Os conselheiros presentes aprovaram um pedido de esclarecimento sobre o assunto ao titular daquela pasta. 3. Retificação da ata nº 211: na linha 27 da ata 211 da reunião realizada em 18 de novembro de
2019 foi registrado que o saldo orçamentário de 2019 do Fundo Municipal de Cultura era no valor
de R$ 176.562,64, porém houve um erro no cálculo e o valor correto depois de descontados os
valores de todos os projetos contemplados nos editais de 2019 é de R$ 114.100,00 (cento e quatorze mil e cem reais). 4. Atualização do Regimento Interno do CMPC: O conselheiro Rafael Shoenherr propôs e foram aprovadas alterações no Regimento Interno com o objetivo de atualizar o
documento em relação à nova Lei de incentivo à Cultura e às alterações realizadas nas leis referentes ao CMPC. As alterações passam a vigorar a partir de hoje. Uma comissão foi formada com
a participação dos conselheiros Rafael Schoenherr, Márcio Antunes, Luiz Carlos Gorchinski, Francisley Fagundes e Patrícia Guedes para analisar e propor novas alterações para dinamizar as tarefas do CMPC. Também foi discutida a necessidade de alteração na Lei 10.718/2011 na parte que
trata da composição do Conselho e como as entidades culturais que nele quiserem ser representadas possam se candidatar a fazer parte do CMPC, com eleição na Conferência Municipal de
Cultura. Não se chegou a um consenso sobre este tema, que voltará a ser analisado em reunião
específica. 5. Avaliação dos projetos do PROMIFIC 2020: o Sr. Eduardo Godoy, diretor do Departamento de Cultura da FMC, informou que dos 36 projetos inscritos para o PROMIFIC, vários deles
foram desclassificados na primeira etapa de avaliação documental e depois de analisados os recursos apresentados por alguns proponentes, passaram para a segunda etapa de avaliação 10
projetos na categoria 1 (que poderá premiar até quatorze projetos com orçamento em R$
15.000,00), 06 projetos na categoria 2 (para até sete projetos com orçamento em R$ 25.000,00) e
06 projetos na categoria 3 (para até dois projetos com orçamento em R$ 57.500,00). Ficou estipulado o prazo de 16 de fevereiro para a conclusão da segunda etapa de avaliação pelas comissões
já formadas na reunião de 28 de janeiro. 6. Avaliação dos relatórios dos projetos concluídos dos
editais de 2019 do Fundo Municipal de Cultura: Os conselheiros Rafael Schoenherr e Márcio Antu-
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nes apresentaram um balanço dos relatórios dos projetos realizados através dos editais de cine-foto-vídeo e de teatro no ano de 2019 e concluíram que os relatórios comprovam bem as atividades,
com boa documentação fotográfica e indicação de público atingido. No caso do edital de audiovisual houve a produção de material de boa qualidade, sobre assuntos relevantes da cultura local,
que pode ser exibido na TV Educativa e no canal do “YouTube” da Fundação Municipal de Cultura
e também ser utilizado como material complementar nas escolas do município. Por outro lado
sentiram falta, em alguns relatórios, das fichas técnicas indicando as pessoas envolvidas na produção técnica e artística, na autoria da proposta e descrição do processo de realização do projeto.
Acrescentaram que seria importante a apresentação de uma planilha de custos para entender
como os proponentes gerenciaram o orçamento, se o orçamento proposto foi suficiente e avaliar o
alcance do edital. O conselheiro Nelson Silva Jr. propôs a elaboração de um modelo padrão de
relatório com todas as informações relevantes para uma avaliação mais objetiva de onde se possa
extrair indicadores para aperfeiçoamento dos futuros editais. 7. Prêmios Culturais 2020: Ficou definido que os prêmios culturais de 2020 não serão votados na assembleia da Conferência Municipal de Cultura. Neste ano será aberto um cadastramento on-line no site da Fundação Municipal de
Cultura para receber as indicações da população para os possíveis homenageados e posteriormente os membros do CMPC definirão os nomes que receberão os seguintes prêmios: “Ribas
Silveira” pelo conjunto da obra, “Jacob Holzmann” destaque na área da Música no último ano,
“Emma Sintani” destaque na área da Dança no último ano, “João Pilarski” destaque na área das
Artes Plásticas no último ano, “José Cadilhe” destaque na área do Teatro no último ano, “Anita
Philipovski” destaque na área da Literatura no último ano, “Roselei do Rocio Manoel” destaque na
área da Cultura Popular no último ano, além do prêmio “In Memorian”. O conselheiro Nelson Silva
Jr. colocou os alunos e professores do Departamento de Artes da UEPG à disposição para a criação e confecção dos troféus que serão oferecidos aos contemplados. 8. Conferência Municipal de
Cultura: foi aprovado o texto da minuta do decreto de convocação da 21ª Conferência Municipal de
Cultura, que será enviado para a Procuradoria Geral do Município para a finalização e publicação
no Diário Oficial. Ficou definido que o tema da conferência será “Cultura, seus atores e seus espaços”. A programação da Conferência, que será realizada nos dias 28 e 29 de abril, ficou aberta para
sugestões, mas já está definida a realização de mesas redondas sobre os editais do Fundo Municipal de Cultura e sobre economia criativa e a inserção do artista no mercado de trabalho e ainda
um espaço para a elaboração de uma carta de compromisso com a Cultura para ser apresentada
aos candidatos ao cargo de prefeito nas próximas eleições. 9. Moção de Aplauso: em visita técnica à Estação Saudade, realizada no último dia 06 de fevereiro, vários membros deste Conselho
foram recepcionados pela gerente do SESC Estação Saudade, Mônica Diniz de Souza e pela
orientadora Ellen Cristina Polli Biora, que mostraram o resultado das obras de restauro, reforma e
adaptação que foram realizadas naquele imóvel e explanaram as atividades que lá serão desenvolvidas. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski propôs e foi aprovada uma Moção de Aplauso para
o SESC pelo investimento na conservação do imóvel e na preservação daquele patrimônio emblemático da história de nossa cidade. 10. Próxima reunião: a próxima reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural será no dia 16 de março de 2020, às 18h15 em primeira chamada,
ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na sede da Fundação
Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada esta reunião às 21h00 e a ata vai
por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (titular) _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular) _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular) _______________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular) _______________________________________________
Fátima Ribeiro (titular) ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular) ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular) ________________________________________________________
Lenita Stark (titular) _____________________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular) ___________________________________________
Patrícia Guedes (titular) __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente) __________________________________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 215 – 23 DE MARÇO DE 2020

Aos 23 dias do mês de MARÇO de 2020, às 19h, realizou-se a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de
plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das
suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre outras
atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio da Covid-19 em nossa cidade. Participaram da reunião os
seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Francisley Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz e Carlos Alberto Rodrigues
(Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Márcio Fabiano Antunes
(Teatro) e João Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). Participou também o Sr. Eduardo
Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura. Abrindo a reunião
o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em
discussão os itens da pauta. 1 - Reuniões do CMPC por videoconferência: o presidente, Sr. Fernando Durante, citou o Decreto Municipal 17.077/2020, de emergência sanitária, que suspendeu
e/ou restringiu as atividades não essenciais - entre elas todas as atividades culturais com público,
vedou o acesso público às unidades culturais da Fundação Municipal de Cultura (FMC) e, por consequência, cancelou a programação que seria desenvolvida ao longo dos próximos meses, como
a Conferência Municipal de Cultura. Por este motivo, propôs que as reuniões do CMPC sejam realizadas através de videoconferências para preservar a saúde de todos os envolvidos, até que seja
possível retomar as reuniões presenciais. Todos os presentes aprovaram a proposta. 2 - Fundo
Municipal de Cultura: o presidente e o Sr. Eduardo Godoy apresentaram aos demais conselheiros
o extrato atualizado da conta bancária do Fundo Municipal de Cultura, onde constam, no dia 09
de março, os depósitos no valor de R$ 289.402,70 (duzentos e oitenta e nove mil e quatrocentos
e dois reais e setenta centavos), referente ao orçamento do Fundo de 2020, e de R$ 145.625,00
(cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), referente ao saldo do valor orçamentário de 2019 do Fundo. Constam também, no dia 11 de março, duas transferências no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada uma, num total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a
conta das unidades culturais da Fundação Municipal de Cultura, valor este que foi emprestado pela
Fundação no mês de dezembro passado, para complementar parte do pagamento dos prêmios
dos editais de 2019. O saldo atual do Fundo é de R$ 433.078,68 (quatrocentos e trinta e três mil
e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Há ainda algumas premiações pendentes dos
editais de 2019 para projetos que ainda não foram finalizados no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e
oitocentos reais), especificamente nos editais 021 – Festival de Cultura Popular e 022 – Poesia da
Vila. O valor total disponível para novos editais é de R$ 423.278,68 (quatrocentos e vinte e três mil
e duzentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos. 3 - Edital Poesia da Vila 2019: Ficou
decidido que o edital Poesia da Vila de 2019 terá o seu prazo de realização prorrogado para 60
dias após o retorno das aulas em Ponta Grossa, as quais foram suspensas pelo decreto municipal
já mencionado no início da reunião, visto que o público alvo dos projetos aprovados são os estudantes da rede pública de ensino. 4 - Editais para 2020: Ficou decidido que o CMPC lançará um
edital multissetorial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para agilizar a utilização dos
recursos do Fundo Municipal de Cultura. Os conselheiros de cada segmento se comprometeram
a pesquisar quais atividades seriam possíveis realizar neste cenário de pandemia, distanciamento social e eventual quarentena, e enviar por e-mail as propostas até o dia 25 de março. Ficou
marcada para o dia 26 de março uma reunião entre esses conselheiros para discutir estratégias e
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redigir um esboço do edital para ser apresentado aos demais conselheiros para análise e outras
contribuições, visando a finalização do edital para ser enviado à Procuradoria Geral do Município
para os trâmites legais. Outros editais serão propostos levando-se em consideração a evolução
dos acontecimentos em relação à pandemia e às medidas de emergência sanitária. Nada mais
havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida, e assinada
pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) ________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Carlos Alberto Rodrigues (suplente – Instituto Sorriso Negro) ____________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
Patrícia Guedes (titular - Literatura) ________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente - Literatura) _________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________
Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 216 – 13 DE ABRIL DE 2020

Aos 13 dias do mês de ABRIL de 2020, às 19h, realizou-se a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de
plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das
suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smatphones ou outros aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre outras
atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade. Participaram da
reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson
Silva Jr. (UEPG), Francisley Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana
Kisielewicz e Carlos Alberto Rodrigues (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia
Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark
(Artes Visuais), Márcio Fabiano Antunes (Teatro), João Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). Participou também o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Depto. de Cultura da Fundação Municipal de Cultura. Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1 - Lei 13.681/2020: o presidente
Sr. Fernando Durante informou que no dia 26 de março foi aprovada em regime de urgência a Lei
13.681/2020, na qual fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a transposição e a transferência
de saldos financeiros e orçamentários remanescentes do exercício atual e anteriores, constante
em todos os Fundos Municipais, provenientes de repasses federais, estaduais e municipais, até 31
de dezembro de 2020, os quais serão destinados, exclusivamente, à realização de ações e serviços públicos de saúde objetivando a prevenção do contágio do novo coronavírus (SARS-Cov-2) e
ao tratamento da COVID-19. Isto significa que o saldo do Fundo Municipal de Cultura está contingenciado e precisa de autorização para ser utilizado. Informou também que conversou com o Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Cláudio Grokoviski e relatou que o CMPC está elaborando um
novo edital para projetos culturais de todos os segmentos artísticos para ser realizado neste período de isolamento social, oferecendo atividades culturais à população através da internet e TV
Educativa, e apoiando financeiramente os artistas da cidade. A partir deste contato o secretário
autorizou a utilização do valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para a execução do
edital. 2 - Edital Em Casa com Cultura: O Sr. Eduardo Godoy e os conselheiros representantes dos
segmentos Artes Populares, Artes Visuais, Cine-Foto-Vídeo, Literatura, Música e Teatro apresentaram aos demais presentes a minuta do edital multisetorial intitulado Em Casa com Cultura, que
tem a finalidade de criar uma programação cultural com produções inéditas para incentivar as
pessoas a ficarem em casa, em distanciamento social com material produzido por artistas da cidade e também criar uma forma de auxílio emergencial para dar suporte a estes artistas que perderam a sua fonte de renda com o fechamento de teatros, bares, galerias, escolas, etc. Os produtos
culturais que serão produzidos neste edital destinam-se à veiculação on-line pela internet e também pela TV Educativa. Ficou definido que os segmentos de Artes Populares, Artes Visuais, Cine-Foto-Vídeo e Teatro distribuirão premiações no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) cada um; o segmento de Música distribuirá premiações no valor de R$ 22.400,00 (vinte
e dois mil e quatrocentos reais) e o segmento de Literatura distribuirá premiações no valor de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais). O texto final foi aprovado e será submetido a análise da Procuradoria Geral do Município e autorização formal da Secretaria Municipal da Fazenda para, posteriormente, ser publicado no Diário Oficial do Município. 3 - Comissão Avaliadora dos projetos do
Edital: em virtude do edital para chamamento público de pareceristas para avaliação dos projetos
com recursos do Fundo Municipal de Cultura e da própria Fundação Municipal de Cultura ainda
estar em análise na PGM e devido à urgência de seleção dos projetos do edital multisetorial Em
Casa com Cultura, decidiu-se que os próprios conselheiros farão este trabalho de forma voluntária,
sem remuneração. Assim sendo, os projetos de Artes Populares serão avaliados pelos conselheiros João Guilherme de Castro Martins, Elizabeth Johansen e Carlos Alberto Rodrigues; os projetos
de Artes Visuais serão avaliados pelos conselheiros Lenita Stark, Nelson Silva Jr. e Fátima Ribeiro;
os projetos de Cine- Foto-Vídeo serão avaliados pelos conselheiros Rafael Schoenherr, Patrícia
Guedes e Luiz Carlos Gorchinski; os projetos de Literatura serão avaliados pelos conselheiros
Patrícia Guedes, Luiz Carlos Gorchinski e Rafael Schoenherr; os projetos de Música serão avaliados pelos conselheiros Fátima Ribeiro, Elizabeth Johansen e João Guilherme de Castro Martins e
os projetos de Teatro serão avaliados pelos conselheiros Márcio Antunes, Francisley Pimentel Fagundes e Adriana Kisielewicz. 4 - Censo Cultural: o Sr. Eduardo Godoy informou que com o objetivo de atualizar o Sistema de Informações Culturais do Município e formar um grande banco de
dados que servirá para embasar ações de políticas públicas de Cultura, com foco também na
economia criativa e no empreendedorismo cultural, a Fundação Municipal de Cultura abriu o formulário do Censo Cultural 2020. Este bando de dados poderá servir também de base para pesquisas e estudos técnicos, fortalecendo a tomada de decisões do poder público e do próprio Conselho. O último Censo foi realizado em 2014, de forma simplificada com poucos dados, e alcançou
283 artistas e produtores culturais. A meta para este ano é chegar a pelo menos 400 agentes culturais de Ponta Grossa (artistas, professores, alunos, técnicos, produtores, pesquisadores, arteterapeutas/musicoterapeutas, comunicadores, gestores, empreendedores e empresas), obtendo informações sobre faixa de renda, segmento e subsegmento, formação acadêmica, se integra algum
sindicato ou entidade de representação, bairro aonde reside, tempo de atuação, qual o tipo de
enquadramento fiscal das empresas (MEI, Micro ou pequena empresa, etc),  entre outros dados.
O formulário foi elaborado pelo Departamento de Cultura da FMC e contou com a colaboração/
avaliação de alguns parceiros. Os agentes que responderem ao Censo podem também inserir um
mini currículo e optar pela divulgação de alguns dados para sua inclusão no Cadastro de Agentes
Culturais de Ponta Grossa. O Censo deverá ser finalizado em cerca de três a quatro meses. O
conselheiro Rafael Schoenherr sugeriu que seja disponibilizado na web o resultado do levantamento, deixando aberto por um tempo para comentários identificados e indicações da comunidade
complementares aos temas do Censo, de modo a se agregar interpretações sobre os primeiros
dados e, assim, tornar o levantamento mais colaborativo numa segunda fase. 5 - Indicação aos
Prêmios Culturais 2020: a conselheira Lenita Stark perguntou se é possível indicar membros titulares ou suplentes que estejam exercendo suas funções no CMPC para os Prêmios Culturais.
Consultou-se a legislação vigente sobre o assunto e a mesma não faz referência aos critérios de
indicação e premiação. Nesta condição, os membros do Conselho decidiram, por maioria dos
votos, que seus membros em atividade não poderão ser indicados aos prêmios. Nesta consulta
percebeu-se que apenas os prêmios do Mérito Cultural Ribas Silveira, o Prêmio Anita Philipoviski
e o Prêmio João Pilarski foram instituídos através de Lei Municipal. Os outros prêmios foram cria-
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dos no âmbito do CMPC e não foi criada uma legislação específica para eles. O presidente Fernando Durante sugeriu que se faça uma atualização da legislação existente e a criação legal dos
prêmios que já vem sendo outorgados há alguns anos. Esta tarefa será realizada pela FMC e a
minuta será apresentada ao CMPC para avaliação. 6 - Carta de Agradecimento: o CMPC aprovou
o envio de uma carta de agradecimento ao Secretário Municipal da Fazenda, Claudio Grokoviski
pelo apoio na viabilização do orçamento R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a execução do
edital do PROMIFIC – Programa Municipal de Incentivo e Financiamento à Cultura, que esta possibilitando a realização de projetos importantes de vários empreendedores, artistas e pesquisadores para o desenvolvimento cultural de nossa cidade, e também aos servidores daquela Secretaria
em todo o trâmite relacionado ao PROMIFIC, desde sua concepção, aprovação, produção do
Manual de Captação de Recursos e atual execução. 7 - Projeto CulturAção: o Sr. Eduardo Godoy
informou que o empreendedor cultural Edson Silva solicitou autorização para iniciar a execução do
projeto ‘CulturAção’, no âmbito do PROMIFIC, conforme prevê o Edital 025/2019, sem a captação
total dos recursos. Conforme extrato bancário enviado junto ao ofício, o empreendedor comprovou
a captação de R$ 55.510,15 via dedução de IPTU, de um total de R$ 57.500,00 que foi autorizado
a captar. Tendo em vista que o valor faltante não compromete a execução do projeto em sua totalidade (valor que, se não for captado até a finalização do projeto, será reduzido da rubrica do
apresentador do programa televisivo), o CMPC autorizou o empreendedor a iniciar a execução do
projeto. A FMC irá comunica-lo da decisão e solicitar o encaminhando do cronograma de execução
atualizado. 8 - Renúncia do SESI de sua cadeira no CMPC: o Sr. Robson Gravena, Gerente da
Unidade Sesi de Ponta Grossa, enviou ofício na data de 26 de fevereiro de 2020 à presidência do
CMPC solicitando a renúncia da representação do SESI neste Conselho e colocando a entidade à
disposição para parcerias. A renúncia foi aceita pelos conselheiros presentes e será comunicada
ao solicitante pela FMC. 9 - Nota de Pesar: o CMPC aprovou uma Nota de Pesar pelo falecimento,
na cidade do Rio de Janeiro, do cantor, músico e compositor Moraes Moreira, destacando a sua
importância para o cenário artístico-cultural do nosso país. A nota será publicada nas redes sociais
da FMC. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan,
redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Carlos Alberto Rodrigues (suplente – Instituto Sorriso Negro) ____________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
Patrícia Guedes (titular - Literatura) ________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente - Literatura) _________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________
Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 217 – 27 DE ABRIL DE 2020

Aos 27 dias do mês de ABRIL de 2020, às 19h, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através
de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente
das suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smatphones ou outros
aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre
outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com
o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade. Participaram
da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Nelson Silva Jr. (UEPG),
Francisley Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz e Carlos
Alberto Rodrigues (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia Guedes (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-Foto-Vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Márcio Fabiano Antunes
(Teatro), João Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). Participou também o Sr. Eduardo
Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura (FMC). Abrindo a
reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou
em discussão os assuntos da pauta. 1 - Resolução 001/2020: o presidente Fernando Durante
informou que foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 16 de abril a Resolução 001/2020
do CMPC, datada do dia anterior, na qual fica permitido realizar, em caráter excepcional, reuniões
remotas por videoconferência deste Conselho e ficam validades as reuniões realizadas a partir de
23 de março de 2020, com o devido registro em ata das decisões, a ser aprovada pelos conselheiros. 2 - Edital Em Casa com Cultura: o Sr. Eduardo Godoy informou que o edital seguiu com os
prazos discutidos na reunião anterior, obtendo o apoio necessário das instâncias da Prefeitura em
analisá-lo com a urgência necessária, sendo: 31/03 – encaminhamento do edital por meio do SEI
20952/2020; 01/04 – autorização da Secretaria Municipal da Fazenda; 01/04 – parecer positivo da
Procuradoria Geral do Município/Procuradoria Administrativa; 06/04 – aprovação da Fundação Municipal de Saúde (por ser um edital a ser executado durante o período de pandemia e que deverá
repassar indicações sobre cuidados com a saúde e distanciamento social); 06/04 – publicação no
Diário Oficial do Município; 06/04 – abertura das inscrições; 13/04 – encerramento das inscrições;
14/04 – publicação da homologação; 15/04 – prazo para recursos; 16/04 – publicação da homologação final, após análise dos recursos; 20/04 – publicação do resultado; 23/04 – sorteio das
datas (por meio de live, disponível para consulta na página do Facebook da FMC); 26/04 – início
das transmissões ao vivo. O edital, homologação, homologação final, resultado e agenda estão
disponíveis no www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. Foram inscritos 359 projetos, vídeos, obras e
textos; destes foram selecionados 110 propostas. Ao todo foram beneficiados 235 artistas e produtores culturais e a premiação totalizou R$ 133.800,00, se configurando no maior edital de cultura
já executado em Ponta Grossa. A execução do edital seguirá até o dia 31 de maio, com média de
três produções diárias pelas redes sociais (entre vídeos e transmissões ao vivo). No segmento de
Artes Visuais, as 30 obras selecionadas farão parte de um catálogo e uma exposição virtual, que
deverá ser publicada nos próximos dias. O Departamento Administrativo-Financeiro da FMC está
empenhado com os trâmites de empenho, cadastramento no Tribunal de Contas do Estado (TCE),
cadastramento de contas bancárias e emissão de recibos. A primeira parcela de todos os prêmios
começará a ser paga no decorrer desta semana. 3 – Pedido de alteração na agenda – Edital Em
Casa com Cultura: a proponente Ana Letícia Istschuk solicitou alteração da data de suas lives, por
conta de seu horário de serviço. O CMPC aprovou a alteração, desde que ela faça a troca diretamente com os proponentes dos dias/horários desejados, informando a FMC com antecedência
para mudança da agenda. 4 - Protestos ao resultado do Edital Em Casa com Cultura: Eduardo
repassou aos conselheiros os cinco protestos encaminhados à FMC em relação ao resultado do
edital. O CMPC elaborou resposta a ser encaminhada a estes proponentes, que segue em anexo
a esta ata. Os conselheiros rechaçaram as graves ilações feitas nestes protestos sobre os demais
proponentes, sobre avaliações que fogem ao conhecimento dos requerentes, sobre supostas relações de proponentes com a Fundação e sobre não apresentação de provas das acusações. A
FMC irá encaminhar as respostas aos requerentes. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a
reunião e a ata vai por mim, Eduardo Godoy, redigida, e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Eduardo Godoy (secretário ad hoc) _________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Carlos Alberto Rodrigues (suplente – Instituto Sorriso Negro) ____________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
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Patrícia Guedes (titular - Literatura) ________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________
Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 218 – 11 DE MAIO DE 2020

Aos 11 dias do mês de MAIO de 2020, às 19h, realizou-se a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de
plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das
suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre outras
atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo com o
contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), Francisley
Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz e Carlos Alberto
Rodrigues (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia Guedes (Literatura), Rafael
Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Márcio Fabiano Antunes (Teatro) e João
Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). Participou também o Sr. Eduardo Godoy, Diretor
do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura. Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1 - Alterações em projetos do PROMIFIC: o proponente Christian de Sá Quimelli,
do projeto ‘Theremin – música e eletrônica no ensino de arte-ciência’, encaminhou ofício a este
Conselho solicitando alteração em seu projeto, devido ao cancelamento das aulas e ao cumprimento das regras de distanciamento social durante a pandemia. O requerente propôs a substituição das oficinas presenciais de arte-ciência com theremin para alunos da rede pública de ensino
pela produção de um documentário com 1 hora de duração para ser acessado através da plataforma YouTube e da TV Educativa. Os conselheiros negaram a solicitação por considerarem que
ainda há tempo hábil para a execução do projeto, que expira em 2022, e porque consideram que o
contato físico com o instrumento é um dos principais pontos deste projeto. O Instituto Pegaí Leitura Grátis, através de seu representante Idomar Augusto Cerutti, proponente do projeto ‘Monteiro
Lobato para Todos’, enviou ofício informando que a prestadora de serviços Cláudia Gomes Fonseca, que desenvolverá a função de revisora, irá trabalhar de forma voluntária, e solicita a transferência do recurso que a ela seria destinado para outra atividade dentro do projeto. Os conselheiros
solicitaram uma carta de anuência da Sra. Cláudia Gomes Fonseca sobre o trabalho não remunerado e a indicação clara de onde este recurso será aplicado para posterior deliberação. A FMC
repassará as decisões aos requerentes. 2 - Avaliação do Edital Em Casa com Cultura: logo que
teve início o período de quarentena, a FMC e o CMPC começaram a se mobilizar para criar uma
forma de auxílio emergencial para dar suporte aos artistas que perderam sua fonte de renda com
o fechamento de teatros, bares, galerias, escolas, etc. O edital para incentivar a produção artístico-cultural para exibição online foi a forma encontrada para dar resposta a este desafio, de forma
emergencial, utilizando parte dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, além do compromisso
de oferecer à população produções culturais inéditas para incentivar que as pessoas continuem
em casa, em distanciamento social, ocupando seu tempo com produtos culturais de qualidade. O
edital foi elaborado e aprovado em tempo recorde, dado a urgência do momento, mas sempre
seguindo todos os preceitos legais e de acordo com a legislação. Foram 235 artistas e produtores
inscritos que apresentaram 359 projetos, dos quais 110 foram selecionados para receber uma
premiação no valor de R$ 133.800,00, o maior edital de Cultura já executado em Ponta Grossa. Os
conselheiros tiveram um papel fundamental para este sucesso, trabalhando com celeridade na
elaboração e aprovação do edital e principalmente na avaliação dos projetos, um processo meticuloso e exaustivo que foi feito com muito cuidado e de forma voluntária. Este edital foi um dos primeiros a serem lançados no país dentro deste modelo e está servindo de exemplo para outros
municípios do Paraná. O presidente Fernando Durante comentou que os valores das premiações
foram bem significativos, principalmente se comparados aos de outros editais semelhantes em
execução no país. Os produtos culturais estão começando a ser exibidos em plataformas da internet e os conselheiros fizeram algumas considerações sobre o resultado de algumas transmissões
já realizadas. A conselheira Fátima Ribeiro percebeu falhas na conexão de algumas lives, que
pode ser atribuída à falta de conhecimento técnico ou de prática do empreendedor. Percebeu
também que em algumas transmissões não havia a menção de que aquele trabalho era financiado
pelo Fundo Municipal de Cultura através de edital deste Conselho. Outro ponto fraco apontado por
ela foi a baixa quantidade de público. O conselheiro Marcio Antunes também teve a mesma impressão e acrescentou que a falta de público deve ter ocorrido por falha na divulgação dos eventos
transmitidos e que este assunto deve ser contemplado nos próximos editais, exigindo dos proponentes estratégias para garantir público. A conselheira Elizabeth Johansen considera que a menção às medidas de distanciamento social e de prevenção ao covid-19 deverão ser obrigatórias já
no momento de inscrição dos projetos e também nos produtos culturais financiados por eventuais
novos editais semelhantes a este. O conselheiro Nelson Silva Jr. sugeriu a formação de uma
equipe de conselheiros para avaliação da qualidade técnica e de conteúdo dessas lives. A conselheira Lenita Stark considera que o texto do edital deveria ser ainda mais didático para facilitar a
participação, pois alguns artistas com produção de boa qualidade acabaram ficando de fora pela
falta de familiaridade com os meios virtuais, como o tamanho do arquivo das fotos das obras. Outro
ponto importante, no caso das Artes Visuais, é a inclusão de texto descritivo sobre as técnicas
empregadas e a poética das obras. O conselheiro Carlos Alberto Rodrigues acrescentou que alguns participantes tiveram problemas de compreensão com relação à quantidade de projetos/trabalhos que poderiam ser inscritos. O conselheiro Rafael Schoenherr considera importante a divulgação do número de proponentes participantes, número de projetos, quantidade de eventos que
serão disponibilizados, entre outros, para conhecimento público. Considera também que nos próximos formulários de inscrição já constem os campos específicos para inserção das informações
(como foi feito no PROMIFIC) e que na homologação dos resultados do edital devem constar mais
detalhes dos motivos do indeferimento das propostas desclassificadas. Informou que está acompanhando a produção dos vídeos de seu segmento, inclusive com o cuidado de evitar incitação a
álcool e drogas, discriminações, discurso de ódio, etc. Destaca que os vídeos resultantes do edital
podem ficar num repositório para serem exibidos em outros eventos, projetos ou na TV Educativa.
No que se refere às lives considera que o principal problema é a falta de roteiro e preparação. Foi
unânime a opinião dos conselheiros que participaram das avaliações de que é necessário implementar o mais rápido possível o Banco de Dados de Pareceristas para avaliação dos próximos
editais, pois, além de ser um trabalho árduo, também coloca os conselheiros em situação delicada
perante os concorrentes. 3 - Edital para Pareceristas: o Sr. Eduardo Godoy informou que a Procuradoria Geral do Município aprovou recentemente o edital de Chamamento Público para o Banco
de Dados de Pareceristas de Projetos Culturais, para avaliação dos projetos que se inscreverem
nos editais financiados pelo Fundo Municipal de Cultura e também através do orçamento da Fundação Municipal de Cultura. O edital já está liberado para publicação no Diário Oficial do Município
e será aberto nos próximos dias. 5 - Novos editais para 2020: o presidente Sr. Fernando Durante
lembrou aos demais presentes que o saldo do Fundo Municipal de Cultura está contingenciado
pela Lei 13.681/2020 e precisa de autorização para ser utilizado, e que irá consultar o Secretário
Municipal da Fazenda, Sr. Cláudio Grokoviski, para averiguar a possibilidade de mais uma parcela
do saldo ser utilizada para um novo edital. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a
ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Carlos Alberto Rodrigues (suplente - Instituto Sorriso Negro) ____________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________

EDIÇÃO Nº 2.953 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
Patrícia Guedes (titular - Literatura) ________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________
Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 219 – 08 DE JUNHO DE 2020

Aos 08 dias do mês de JUNHO de 2020, às 18h15, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de
plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das
suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre outras
atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo com o
contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), Francisley
Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen e Kathleen Biassio (APPAC), Adriana Kisielewicz
e Carlos Alberto Rodrigues (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Márcio Fabiano Antunes (Teatro) e João Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). Participou também
o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura.
Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1 - Aprovação de atas: foram aprovadas as atas
das reuniões 214, 215, 216, 217 e 218. 2 - Fundo Municipal de Cultura: o Sr. Eduardo Godoy informou que o extrato da conta bancária do Fundo foi encaminhada por e-mail aos membros do
CMPC, na qual consta um saldo de R$ 297.566,93 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos e
sessenta e seis reais e noventa e três centavos) na data de hoje. Informou também que estão reservados os valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à segunda parcela não paga de dois
projetos não executados do Edital 021/2019 – Poesia da Vila, ainda dentro do prazo de execução
e R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente à segunda parcela não paga dos projetos do
Edital 022/2019 – Festival de Cultura Popular, ainda não executados. Logo, o saldo disponível é de
R$ 290.766,93 (duzentos e noventa mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Foi lembrado aos conselheiros que a movimentação deste valor está condicionada à aprovação da Secretaria Municipal da Fazenda, tendo em vista a Lei nº 13.681/2020, que dispõe sobre a
possibilidade de transposição e transferência dos saldos financeiros de fundos municipais para
realização de ações e serviços públicos objetivando a prevenção e tratamento da COVID-19. 3 Solicitação de afastamento temporário do CMPC: o conselheiro Carlos Alberto Rodrigues, representante suplente do Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais, tendo em vista o seu interesse
em disputar, nas próximas eleições, um posto de vereador na vizinha cidade de Carambeí, solicitou
o afastamento temporário das atividades do Conselho Municipal de Política Cultural para atender
a legislação eleitoral que preconiza a desincompatibilização de cargos públicos para os postulantes a cargos de vereador e prefeito, tendo em vista que há entendimentos jurídicos que defendem
que conselheiros são considerados agentes públicos. A solicitação foi aprovada pelos presentes.
O conselheiro Rafael Schoenherr sugeriu que a Fundação Municipal de Cultura amplie consulta
jurídica sobre o assunto. 4 - Informe das atividades dos grupos artísticos estáveis da FMC: o
conselheiro Rafael Schoenherr solicitou e o Sr. Eduardo Godoy informou que a Banda-Escola Lyra
dos Campos, Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, Coro Cidade de Ponta Grossa e Grupo
de Teatro Cidade de Ponta Grossa estão desenvolvendo atividades online com seus membros e/
ou alunos dentro das possibilidades que o distanciamento social permite, e com a manutenção das
bolsas de estudos em 70%. O conselheiro Márcio Antunes aproveitou para parabenizar o Grupo de
Teatro, que participou com o espetáculo ‘Shakespeare - Paixão & Poesia’ no PROFEST Teatro,
Festival Nacional de Teatro realizado pelo Espaço Cultural Terceiro Sinal, de Contagem/MG, realizado de forma online entre os dias 27 e 31 de maio. Além de participar de um grande festival nacional, com grupos, artistas e jurados de renome, o Grupo recebeu o prêmio de Melhor Figurino
(Evlin Frandoloso) e foi indicado para os prêmios de Melhor Maquiagem (o grupo), Melhor Atriz
(Michella França), Melhor Atriz Coadjuvante (Viviane Oliveira) e Melhor Cenário (Paulo Henrique
Neto), na avaliação do corpo de jurados formado por Thiago Lacerda, Amaury Lorenzo e Leonardo
Miggionin. 5 – Banco de Dados de Pareceristas: o Sr. Eduardo Godoy informou aos presentes que
o edital de chamamento público para formar o Banco de Dados de Pareceristas de Projetos Culturais, a serem contratados com recursos do Fundo Municipal de Cultura e do orçamento da Fundação Municipal de Cultura (a depender do edital que estará em avaliação), já foi publicado e está na
fase de inscrições e que tem recebido sugestões para, no que se refere a avaliação de projetos da
área do Patrimônio Cultural e Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares, além de
arquitetos e antropólogos, sejam também incluídos profissionais com pós-graduação em áreas
relacionadas com estes temas, tendo em vista que projetos deste setor são bastante abrangentes.
Informou também que esta alteração ainda pode ser feita nesta etapa do processo porque o edital
estará aumentando o número de categorias profissionais que poderão se inscrever. O conselheiro
Rafael Schoenherr sugeriu que se incluísse também profissionais com formação em História e
Geografia, desde que com experiência nas áreas. A proposta de alteração do edital foi aprovada.
6 - PROMIFIC: O Sr. Eduardo Godoy informou que o Instituto Pegaí Leitura Grátis complementou,
através do ofício 005/2020, as informações solicitadas pelo Conselho sobre as alterações no projeto ‘Monteiro Lobato para Todos’, no qual anexou a carta de anuência da revisora da obra, Cláudia
Gomes Fonseca, concordando que realizará o trabalho voluntariamente, e informou que conseguiu
o apoio de uma indústria de papel, que irá doar todo o papel necessário para a impressão do livro.
Assim, o número de exemplares da obra passará de 2.000 (duas mil) unidades - previstas no projeto original - para 5.000 (cinco mil) unidades. Com estes esclarecimentos, o remanejamento orçamentário solicitado foi aprovado pelo CMPC. Na sequência informou que o proponente do projeto
‘Theremin: música e eletrônica no ensino da arte-ciência’, Christian de Sá Quimelli enviou correspondência solicitando a substituição do responsável pelo referido projeto, devido ao fato de que em
breve estará transferindo residência para outro país a fim de continuar sua formação acadêmica.
Nesta correspondência o mesmo indicou para sua substituição o Sr. Bruno Fernando de Paula, que
já estava relacionado como seu substituto no Termo de Cooperação Cultural e Financeira, e também o Sr. Lucas Andrey Pereira da Silva para substituir o Sr. Bruno na função de Auxiliar de Oficina, pelo fato do mesmo ser Graduado em Licenciatura em Música pela UEPG (2018) e ter experiência na área de música e tecnologia, apresentações musicais ao vivo e montagem de palco,
experiências as quais comprovou ao participar de projetos artísticos com o músico em questão. A
substituição foi aprovada pelo CMPC. Em seguida informou que Robert William Vargas Salgueiro,
proponente do projeto ‘Hoje tem Circo na Praça?’, enviou correspondência ao CMPC solicitando
alteração da forma como serão realizadas as quinze apresentações previstas para vários espaços
no projeto, para que as mesmas possam ser realizadas online transmitidas em todas as plataformas digitais, devido a impossibilidade de realizá-las de forma presencial, já que estão proibidas as
aglomerações de pessoal por tempo indeterminado. O CMPC indeferiu a solicitação porque o
projeto foi aprovado para que as apresentações fossem realizadas com público presencial, num
circuito de circulação de espetáculo em praças com o objetivo de descentralização cultural, com
prazo de realização até março de 2022, e porque este Conselho já havia indeferido pedido semelhante de outro proponente em reunião passada. Espera-se que dentro de alguns meses os espetáculos presenciais sejam autorizados e aí será possível realizar o projeto como foi concebido originalmente e dentro do prazo. 7 – Manual de Prestação de Contas do PROMIFIC: o Sr. Eduardo
Godoy enviou aos conselheiros por e-mail a minuta do Manual de Prestação de Contas do PROMIFIC para análise e sugestões. Os conselheiros pediram mais tempo para avaliação e foi definido
retorno das propostas até o dia 12 de junho. 8 – Conselho de Curadores da FUNEPO: o Sr. Eduardo Godoy informou que o Sr. Reynaldo Luiz, Assessor do Conselho de Curadores da TV Educativa – FUNEPO, enviou uma correspondência solicitando que o Conselho Municipal de Política
Cultural indique um representante e suplente para assumir a cadeira que está vacante naquela
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entidade e é de representação do CMPC. Ficou decidido que o Sr. Márcio Fabiano Antunes será o
representante titular e o Sr. João Guilherme de Castro Martins será seu suplente. A indicação será
enviada à FUNEPO via ofício. 9 - Seminário de Estudos Culturais: Foi aprovada a transferência do
II Seminário de Estudos Culturais de Ponta Grossa, que seria realizado em abril passado, para o
mês de novembro, o qual acontecerá em ambiente virtual, com recepção das inscrições dos trabalhos a serem apresentados até 30 de setembro. 10 - Cadastro Municipal de Cultura: o Sr. Eduardo
Godoy enviou aos conselheiros por e-mail a minuta do decreto que regulamenta o Cadastro Municipal de Cultura previsto na Lei 10.718/2011 e que também precisa atender ao disposto na Lei
11.048/2012 que institui o Sistema Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Informações e
Indicadores Culturais para análise e sugestões. Ficou acordado que os conselheiros terão até o
final da tarde do dia 09 de junho para apresentar sugestões para que a minuta seja encaminhada
para a Procuradoria Geral do Município ainda no dia 10 de junho para os trâmites legais. É urgente o encaminhamento deste decreto porque foi aprovada no Congresso Nacional, através de um
consenso suprapartidário, por quase unanimidade, a Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, discutida e elaborada com colaboração de artistas, empreendedores e entidades de todo o país, e
apresentada pela deputada federal Benedita da Silva, a qual prevê a transferência de recursos
federais para os municípios que fazem parte do Sistema Nacional de Cultura para projetos que
visam preservar as atividades artístico-culturais e o trabalho de artistas e empreendedores neste
período de pandemia, os quais devem estar inscritos em cadastros municipais, estaduais ou federal de agentes culturais. Os municípios aptos a receber estes recursos devem ter constituídos o
seu Conselho de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, e em pleno
funcionamento, que é a situação de nossa cidade. Estima-se que no caso de Ponta Grossa será
possível a transferência para o Fundo Municipal de Cultura de R$ 2.239.254,62 (dois milhões,
duzentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) da
cota por município e mais uma parte referente à cota do Paraná. 11 Novos Ediais: O conselheiro
Rafael Schoenherr apresentou proposta de edital para a realização de pesquisas sobre as políticas
culturais municipais, disponibilizando a seguir o texto inicial do edital no email do CMPC, a ser
trabalhado até a próxima reunião ordinária. 12 Convocação de reunião extraordinária do CMPC:
Como há ainda vários pontos da pauta a serem discutidos e o tempo da reunião já está extrapolado, decidiu-se convocar uma reunião extraordinária para o dia 15 de junho, no mesmo horário.
Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida
e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Kathleen Biassio (suplente – APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Carlos Alberto Rodrigues (suplente - Instituto Sorriso Negro) ____________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
Patrícia Guedes (titular - Literatura) ________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________
Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________

FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 247/2020 - FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DENTAL OESTE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico.
VALOR: R$ 160.990,40 (cento e sessenta mil, novecentos e noventa reais e quarenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 78/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 248/2020 - FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico.
VALOR: R$ 1.879,00 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 78/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 249/2020 - FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico.
VALOR: R$ 87.616,10 (oitenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e dez centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 78/2020
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 085/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: N C F BORATTO & CIA LTDA- ME
OBJETO: Prestadores de serviços de saúde na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo
a realização da triagem auditiva utilizando-se de aparelhos e equipamentos da Contratada- Saúde
Escolar
VALOR: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 42 / 2020
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Credenciamento

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR realizará a partir da data de publicação até o período de doze meses, o credenciamento de interessados na chamada pública
nº 09/2020, ocorrerá na sala de contratos da Fundação Municipal de Saúde (subsolo), com sede
à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Chamada Pública, para prestação de serviço médico especializado de Psiquiatria para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município de Ponta Grossa.
Valor Máximo: R$ 1.149.120,00 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, cento e vinte reais).
Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09horas às 17horas na sede da prefeitura
ou pelo (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia/.
Ponta Grossa, 26 / 10 / 2020
Ângela Pompeu
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

9

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 11/11/2020 às
13h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma eletrônica 101/2020, para Aquisição de TERMÔMETRO INFRAVERMELHO para uso na Fundação
Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 38.188,50 (trinta e oito mil, cento e
oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Mais informações poderão ser obtidas no horário das
09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda
através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.
Ponta Grossa, 26 / 10 / 2020
Ângela Pompeu
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________
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RODRIGO TELEGINDKI MOREIRA
EDIMAR MIRANDA RODRIGUES
ROBERTA FONSECA
CRISTIANE RODRIGUES
ROSANGELA BATISTA
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ARIANE SANTOS
DARCILIO DA LUZ IZIDIO
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E demais pessoas ainda não encontradas, na condição de Legitimados, conforme
prescrição
contida no artigo
6º, II, da LeiDE
Municipal
nº. 13.212/2018,
PREFEITURA
MUNICIPAL
PONTA
GROSSA dos imóveis
urbanos registrados sob o nº. 35.035, 25.119 e demais Certidões Negativas de Ônus e
Reipersecutórias, todos junto ao 1º Registro de Imóveis desta Comarca de Ponta Grossa,
denominados,
respectivamente
Área
Institucional
Companhia
de Habitaçãodede
Ponta
Grossa PM2 – Conj. Res. Santa Paula
IV, Área Verde – Conj. Res. Santa Paula III, Lote 01 – Quadra QA – Conj. Res.

PROLAR

Santa Paula IV, Lote 04 – Quadra QA – Conj. Res. Santa Paula IV, Lote 04 –
Quadra QA – Conj. Res. Santa Paula IV, Lote 05 – Quadra QA – Conj. Res. Santa
Paula IV, Lote 06 – Quadra QA – Conj. Res. Santa Paula IV, Lote 07 – Quadra
QA – Conj. Res. Santa Paula IV, Lote 08 – Quadra QA – Conj. Res. Santa Paula
IV, Rua Flávia Schimitt (antiga Rua Projetada A), Rua Projetada B e Rua
Projetada C, 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.
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A área a ser regularizada contém as seguintes medidas:
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C O M PCompanhia
A N H I A deDHabitação
E H A BdeI T
A Ç Grossa
Ã O D E P O N TA G R O S S A
Ponta
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº. 007/2020
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 Município de Ponta Grossa, Companhia de
Habitação do Paraná – COHAPAR, Roseli de Fátima Schuememann, Rosinha Correia
Alves, Elvira Martincoski, Mauri Martincoski e s/m Marilda Martincoski, Sirlei Degraf
Uchôa e s/m Raimundo Uchôa, Silas Degraf e s/m Leony Francisca Degraf, Circe Ema
Degraf Mateus e s/m Doralino Medeiros Mateus, Ema Maria Degraf Gomes e s/m João
Francisco Gomes, Vilmar Degraf, Artur Cesar Degraf e s/m Estela Mari Degraf, Mauro
Degraf, Paulo Roberto Degraf e s/m Maristela Degraf, Nelcy Degraf, Cleci Degraf
Slavieiro e s/m Assiz Deonello Slavieiro, Cleri Degraf Barbosa e s/m Luiz Claudio
Barbosa, Alvaro Degraf e s/m Maria de Fátima Mendes Degraf, Arno Henrique Degraf
e s/m Matilde Aparecida Degraf, Cezar Degraf Matheus e s/m Sandra Mara Santos
Degraf Matheus, Delice Degraf Pytlowanciw e s/m Levi Pytlowanciw, Cliceu Degraf
Mateus, Ricardo Artur Gomes e s/m Maria Claudia Becher Gomes, Danilo José Gomes
e s/m Lianamar Ruviaro Gomes, Bruno Henrique Gomes, Valquíria Simone Degraf
Gomes Calil e s/m Sadi Martins Calil, 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:
Setor de Atuação: A2
WANDERLEI CELESTINO DA CRUZ
LUCAS DOS SANTOS
AMARILDO DOS SANTOS
MARCOS S DOS SANTOS
ISAIAS S DOS SANTOS
IGREJA
NADIL DE OLIVEIRA
JOÃO PAULO KLOTWCK
DAIANE SUELEN TIZONI
AMANDA FARIAS FIRMINO
Setor de Atuação: A3
OLANDINA BENTO DUTRA
ESTER DE OLIVEIRA
EDENILSON JATOBÁ
EDNA APARECIDA JATOBÁ
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EDSON
JATOBÁ
EDENIR JATOBÁ
ANDRIELI N JATOBÁ WUNSC
Companhia
CLEUZI
BERTEde Habitação de Ponta Grossa
SANDRO BURTHCK

PROLAR

ROBERTO JUNIOR PIRES
ELOA ANTUNES MILDEMBERG
VICTOR DE MOURA
JUSSARA DE FÁTIMA DE MOURA
MARIA APARECIDA
ERICA FERREIRA FRAZON LEMES
ROSENILSO FRAZÃO
TEODOSIO CHIEVITCH
TANIA MARA FRAZÃO
JOÃO MARIA ALVES BARRETO
ROSENILDA FRAZÃO
MARIA DA LUZ
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Área de Atuação: A4
MARLI BERNADETE SUCHEK
JOSMAR GONÇALVES DA ROCHA
NILCE AMARAL FERNANDES MACHADO
PEDRO DIAS
HELENA DIAS CHIEVITCH
EMERSON LUIZ VALDOVSKI
JOÃO SAIEVICZ
VANI FERREIRA
SILMARA FERREIRA
CELSO
DIRLETE MARCOL NIRVANA
BAR SILMARA
RAQUEL DIAS MOREIRA
MARIA VIRGINIA LACERDA
NATASHA ROSEIGUES FERREIRA
CRISTIANE RODRIGUES FERREIRA
MANOEL PEDRO MOREIRA
ALUGADA
RODRIGO TELEGINDKI MOREIRA
EDIMAR MIRANDA RODRIGUES
ROBERTA FONSECA
CRISTIANE RODRIGUES
ROSANGELA BATISTA
ARIANE SANTOS
DARCILIO DA LUZ IZIDIO
E demais pessoas ainda não encontradas, na condição de Legitimados, conforme
prescrição contida no artigo 6º, II, da Lei Municipal nº. 13.212/2018, dos imóveis
urbanos registrados sob o nº. 35.035, 25.119 e demais Certidões Negativas de Ônus e
Reipersecutórias, todos junto ao 1º Registro de Imóveis desta Comarca de Ponta Grossa,
denominados, respectivamente de Área Institucional PM2 – Conj. Res. Santa Paula

Quadro de áreas
Área de intervenção
Área remanescente
Área de lotes
Quantidade de lotes (un):
Quantidade de famílias (un):
População de ocupação (un):

Área (m²)
43469,51
29351,28
14118,23

Percentual
100,00%
67,52%
32,48%
70
70
280

A totalidade da área de lotes a regularizar é de 43469,51m², tendo essa área uma
concentração de 70 (setenta) lotes urbanizados, sendo 70 (setenta) famílias, com
população de 280 (duzentos e oitenta) pessoas, situado na Conjunto Residencial Santa
Paula III e IV, nesta cidade de Ponta Grossa, acessível, atualmente, pelas Ruas
Cajarana, Nogueira e Flávia Schimitt.
Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico da Companhia de Habitação de Ponta
Grossa no endereço: www.prolarpmpg.com.br
Ponta Grossa, 21 de agosto de 2.020.
JOSÉMUNICIPAL
EDEGAR ALVESDE
DOS
SANTOS GROSSA
FILHO
PREFEITURA
PONTA

PROLAR

Diretor Financeiro - PROLAR

Companhia de Habitação de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº. 008/2020
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 Município de Ponta Grossa, Emilio Acordi e s/m
Maria Marta Acordi, Alexandre de Almeida e s/m Ignêz Tozetto de Almeida, Teodosio
Kovaltchuk e s/m Maria Prezaniuk Kovaltchuk, Domigos Gnatta e s/m Herminia Justus
Gnatta e Adriano Rodrigues de Melo, na qualidade de titular(es) de domínio e
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º piso – Centro – Ponta Grossa – PR – CEP 84010-050 – Fone: (42) 3222-1257 – email: contato@prolarpmpg.com.br
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:
JOVINIANO PEREIRA PUGA
IZA MERCEDES SILVA PUGA
LUCAS DOS SANTOS
HARTHUR DIEGO DOS SANTOS BARBOSA
ADRIANE LUZIA CARNEIRO
KAREN ADRIELE CARNEIRO MARCONDES
JOÃO POLICO ANTUNES
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
E demais pessoas ainda não encontradas, na condição de Legitimados, conforme
prescrição contida no artigo 6º, II, da Lei Municipal nº. 13.212/2018, dos imóveis
urbanos registrados sob o nº. 35.035, 25.119 e demais Certidões Negativas de Ônus e
Reipersecutórias, todos junto ao 1º Registro de Imóveis desta Comarca de Ponta Grossa,
denominados, respectivamente de Área Institucional 1 – Quadra 1, 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 de intervenção
2378,86
100,00%
Área remanescente
219,40
9,22%
Área de lotes
2159,46
90,78%
7
Quantidade
de
lotes
(un):
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
7
Quantidade de famílias (un):
28
População de ocupação (un):

PROLAR

Companhia de Habitação de Ponta Grossa
A totalidade da área de lotes a regularizar é de 2378,86m², tendo essa área uma
concentração de 07 (sete) lotes urbanizados, sendo 07 (sete) famílias, com população de
28 (vinte e oito) pessoas, situado no Jardim Araguaia, nesta cidade de Ponta Grossa,
acessível, atualmente, pela Rua Abilio dos Santos.
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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, 02 de setembro de 2.020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO
Diretor Financeiro - PROLAR
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C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PREGÃO DESERTO
Pregão Presencial nº 21/2020

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, torna público, para conhecimento de interessados,
que foi declarado DESERTO por ausência de participantes, o Pregão Presencial nº 21/2020 –
Processo nº 30/2020, referente à contratação de empresa especializada visando "aquisição de
carga para botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) - 13 kg - com vasilhame a base de troca e
entrega parcelada, com prazo de vigência de 12(doze) meses a partir da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Município, em conformidade com as especificações e detalhamentos
consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência", com seu resumo publicado no Diário Oficial do  Município do dia 10 de outubro de 2020.
Ponta Grossa-PR, 22 de outubro de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

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

