
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

D E C R E T O  Nº  1 7. 9 1 7,  em  21/10/2020
Altera o Decreto nº 15.907, de 30 de abril de 
2019, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições 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 Decreto n. 5.660/2011, considerando, ainda, o contido 
no protocolado SEI n°. 56898/2020,

D E C R E T A
Art. 1º.  A ementa e artigo 1º do Decreto nº 15.907, de 30 de abril de 2019, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
 “Concede Permissão de uso de área no 

Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta 
Grossa Vereador Oldemar Andrade, confor-
me especifica. (NR)

   ...

 Art. 1º.  Fica concedida Permissão de Uso de área situada no Terminal Rodoviário In-
termunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade, da seguinte forma: 
(NR)

 Empresa Titular:  AUCATUR AGÊNCIA UNIÃO CASCAVEL DE TURISMO LTDA 
   CNPJ: 77.410.249/0001-08
   Representante Legal: Assis Gurgacz
   CPF: 005.858.319-04
 Empresa Titular:  VIAÇÃO SANTANA DO IAPÓ LTDA
   CNPJ: 76.803.766/0001-76
   Representante Legal: Marcelo Jorge Fadel
   CPF: 704.949.409-72
 Empresa Titular:  BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA (VINSA)
   CNPJ: 78.051.778/0001-17
   Representante Legal: Paulo Roberto de Oliveira Queiroz
   CPF: 081.494.969-04
   Identificação da área:

Nº do Guichê Quantidade de Guichês Área Localização Arruamento Interno
20 1 (um) 6,02 m Interno Rua B “

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 2 8   de   23/10/2020

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 66354/2020, e mediante avaliação 
a ser aplicada semestralmente pelo titular da pasta, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 14 de outubro de 2020, MARIANA GALVÃO NORONHA, para exer-
cer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente.
 

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 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 2 9   de   23/10/2020

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 66354/2020, e mediante avaliação 
a ser aplicada semestralmente pelo titular da pasta, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 14 de outubro de 2020, GUSTAVO YOSHIO LEAL BAN, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 15, da Secretaria Municipal 
de Governo.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 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 3 0,   de   23/10/2020

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 66354/2020, e mediante avaliação 
a ser aplicada semestralmente pelo titular da pasta, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 14 de outubro de 2020, ANDRESSA ZAFFANO FABRI, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 14, da Secretaria Municipal 
de Governo.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 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 4 0,  de  26/10/2020 

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado ao reforço 
das seguintes Dotações Orçamentárias. 

   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° 66496/2020, 

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 100.000,00. 

D E C R E T A 
Art. 1º. 

23.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
23.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
23.004.26.782.0147.2.220. MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL  

DE PG. VER. OLDEMAR ANDRADE 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  100.000,00  87 - 3.1.90.13.00.00 00021 

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

Art. 2º. 

23.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
23.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
23.004.26.782.0147.1.187. CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NA RODOVIÁRIA 

OBRAS E INSTALAÇÕES  40.000,00  80 - 4.4.90.51.00.00 00021 
23.004.26.782.0147.1.188. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  

PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL PG 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE 

 60.000,00  83 - 4.4.90.52.00.00 00021 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de outubro de 2020. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

NICOLE MACHADO TOCZEK 
Procuradora Geral do Município 

Art. 3º. 
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L I C I TA Ç Õ E S
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 164/2020.
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 16 de no-
vembro de 2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na 
forma eletrônica para Registro de preços para aquisição de pneu para uso da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Municícpio de Ponta Grossa.. Valor Máximo: R$ 
20.300,00(vinte mil e trezentos 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 1349 ou ainda através 
do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 21 de outubro de 2020
BRUNO CÉSAR COSTA PINTO

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 168/2020

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 13 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 gêneros alimentícios para comercialização nas unidades 
do Programa Mercado da Família.. Valor Máximo: R$ 228.742,67(duzentos e vinte e oito mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete 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
BRUNO CESAR COSTA PINTO

Secretario Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
______________________________________________________________________________

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

CONCORRÊNCIA na Forma Presencial nº 7 / 2020
Data: 30/11/2020
Horário: 14 :00horas
Objeto:   Outorga de Concessão de uso, a título oneroso de áreas do Aeroporto Municipal de Ponta 
Grossa, para exploração de HANGARAGEM DE AERONAVES PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, 
com as características descritas no Edital.
Valor mínimo inicial de lance/oferta: R$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos reais).
  Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (042) 3220-1000 Ramal 1454 /1006 / ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br 

JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO
Secretário Municipal de Ind. Com. E Qualificação Profissional

Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Concorrência Pública nº 006/2020
RESULTADO DE JULGAMENTO

 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: L.L.P.C. GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA - ME, estabelecida na Rua Aleixo Garcia, nº 81, Oficinas, Ponta Grossa 
– PR, CEP 84035-630, Fone (42) 3323-5015. Valor da proposta: valor unitário R$ 2,00 (dois 
reais), valor mensal R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor final para 60 meses R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais), valor final para 120 meses R$ 960.000,00 (novecentos e 
sessenta mil reais).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

C O N T R ATO S
28/10/2020 
 
 
QUINTO APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019 
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
COOPERADA: INSTITUTO DA FILHAS E FILHOS DO CORAÇÃO IMACULADO E MARIA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O plano de aplicação será alterado conforme segue: 

 
 
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 208/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – EPP     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do aumento de materiais recicláveis coletados e, 
consequentemente, de hortifrutigranjeiros distribuídos aos munícipes, fica acrescido o valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por 
cento) R$ 475.439,89 (quatrocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e 
oitenta e nove centavos). 

 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 093/2020 
CONTRATANTE: Município de Ponta Grossa 
CONTRATADA: MIX ATACADO EIRELI 
OBJETO: Aquisição eventual através de registro de preços de caixas de arquivo morto para as 
Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 17.487,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão 133/2020 
 

   
    

PONTA GROSSA. 
 
EM _____/______/_______ 

______________________________________________________________________________
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 208/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – EPP    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do aumento de materiais recicláveis coletados e, consequente-
mente, de hortifrutigranjeiros distribuídos aos munícipes, fica acrescido o valor contratual, aludido 
na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) R$ 475.439,89 
(quatrocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove cen-
tavos).
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 093/2020
CONTRATANTE: Município de Ponta Grossa
CONTRATADA: MIX ATACADO EIRELI
OBJETO: Aquisição eventual através de registro de preços de caixas de arquivo morto para as 
Secretarias Municipais.
VALOR: R$ 17.487,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 133/2020
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 300/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANDERSON LUIZ DE MIRANDA – ME     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 03 (três) meses, de 20/09/2020 a 20/12/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 03 (três) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 474,99 (quatro-
centos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
______________________________________________________________________________

 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 300/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ANDERSON LUIZ DE MIRANDA – ME       
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 03 (três) meses, de 20/09/2020 a 20/12/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 03 (três) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 474,99 
(quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 
 
 
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 270/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos na cláusula no anexo I, do instrumento originário os 
seguintes equipamentos: 

MARCA PREFIXO MODELO PLACA CHASSIS 
Volkswagen PM 347 VC 8.150 AMJ - 8140 9BWVTAT67WRB10009 

 
LISTAGEM VEICULOS E EQUIPAMENTOS 

CONTRATO 270/2019 
MARCA MODELO ANO PLACA PREFIXO 

PMPG 
DOCUMENTO 

NEW 
HOLLAND 

TRATOR AGRÍCOLA 1998 ALP-3022 TA 19 OK 

MF TRATOR AGRÍCOLA 1981 AIK-2281 TA 06 OK 
NEW 
HOLLAND 

TRATOR AGRÍCOLA 2007 AIJ-4810 TA 22 OK 

FORD CAMINHÃO CARGO 
13717 

2010 ASO-1629 PM 416 OK 

VOLKSWAGEM CAMINHÃO 26220 2011 ATY-8981 PM 450 OK 
FIAT PICK-UP STRADA 2011 ATW-8393 PM 447 OK 
COMBAT MOTONIVELADORA 

170H 
2011 SEM 

PLACA/S
EM DOC 

P 27 NOTA FISCAL 

FORD TRATOR AGRÍCOLA 1990 AAI-6132 TA 16 OK 
RANDON RETROESCAVADEIR

A 
2014 AYL-8094 RE17 OK 

RANDON RETROESCAVADEIR
A 
RD 406 4X4 

2014 AYL-8095 RE18 OK 

NEW HOLAND MOTONIVELADORA 2018 SEM 
PLACA/S

EM 
DOC 

P 29 NOTA FISCAL 

VOLKSWAGEM CAMINHAO 
CAÇAMBA 

2018  
NOTA 

FISCA
L 
ANEXA 

PM 681 NOTA FISCAL 

VOLKSWAGEM GOL 1.0 GIV 2014 AXW 3992 PM 516 OK 
FIAT UNO MILLE 2009 ARS 8423 PM 369 OK 

FIAT UNO MILLE 2005 AND-9931 PM 202 OK 
FIAT UNO MILLE 2010 ARS 8227 PM 370 OK 

MOTONIVELA
DORA 

CATERPILLAR 1981 S/PLACA P 16 OK 

CHEVROLET MONTANA 2019 BDA 3D89 694 OK 
 

   
    

  
 

  

______________________________________________________________________________
CONTRATO Nº 305/2020 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS  ME 
OBJETO: aquisição de impressora multifuncional de médio e alto volume para atender as necessi-
dades do Procon de Ponta Grossa, situado no Edifício Guaíra 
VALOR: R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais)
PRAZO: 15 (quinze) dias 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 140/2020 
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 239/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CELESTINO POITEVIN NETO – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo da prova de conceito aludido na 
cláusula quinta e sexta da 1ª Retificação do contrato, em mais 04 (quatro) meses, de 20/10/2020 
a 28/02/2021.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 423/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratu-
al, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 117.305,74 (cento e dezessete mil, 
trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos). 
______________________________________________________________________________

QUARTO  ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 439/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 26/10/2020 a 25/11/2020, convalidando 
a data de 27/08/2020 e o prazo de vigência em mais 30 (trinta) dias de 17/12/2020 a 16/01/2021. 

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 024/2020
Dispõe sobre registro da Associação Antares

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso 
de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Muni-
cipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13047/2019 e em Reunião Ordinária 
Virtual no dia 21 de outubro de 2020, por maioria absoluta de seus membros e:
 Considerando que a Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimento e Regis-
tro de Entidades analisou documentação enviada pela Associação Antares
Considerando o Parecer nº 028/2020 da Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendi-
mento e Registro de Entidades;
 Resolve:
     1. Aprovar o registro da Associação Antares, Associação civil sem fins lucrativos integra-

da por pessoas físicas e jurídica, com prazo de duração indeterminado, inscrita no CNPJ nº 
31.751.187/0001-99 com sede a rua Comendador Miró, 460 -  Ponta Grossa-Paraná, CEP 
84.010-160, sob o nº 087 no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;

 Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
encaminhe a Resolução nº 015 de 2012 do CMDCA para conhecimento e ciência dos diri-
gentes da Associação Antares

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

 Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio;
 Que essa Resolução entra em vigor após sua publicação.
 Sala de Reuniões, 27 de outubro de 2020.
 Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 099/2020
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saú-
de, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 47908/2020,

CONVOCA
 os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018 para o 
emprego público de Médico Plantonista, a comparecerem até o dia 05/11/2020 (Cinco de novem-
bro 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.
Leonardo Lasari Melo Médico Plantonista 1º

Gustavo Leonel Ferreira Médico Plantonista 2º
 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candi-
dato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 27 de outubro de 2020.

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

______________________________________________________________________________
CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confe-
re a Lei Municipal n° 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal  Nº 14.340 de 26/04/2018, convoca 
para a  reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social.
DATA –  29/10/2020 
HORÁRIO – 14h00
LOCAL – Sala de Reuniões Virtual do CMAS – Google Meet 
 O link será gerado e repassado por e-mail e whatsapp 1 hora antes da reunião. 
 Os conselheiros que porventura não tiverem acesso ao canal digital, poderão participar da 
reunião de forma presencial, na sala de reuniões do CMAS, na qual terão acesso a documentação 
e a reunião online. Solicitamos a inscrição prévia devido a limitação do número de pessoas. 

P A U T A
   1- Apreciação e aprovação da pauta.
   2- Aprovação das atas nº 331 e 332.
   3- Informes.
   4- Repasse de  informações atualizadas pelo Departamento de Proteção Especial referente 

ao recurso do Covid-19, portaria nº 369.
   5- Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e   

Benefícios Socioassistenciais no CMAS.
 5.1.  Análise e Aprovação da manutenção das inscrições no CMAS 2020;
 5.2. Análise e Aprovação do cancelamento das inscrições: Grupo de Apoio às Adoções 

Necessárias – GAAN e  Centro Educacional Marista Santa Mônica.
   6- Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família, apreciação dos relatórios de 

novembro de 2019 a setembro de 2020 do PBF e Cadastro Único.
   7- Comissão de Acompanhamento do FMAS, apreciação dos relatórios de movimentação fi-

nanceira do FMAS de julho, agosto e setembro de 2020.
Monica Mongruel

Presidente do CMAS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO 
RESOLUÇÃO Nº 009/2020

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em 
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 
de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações do Conselho Municipal de 
Educação nº 003/12 de 22/12/2012 e nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, e os Pareceres favoráveis, 
tanto da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, sob o número 013/20 de 
23/09/2020, quanto do Conselho Municipal de Educação, sob o nº 010/20 de 14/10/2020.

RESOLVE,
Art.1º.  CREDENCIAR o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL POSITIVO MASTER, situado na 

Rua Saint Hilaire, nº 275, Bairro Oficinas, CEP 84.035-350, no Município de Ponta Grossa – 
PR, inscrito no CNPJ 02.343.359/0017-54, mantido pelo POSITIVO EDUCACIONAL LTDA, 
para a oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica.

Art.2º.  AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Credencia-
do no artigo primeiro, com turmas da CRECHE – crianças de 01 (um) a 03 (três) anos – 
Infantil 1, 2 e 3 e da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 e 05 anos – Infantil 4 e 5.
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Art.3º.  OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com as Deliberações do CME/PG 
nº 003/12 e nº 001/13, para o Credenciamento e para a Autorização de Funcionamento do 
Centro de Educação Infantil, são os seguintes:

  §1º. O CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, citada no artigo primeiro é pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024, 
conforme a data da publicação da Resolução Municipal.

  §2. A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, su-
pracitado, é pelo prazo de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do mês de outubro do ano 
letivo de 2020, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2024, conforme a data da 
publicação da Resolução Municipal.

Art.4º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 22 DE OUTUBRO DE 2020.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

Protocolo nº 002/20 de 18/02/2020-SME
E.C. – CEFE/SME
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 010/2020

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em 
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 
de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações do Conselho Municipal de 
Educação nº 003/12 de 22/12/2012 e nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, e os Pareceres favoráveis, 
tanto da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, sob o número 014/20 de 
23/09/2020, quanto do Conselho Municipal de Educação, sob o nº 011/20 de 14/10/2020.

RESOLVE,
Art.1º.  AUTORIZAR, a pedido, a MUDANÇA DE ENTIDADE MANTENEDORA, do CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NEO MASTER - GIRASSOL, situado na Rua Augusto Ribas, nº 
179, Centro, CEP 84.010-300, Ponta Grossa - PR, CNPJ 76.602.895/0002-87, o qual era 
mantido pela FUNDAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANÁ/FESP, passando a ser 
mantido pela POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.

Parágrafo Único. A Mudança de Mantenedora do Centro de Educação Infantil ocorreu por contrato 
de compra e venda firmado entre as partes interessadas, em 06/07/2018.

Art.2º. AUTORIZAR, a pedido, a ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO do Centro de Educação Infan-
til Neo Master - Girassol para CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL POSITIVO GIRASSOL.

Parágrafo Único. A Alteração da Denominação do Centro de Educação Infantil é devido a alteração 
da Mantenedora e conforme o estabelecido no Projeto Político Pedagógico e no Regimento 
Escolar da instituição educacional.

Art.3º. CESSAR, a pedido, a Autorização de Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL POSITIVO GIRASSOL, situado na Rua Augusto Ribas, nº 179, Centro, CEP 
84.010-300, Ponta Grossa - PR, CNPJ 02.343.359/0016-73.

  §1º. A CESSAÇÃO da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação Infantil citado 
no caput do artigo é de forma Voluntária, Simultânea e DEFINITIVA, para as ofertas das 
Turmas da CRECHE – crianças da 01 (um) a 03 (três) anos – Infantil I (1), II (2) e III (3) e 
da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – Infantil IV (4) e V (5).

  §2º. O Centro de Educação Infantil, supracitado, recebeu a sua Autorização de Funcionamento 
pela Resolução Municipal nº 028/04-SME/PG de 16/12/2004-DOM, sendo renovada pela 
Resolução Municipal nº 025/07-SME/PG de 14/12/2007-DOM, pela Resolução Municipal nº 
023/11–SME-PG de 20/12/2011-DOM, pela Resolução Municipal nº 023/13 – SME-PG de 
20/12/2013–DOM, a qual, também, Credenciou a Instituição Educacional e na sequência a 
Resolução Municipal nº 025/16-SME-PG de 17/08/2016-DOM, renovou tanto o Credencia-
mento quanto a Autorização de Funcionamento do CEI, bem como, efetuou outras altera-
ções da instituição educacional, conforme consta no documento, estabelecendo os prazos 
dos vencimentos, até o ano letivo de 2021, para ambas as renovações.

Art.4º. DESCREDENCIAR o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL POSITIVO GIRASSOL com 
a oferta da primeira etapa da Educação Básica a Educação Infantil, tendo em vista a sua 
Cessação Definitiva, a partir da data de encerramento das suas atividades educacionais, 
no ano letivo de 2020.

Art.5º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 22 DE OUTUBRO DE 2020.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

Protocolo nº 003/20 de 18/02/2020-SME
E.C. – CEFE/SME
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 011/2020

  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 
13.135/18 de 10/05/2018-DOM de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 
29/06/2011 do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/PG de 22/12/12 
nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Veri-
ficação, o Parecer Favorável da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME nº 
016/20 de 30/09/2020 e o Parecer do Conselho Municipal de Educação, nº 012/20 de 14/10/2020,

RESOLVE,
Art.1º.  RENOVAR, a pedido, a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO do CENTRO DE EDU-

CAÇÃO INFANTIL PAULINA FEDERMANN, sito a Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 156, 
Bairro Ronda, CEP 84.051-040, nesta cidade, mantido pela Associação de Proteção à Ma-
ternidade e à Infância Dona Pureza Ribas, inscrita no CNPJ 80.251.333/0001-22.

Parágrafo Único. A Renovação da Autorização de Funcionamento do Centro Municipal de 
Educação Infantil, citada no caput do Art. 1º, para as turmas da CRECHE: com crianças 
de 01 (um) a (três) anos – Infantil I, II e III, é pelo prazo, específico, para o período do 1º 
(primeiro) dia do mês de janeiro até 30 (trinta) de setembro do ano letivo de 2020, para fins 
de Cessação do Centro de Educação Infantil.

Art.2º.  CESSAR, a pedido, a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO do CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL PAULINA FEDERMANN, sito a Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 156, Bairro 
Ronda, CEP 84.051-040, nesta cidade, mantido pela Associação de Proteção à Maternida-
de e à Infância Dona Pureza Ribas, inscrita no CNPJ 80.251.333/0001-22

  §1º. O Centro de Educação Infantil, supracitado, recebeu a sua Autorização de Funcionamen-
to pela Resolução Municipal nº 0014/04-SME/PG de 28/10/2004-DOM, a qual foi renovada, 
pela Resolução Municipal nº 008/08-SME/PG de 17/07/2008-DOM, pela Resolução Mu-
nicipal nº 008/11-SME-PG de 19/03/2011-DOM, pela Resolução Municipal nº 001/14 de 
11/03/2014-DOM, a qual também, Credenciou a Instituição Educacional e pela Resolução 
Municipal nº 023/17-SME/PG de 16/12/2017-DOM, a qual Renovou o Credenciamento do 
CEI pelo prazo de 05 (cinco) anos, até o ano letivo de 2022, bem como Renovou a Auto-
rização de Funcionamento com o prazo de vencimento de 03 (três) anos, até o ano letivo 
2019.

 

   §2º. A CESSAÇÃO do Centro de Educação Infantil, supracitado, é de forma Voluntária, Simultâ-
nea e Definitiva, a partir do dia 1º (primeiro) de outubro do ano letivo de 2020, considerando 
a data de encerramento das atividades da instituição educacional.

Art.3º. DESCREDENCIAR o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, supracitado, tendo em vista a 
sua Cessação Definitiva, a partir da data de encerramento das suas atividades educacio-
nais, no ano letivo de 2020.

Art.4º. DETERMINAR que a documentação de vida legal jurídica e educacional, da vida legal dos 
alunos e dos funcionários do Centro de Educação Infantil, supracitado, conforme especifi-
cada nos parágrafos subsequentes deste artigo, seja guardada da seguinte forma:

  §1º.  A documentação da vida legal jurídica do Centro de Educação Infantil, referentes a empre-
sa, os seus documentos oficiais dos órgãos governamentais, das leis e dos decretos, do 
cadastro nacional da pessoa jurídica, do alvará de localização, dos contratos e estatutos 
da instituição e/ou dos conselhos, dos certificados do corpo dos bombeiros, das licenças 
sanitárias, dos termos de convênios ou parcerias, das certidões, dos livros caixas, dos 
livros atas, dos livros ou termos de prestação de contas, do patrimônio, dos registros, dos 
contratos e dos livros e cartões pontos dos profissionais e demais funcionários, entre outros 
documentos da responsabilidade da pessoa jurídica.

  §2º.  A documentação da vida legal educacional do Centro de Educação Infantil e dos alunos, 
referentes aos processos de autorização de funcionamento, de credenciamento, das suas 
renovações, da cessação, bem como das propostas pedagógicas e/ou projetos políticos 
pedagógicos, dos regimentos escolares, dos livros de registros de classe, dos calendários 
anuais, dos cadastros, das matrículas, dos históricos e/ou dos pareceres de aprendizagem, 
dos documentos pessoais dos alunos e de seus pais ou responsáveis, das estatísticas das 
turmas/salas de alunos, dos profissionais da educação e demais funcionários,  dos cader-
nos e/ou formulários do censo escolar, entre outros documentos afins.

  §3º.  Toda a documentação descrita nos parágrafos deste artigo, ficará sob a guarda da repre-
sentante legal e diretora da Instituição Educacional, Maria de Lurdes Penteado Federmann, 
RG 668.463-7-PR, residente e domiciliada na Rua Doutor Colares, nº 530, Apartamento nº 
1.601, Edifício Nicolau Gravina, Bairro Centro, em Ponta Grossa - PR, nos telefones para 
contatos (42) 3928-1055  e 98405-9550 (celular pessoal), considerando possíveis presta-
ções de contas de ordem jurídica e/ou solicitações de informações pela Comunidade do 
CEI (pais/alunos, funcionários) e demais órgãos e/ou autoridades competentes.

Art.5º. O restabelecimento do Centro de Educação Infantil cessado fica condicionado a novo pro-
cesso e a novo ato de autorização para funcionamento, conforme o disposto na legislação 
vigente.

Art.6º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2020.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

REF. ao Protc. nº 011 de 29/09/2020 - CEFE/SME
E.C. - CEFE-SME
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 012/2020

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 
13.135/18 de 10/05/2018-DOM de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 
29/06/2011 do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/PG de 22/12/12 
nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Veri-
ficação, o Parecer Favorável da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME nº 
017/20 de 13/10/2020 e o Parecer do Conselho Municipal de Educação, nº 013/20 de 14/10/2020,

RESOLVE,
Art.1º. CESSAR COMPULSÓRIA, SIMULTÂNEA e DEFINITIVAMENTE a Autorização de Fun-

cionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR FELIZ, com turmas da CRECHE 
– crianças de 01 (um) a 03 (três) anos - turmas de Infantil I, II e III, situado Rua Dolaricio 
Correia, s/nº, Vila Vicentina, Bairro Uvaranas, CEP 84.031-190, no Município de Ponta 
Grossa – PR, CNPJ 77.136.950/0001-72, mantido pela CRECHE LAR FELIZ, a partir da 
data de encerramento de suas atividades, retroativo ao ano letivo de 2017.

Parágrafo Único. Centro de Educação Infantil, supracitado, recebeu a sua Autorização de Fun-
cionamento pela Resolução Municipal nº 008/05-SME/PG de 01/09/2005-DOM, a qual foi 
Renovada pela Resolução Municipal nº 020/08-SME/PG de 20/01/2009-DOM, sendo Re-
novada pela Resolução Municipal nº 009/12-SME/PG de 20/04/2012-DOM e, na sequên-
cia, foi Credenciado pela Resolução Municipal nº 004/15-SME/PG de 13/03/2015-DOM, 
pela qual foi realizada, também, a última Renovação da Autorização de Funcionamento do 
CEI, com prazo de vencimento de 03 (três) anos para a Autorização de Funcionamento, 
até o ano letivo de 2016 e para o Credenciamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, até o 
ano letivo de 2018.

Art.2º. DESCREDENCIAR o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, supracitado, tendo em vista a 
sua Cessação Compulsória Simultânea e Definitiva, a partir da data de encerramento das 
suas atividades educacionais, retroativo ao ano letivo de 2017.

Art.3º. DETERMINAR que a documentação de vida legal jurídica e educacional, da vida legal 
dos alunos e dos funcionários do Centro de Educação Infantil, supracitado, seja guardada 
conforme especificado nos parágrafos subsequentes deste artigo:

  §1º.  A documentação da vida legal jurídica do Centro de Educação Infantil Lar Feliz, referentes a 
empresa, os seus documentos oficiais dos órgãos governamentais, das leis e dos decretos, 
do cadastro nacional da pessoa jurídica, do alvará de localização, dos contratos e estatutos 
da instituição e/ou dos conselhos, dos certificados do Corpo dos  Bombeiros, das licenças 
sanitárias, dos termos de convênios ou parcerias, das certidões, dos livros caixas, dos 
livros atas, dos livros ou termos de prestação de contas, do patrimônio, dos registros, dos 
contratos e dos livros e cartões pontos dos profissionais e demais funcionários, entre outros 
documentos da responsabilidade da pessoa jurídica.

  §2º.  A documentação da vida legal educacional do Centro de Educação Infantil e dos alunos, 
referentes aos processos de autorização de funcionamento, de credenciamento, das suas 
renovações, da cessação, bem como das propostas pedagógicas e/ou projetos políticos 
pedagógicos, dos regimentos escolares, dos livros de registros de classe, dos calendários 
anuais, dos cadastros, das matrículas, dos históricos e/ou dos pareceres de aprendizagem, 
dos documentos pessoais dos alunos e de seus pais ou responsáveis, das estatísticas das 
turmas/salas de alunos, dos profissionais da educação e demais funcionários,  dos cader-
nos e/ou formulários do censo escolar, entre outros documentos afins.

  §3º.  Toda a documentação descrita nos parágrafos deste artigo, ficará sob a guarda da repre-
sentação legal e direção da Instituição Educacional, Sr. Gerson Paitch, RG nº 2.016.500-
PR e sua esposa Srª Ana Luiza Zanfra Paitch, RG 8.125.199-1-PR, residentes e domici-
liados à Avenida Euzébio de Queiróz, nº 43, Bairro de Uvaranas, Ponta Grossa – PR, nos 
telefones, (42)3226-3642, (42)3225-6761 e (42)99972-1660 e pelos E-mail, anazanfra@
uol.com.br, ceilarfeliz@yahoo.com.br,  considerando possíveis prestações de contas de 
ordem jurídica e/ou solicitações de informações pela Comunidade do CEI (pais/alunos, 
funcionários) e demais órgãos e/ou autoridades competentes.

Art.4º. O restabelecimento da atividade educacional cessada do Centro de Educação Infantil fica 
condicionado a novo processo e a novo ato de autorização para funcionamento, conforme 
o disposto na legislação vigente 

Art.5º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2020.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

REF. ao Protc. nº 012 de 09/10/2020 - CEFE/SME
E.C. - CEFE-SME

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
CAMPOS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CNPJ 21.093.385/0001-
59 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, a 
Licença Ambiental Simplificada para Construção de Edificação Industrial (Barracão Pré-Moldado) a 
ser implantada na Avenida Adroaldo José Bombardelli, S/N, Distrito Industrial, Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________

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 Simplifi-
cada para o empreendimento E. R. POLATO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI na 
Rua Carlos de Carvalho, s/n, Uvaranas – Ponta Grossa/PR.

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

C U LT U R A

RETIFICAÇÃO
EDITAL 012/2020

Seleção de produções artísticas e culturais – Lei Aldir Blanc
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, torna pública a retificação do Edital 012/2020 – Seleção de 
produções artísticas e culturais – Lei Aldir Blanc, buscando dar maior clareza na interpretação do 
item referente à declaração de autoria.
 Onde se lê:
“2.5 – Ao se inscrever, o proponente deverá declarar a autoria da produção e se responsabilizar 
por tal, bem como ceder os direitos de exibição para a Fundação Municipal de Cultura por tempo 
indeterminado.”
 Leia-se:
“2.5 – Ao se inscrever, o proponente deverá declarar a responsabilidade sobre a produção, bem 
como ceder os direitos de exibição para a Fundação Municipal de Cultura por tempo indetermina-
do, nos seguintes termos:
 Declaração de autoria:
Declaro, para os devidos fins, que a produção que inscrevi é de minha autoria ou, no caso de 
covers musicais me responsabilizo pelo pagamento de eventuais despesas de direitos autorais a 
terceiros, e isento o Município de Ponta Grossa, a Fundação Municipal de Cultura, o Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural e o Ministério do Turismo de quaisquer responsabilidades em relação a 
isto. Me responsabilizo também caso minha produção tenha inserção de músicas, trilhas sonoras, 
textos, imagens e fotografias que não sejam de minha autoria.
 Cessão de direitos: *
Declaro, para os devidos fins, que estou ciente que, caso minha produção seja aprovada neste 
edital, estarei CEDENDO, de forma não-exclusiva, os DIREITOS DE EXIBIÇÃO da obra por tempo 
indeterminado para a Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, não gerando qualquer ou-
tro tipo de ônus para o Município, Fundação Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política 
Cultural ou Ministério do Turismo, a não ser a premiação prevista neste edital.”

Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

______________________________________________________________________________
NATAL ILUMINADO 2020

EDITAL DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA
EDITAL 010/2020

 APRESENTAÇÃO: 
Na edição 2020 da programação Natal Iluminado da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, obje-
tivando-se  oferecer atrativos gratuitos que compreendam as limitações em virtude da pandemia, 
seja na questão de não aglomerar pessoas e no que diz respeito às contenções de despesas para 
os cofres públicos, em parceria com a iniciativa privada tem-se a intenção de promover o Concurso 
de Decoração Natalina, a fim de incentivar a população e o comércio a promover a beleza, a magia 
e garantir a tradição dos festejos de fim de ano por toda a cidade.
1 - A ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL ILUMINADO 
2020 :
Trata-se de um evento realizado e organizado pela Prefeitura Municipal através da Fundação Mu-
nicipal de Cultura de Ponta Grossa. 

2 - DOS OBJETIVOS DO NATAL ILUMINADO 2020 
2.1 Resgatar o espírito natalino, mantendo o espírito de celebração da vida e reafirmação de valo-
res universais, como fraternidade, justiça e solidariedade; 
2.2 Impulsionar as vendas do comércio e serviços.
2.3 Estimular o envolvimento e a participação da comunidade; 
2.4 Organizar uma programação atraente, que valorize a identidade e a cultura municipal, pos-
sibilitando acesso a beleza do natal de forma descentralizada, consequentemente evitando as 
aglomerações de público;
2.5 Fortalecer parcerias entre o público e o privado.

3- DOS OBJETIVOS DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA 
3.1 Reconhecer a tradição da programação natalina em Ponta Grossa, despertando na comunida-
de o interesse em colaborar com a formação de uma decoração natalina atraente para a cidade.
3.2 Possibilitar a participação de todos os munícipes independentemente da capacidade financeira 
e possibilidade de investimento em decoração, viabilizando, através da participação, a integração 
colaborativa de toda comunidade; 
3.3 Estimular a criatividade da comunidade, entidades e empresas, segmentos organizados, arqui-
tetos, decoradores e artistas plásticos. 

4- DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA – NATAL 
ILUMINADO 2020 
A Comissão Organizadora será formada pela equipe do Fundação Municipal de Cultura, especifi-
camente do Departamento de Patrimônio Cultural. 

5- DO CRONOGRAMA DO CONCURSO E INSCRIÇÕES 
5.1 O Plano de trabalho do Concurso de Decoração Natalina do NATAL ILUMINADO 2020 obede-
cerá ao seguinte cronograma: 

I – Período de inscrição: De 19/10 a 20/11/2020; 
II - As inscrições deverão ser feitas pelo usuário do imóvel, seja proprietário ou inquilino (loca-
tário), sendo proibida mais de uma inscrição para o mesmo imóvel. 
Observação: Em caso de edifícios, contar-se-á como UM único imóvel, independente da quan-
tidade de unidades independentes. Por exemplo, um edifício de três pavimentos com seis 
apartamentos ao todo, poderão se inscrever apenas 1 vez para o conjunto.
III– As inscrições deverão ser realizadas por meio de preenchimento de formulário digital, 
disponibilizado na página www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura até ás 23:59 do dia 20 de No-
vembro de 2020. 
Observação: no dia 24 de Novembro, no endereço www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura será 
publicada a HOMOLOGAÇÃO das inscrições. 
 IV- As inscrições são gratuitas.
 V - O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento para 
o prazo de inscrição e de início do julgamento.  
VI- O prazo final para a conclusão das decorações será no dia 27 de Novembro de 2020. 
VII- A foto oficial para o julgamento dos trabalhos será realizada a qualquer momento a partir 
do dia 30 de Novembro, bem como a visitação externa que ocorrerá a qualquer dia entre 18 
e 23 horas. 
VIII- A comissão julgadora não fará, sob nenhuma hipótese, visitas internas aos imóveis, cujo 
conteúdo interno não será avaliado. Considerar-se-á apenas a decoração da fachada frontal 
do imóvel, incluso jardim, com vista para a rua.
IX- Os trabalhos apresentados em desacordo com o regulamento ou realizados fora do prazo 
estabelecido serão desclassificados. 

5.2 No ato da inscrição deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos, respeitando-se rigo-
rosamente os prazos. 

a) Preencher a ficha de inscrição no site, com verificação dos dados, devendo ser claros, 
precisos e completos. 
b) A inscrição e participação neste concurso implicam no total conhecimento e aceitação deste 
regulamento pelos participantes, bem como aceite de seus termos e condições através do site. 
c) Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste regulamento, o participante 
estará automaticamente autorizando a Comissão Organizadora a utilizar, de modo gratuito, 
definitivo e irrevogável, seu nome, imagem e fotografia enviada em qualquer veículo de im-
prensa, mídia ou internet, somente para fins de divulgação do concurso por tempo indeter-
minado. 
d) Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou ma-
terial fora do prazo, forma e demais condições estabelecidas no presente regulamento. 
e) O período da votação será de 07/12/2020 a 13/12/2020.    
f) A votação acontecerá por uma banca avaliadora, composta por:
  * 2 representantes do patrocinador;
  * 2 representantes da Fundação Municipal de Cultura;
  * 3 representantes da comunidade;

5.3 O Concurso deve alcançar o número mínimo de 05 (cinco) inscritos por categoria. Caso não 
ocorra, a categoria será cancelada, não havendo obrigatoriedade de pagamento dos prêmios pre-
vistos.

6 - DOS PARTICIPANTES 
6.1 Poderão participar do Concurso de Decoração Natalina do NATAL ILUMINADO 2020 morado-
res (pessoas físicas) e empresas (pessoas jurídicas) localizados no município de Ponta Grossa 
– PR. 
6.2 É vedada a participação: 

a) De membros que compõem a comissão organizadora. 
b) De decorações de estabelecimentos e residências que não possuam fachada em vias pú-
blicas dificultando a visualização. 
c) Decorações sem prévia inscrição, dentro dos prazos especificados. 

7 - DAS CATEGORIAS 
7.1 O Concurso de Decoração Natalina do NATAL ILUMINADO 2020 terá as seguintes categorias:
  I Residências: Compreendendo área externa, inclusive jardim de unidades residenciais. A or-

namentação a ser julgada será a que estiver instalada na fachada, vista frontal da residência. 
 II Estabelecimentos empresariais em vias públicas: Lojas de Comércio em geral, shopping, 

galerias e centros comerciais, supermercados, farmácias, estabelecimentos bancários, empre-
sas/escritórios de prestação de serviços, clínicas.  A ornamentação a ser julgada será a que 
estiver instalada na fachada, vitrine, sempre com vista frontal do estabelecimento. 

7.2 Para efeito de julgamento de residências e estabelecimentos empresariais, somente será ana-
lisada a decoração da parte externa do imóvel, ou seja, fachadas, jardins e vitrines que fiquem ex-
postos durante 24 horas, com luzes acesas entre 18 e 23 horas até o dia 23 de Dezembro de 2020. 
7.3 As inscrições deverão ser feitas por categorias, representadas da seguinte forma: 
 a) Imóveis residenciais: deverão ser inscritos pelo morador; 
 b) Estabelecimentos empresariais: deverão ser inscritos pelos proprietários ou um represen-

tante legal. 

8 – DA PREMIAÇÃO 
8.1 Serão premiados em espécie, sob patrocínio da empresa credenciada, os 1º, 2º e 3º lugares de 
cada uma das 02 categorias descritas no artigo 4º.
8.1.1 – Da categoria Residencial: 
1º colocado, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
2º colocado, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
3º colocado, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
8.1.2 – Da categoria Empresarial:
  1º colocado, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
  2º colocado, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
  3º colocado, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 A comissão avaliadora levará em conta os seguintes quesitos: 
 a) Espírito Natalino 
 b) Criatividade; 
 c) Iluminação; 
 d) Identidade visual;
9.2  A decoração natalina deverá permanecer montada até o dia 31 de dezembro de 2020, corren-
do o risco, o ganhador, de perder a premiação, no caso do não cumprimento desse prazo. 
9.3 Cabe aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição no presente con-
curso dentro do prazo estabelecido, bem como providenciar todos os materiais necessários para 
a decoração. 
9.4 As decorações não poderão atrapalhar o livre trânsito nas calçadas ou locais públicos, tam-
pouco oferecer qualquer tipo de risco a transeuntes e moradores. Caso haja necessidade, se fará 
necessária a emissão de ART.
9.5 Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, assumem total responsabilidade sobre 
quaisquer reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados por plágio ou pela cessão dos 
direitos do autor. 
9.6 As entidades organizadoras, de forma soberana, detêm o direito de encerrar e/ou modificar 
pontos específicos do presente Concurso de Decoração Natalina em caso de fraude, dificuldade 
operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade e licitude deste.
9.7 Os participantes no ato da inscrição concordam, autorizam e cedem à Fundação Municipal de 
Cultura o uso da sua imagem e respectivo imóvel, para fins de divulgação e publicidade do projeto 
de forma não onerosa. 
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9.8 Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da co-
missão organizadora do Concurso de Decoração Natalina do NATAL ILUMINADO 2020 de Ponta 
Grossa. 

10 – DO RESULTADO
O resultado será divulgado dia 15/12/2020, em diário oficial e a entrega da premiação será no dia 
23/12/2020.

Comissão organizadora
Ponta Grossa, 22 de Outubro de 2020.

______________________________________________________________________________
CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA – NATAL ILUMINADO 2020

EDITAL 010/2020
RETIFICAÇÃO

  Onde lê-se:
        • Em todo corpo do Edital substitua-se COMERCIAL por EMPRESARIAL;
        • 5 – DO CRONOGRAMA DO CONCURSO E INSCRIÇÕES:
       5.2 – e) O período da votação será de 07 a 13/12/2020.
        • 7 – DAS CATEGORIAS:
       7.2 – Para efeito... até o dia 23 de Dezembro de 2020.
        • 8 – DA PREMIAÇÃO:
            •     8.1 – Serão premiados em espécie, sob patrocínio da empresa credenciada:
  8.1.1 – Da categoria Residencial: 
           1º colocado, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
           2º colocado, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
           3º colocado, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
  8.1.2 – Da categoria Empresarial:
           1º colocado, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
           2º colocado, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
                    3º colocado, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

        •  10 – DO RESULTADO:
O resultado será divulgado dia 15/12/2020, em diário oficial e a entrega da premiação será no dia 
23/12/2020.
______________________________________________________________________________

RESULTADO – 3ª SELEÇÃO
RADAR MUSICAL 2020

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, torna pú-
blico o resultado da 3ª Seleção da Chamada de Trabalhos do projeto Radar Musical 2020. 
Foram avaliadas as músicas inscritas até o dia 23 de outubro de 2020 por uma comissão técnica 
formada pelos servidores Eduardo José de Godoy (diretor do Departamento de Cultura), Elisân-
gela Almeida Schmidt (Chefe da Divisão de Música) e Willes Guilherme Ferreira Machado (diretor 
do Departamento de Produção Artística), conforme Resolução nº 003/2020. Não foi selecionada a 
música ‘Imagine’, inscrita por Fernanda Corrêa, por não se caracterizar como música autoral. As 
músicas serão publicadas no canal de Spotify da Fundação Municipal de Cultura em formato de 
podcast e enviadas para a Rádio Educativa Cescage 107.7 FM para integrarem a programação. 
Fica a critério da rádio a exibição ou não das músicas enviadas, em horário a ser estabelecido pela 
programação da emissora. As músicas poderão ser exibidas a partir do quinto dia útil subsequente 
à sua aprovação até o dia 31 de dezembro de 2020 e no canal de Spotify da Fundação Municipal 
de Cultura por tempo indeterminado.

Nome do artista/banda/grupo Estilo musical Título da música
A Coisa Rock Modelo
Alison Petrovith Sertanejo Meu Mundo Girou
Banda Casa Cantante Música infantil Lobo-Guará (Nosso Pantanal)
Gafanhoto Rap Fluidez
Gueg Ponta Rap Rap A Evolução é Revolução
Guilherme Santos Pop A different weekend
Índigo Pop Rock Nacional Penso em Você
Isabela Huk MPB Você
Jeferson Machado Pop sertanejo Sorriso Inocente
Jeferson Machado Pop sertanejo O Tempo
Joe Nascimento Rock nacional Maldito Tempo
Krafka Rock/Shoegaze/Dreampop O Novo Sempre Vem
Silvestre Alves Gomes Música Regional Pinheiral do Paraná
Tiriva Instrumental Instrumental Latino Amargo Doce
Tiriva Instrumental Instrumental Latino Cañas de Névoa
VICCØ Indie Achados e Perdidos

Ponta Grossa, 26 de outubro de 2020.
EDUARDO JOSÉ DE GODOY

ELISÂNGELA ALMEIDA SCHMIDT
WILLES GUILHERME FERREIRA MACHADO

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 220 – 15 DE JUNHO DE 2020

Aos 15 dias do mês de JUNHO de 2020, às 18h36, realizou-se a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência atra-
vés de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remota-
mente 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 coronavírus em nossa cidade, e de 
acordo com o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguin-
tes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), 
Francisley Pimentel Fagundes (CME), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro 
(Música), Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), 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 e o Sr. 
Carlos Alberto Rodrigues como ouvinte. 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 Manual 
de Prestação de Contas: foi aprovado com as sugestões apresentadas pelos conselheiros o Ma-
nual de Prestação de Contas para os projetos executados através do PROMIFIC – Programa Mu-
nicipal de Incentivo e Financiamento à Cultura. Este manual será encaminhado aos proponentes 
para orientá-los na apresentação de documentos e relatórios que deverão compor a prestação de 
contas dos seus respectivos projetos.  2 Cadastro Municipal de Cultura: foi aprovada a minuta com 
as sugestões apresentadas pelos conselheiros do decreto que regulamenta o Cadastro Municipal 
de Cultura previsto na Lei 10.718/2011 e na Lei 11.048/2012 que institui o Sistema Municipal de 
Cultura e o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. O texto será encaminhado 
à Procuradoria Geral do Município para as adequações legais e posterior publicação no Diário 
Oficial. 3 Avaliação do Edital “Em Casa Com Cultura”: o conselheiro João Guilherme de Castro 
Martins apresentou aos demais presentes um relatório do questionário elaborado para avaliar o 
impacto econômico e cultural do edital, bem como avaliar a acessibilidade, compreensão e partici-
pação dos artistas e empreendedores neste modelo de seleção e ainda a repercussão junto ao 
público dos produtos apresentados.  Entre os principais dados, destacam-se os seguintes: foram 
57 respostas ao questionário online, sendo 48 proponentes e 9 do público. Público: 55,6% afirmou 
ter acompanhado de 5 a 10 apresentações durante todo o período do edital; 33,3% afirmou ter 

acompanhado menos de 5 e 11,1% afirmou ter acompanhado de 10 a 15. Dos que responderam a 
pesquisa 33,3% afirmaram ter conhecido o edital a partir das Redes Sociais da Fundação Munici-
pal de Cultura; 33,3% a partir das Redes Sociais dos Artistas selecionados; 22,2% a partir de 
amigos e 11,1% a partir de Representantes do CMPC. A principal rede social que o público acom-
panhou as apresentações foi o Facebook, com 55,6% das respostas. 100% dos respondentes 
afirmaram que acompanhariam novas apresentações numa segunda edição do Edital ‘Em casa 
com Cultura’.  A nota média dada pelo público para o edital foi de 8,7 (de 0 a 10). Por fim, 55,6% 
do público respondente afirmou já conhecer o Conselho Municipal de Política Cultural e 44,4% 
disse que passou a conhecer com o edital. Sobre as atribuições do CMPC 66,7% do público diz 
saber quais são as funções e 33,3% diz não ter esse conhecimento. Proponentes: 56,3% dos 
respondentes afirmaram conhecer o edital a partir das Redes Sociais da Fundação Municipal de 
Cultura; 27,1% a partir de amigos; 14,6% a partir de representantes do CMPC e 2,1% a partir de 
jornais, sites e demais veículos de comunicação. Entre os respondentes o principal formato de 
projeto foi o de exposição com 43,8%, seguido de vídeo com 39,6% e live com 29,2%. A Rede 
social com mais apresentações foi o Facebook com 60,4%; na sequência o Instagram com 29,2%; 
Youtube com 6,3%; Catálogos virtuais ficaram com 4,2%. Sobre o valor pago aos artistas, 89,6% 
responderam que foi um valor justo; 6,3% disseram que não foi um valor justo e 4,2% marcaram 
‘Depende’ e apresentaram justificativas. 100% dos artistas que responderam voltariam a participar 
de um novo edital semelhante ao ‘Em casa com Cultura’. 83,3% dos artistas afirmaram conhecer o 
Conselho Municipal de Política Cultural e 16,7% passaram a conhecer com o edital. Por fim 72,9% 
dos artistas afirmaram saber quais são as atribuições do CMPC e 27,1% afirmaram não ter este 
conhecimento. Relatório: Ao todo foram 36 questões no questionário. Por isso expõe-se aqui as 
principais de cada categoria. Na sequência será elaborado um relatório detalhado com a análise 
de todas as respostas. Este relatório será utilizado pelos conselheiros na elaboração de novos 
editais e na execução das políticas culturais do município. O relatório é aberto e público a qualquer 
cidadão, bem como quaisquer documentos do CMPC. Encaminhamentos: Após a apresentação os 
demais conselheiros parabenizaram o colega João Guilherme pela iniciativa e execução da pes-
quisa, que trouxe dados relevantes para o aprimoramento de futuros editais com as mesmas ca-
racterísticas. A conselheira Francisley Pimentel sugeriu que seja estabelecido como quesito obri-
gatório, nos próximos editais, o preenchimento dos questionários de avaliação semelhantes ao 
apresentado pelo conselheiro João Guilherme e no que se refere à comprovação de público suge-
riu que os realizadores apresentem uma cópia da impressão da tela das lives onde aparece a 
quantidade de espectadores do evento. Destacou também que o edital deveria ter previsto uma 
forma de identificar a situação de perda de renda para aqueles que dependem exclusiva ou princi-
palmente do seu trabalho artístico-cultural para viver, que era um dos objetivos mais importantes 
do edital. Percebeu-se que alguns contemplados não obtinham sua subsistência do trabalho artís-
tico e estavam produzindo os produtos apresentados pela primeira vez.  O conselheiro Rafael 
Schoenherr sugeriu acrescentar ao questionário perguntas sobre as dificuldades que os proponen-
tes tiveram para desenvolver e redigir o projeto a ser inscrito para avaliação, pois esta tem sido 
uma demanda constante entre os artistas realizadores, que tem pouca prática com esta parte bu-
rocrática do processo. 4 Visibilidade do CMPC perante a comunidade artística de Ponta Grossa :  
a conselheira Fátima Ribeiro constatou que durante as lives a grande maioria dos realizadores não 
mencionou o Conselho Municipal de Política Cultural e em alguns casos nem mesmo a Fundação 
Municipal de Cultura como financiadores da programação que estava sendo apresentada. E que é 
provável que os artistas e empreendedores não tenham pleno conhecimento das atribuições e do 
trabalho dos conselheiros e ainda percebe-se que grande parte da comunidade nem sabe da 
existência do Conselho e dos editais lançados com o objetivo de estimular e difundir a cultura em 
nossa cidade. Por estes motivos é importante reforçar junto aos realizadores a divulgação do 
CMPC, da FMC e da Prefeitura Municipal nos produtos resultantes do Edital “Em Casa com Cultu-
ra” e outras ações de publicidade. O presidente Fernando Durante sugeriu que o Departamento de 
Cultura elabore e imprima um folder nos moldes do que o Departamento de Patrimônio organizou 
sobre o Conselho de Proteção ao Patrimônio Cultural de Ponta Grossa. O conselheiro Nelson Silva 
Jr. sugeriu que o CMPC se fizesse representar oficialmente, através dos seus membros nos even-
tos da programação cultural da cidade, para marcar presença junto à comunidade artística.   O 
conselheiro Rafael Shoenherr sugeriu a produção de um vídeo ou animação sobre o que são as 
políticas culturais e o trabalho do Conselho par ser veiculado na TV Educativa e mídias sociais. 5 
Avaliação dos relatórios do Edital 016/2019 do segmento da Música: a conselheira Fátima Ribeiro 
apresentou uma avaliação dos relatórios elaborados pelos proponentes dos projetos do segmento 
de música que foram aprovados e realizados no edital 016/2019 para circulação de espetáculos e 
realização de oficinas de música. Foram realizados 08 projetos de circulação de espetáculos e 10 
projetos de realização de Oficinas de música. Os projetos de circulação resultaram em 25 espetá-
culos que foram realizados em variados espaços tais como: Estabelecimentos de ensino: 9 (8 es-
colas e UTFPR), Quadras de esportes/centros comunitários/praças: 8 (incluindo CEU das Artes), 
Lar de idosos: 3, Casa de Semiliberdade: 1, Hospital da criança: 1 e Terminal Central: 1. Os bairros 
contemplados com as apresentações foram: Uvaranas (3), Monteiro Lobato, Vila Estrela, Palmeiri-
nha, Vila Hilgenberg, Vila Marina, Santa Paula (2), Vila Cipa, Rio Verde (2), Nova Rússia, Centro 
(Terminal), Santa Monica, Jardim Paraíso, Contorno, Guaragi, Vila Velha e Oficinas (2) A conselhei-
ra destacou que deveria constar no relatório apresentado pelos proponentes: 1) Depoimento do 
contemplado acerca da participação no edital, com informações sobre o andamento das atividades 
e logística, aceitação do público, dificuldades, pontos positivos e negativos e sugestões. 2) Cartas 
dos responsáveis de todos os espaços contendo o dia em que foi realizada a atividade, bem como 
o número de público de cada atividade, mas nem todos os relatórios continham estas informações. 
Informou que Principais problemas relatados pelos proponentes foram : 1) Alteração de datas de-
vido à chuva (2) e atrasos devido à assinatura do contrato em FMC e proponente (este resultando 
em prejuízo de público); 2) Local em más condições (Pista Santa Paula) que também sugeriram a 
ampliação dos recursos do Fundo para esse tipo de edital e que as atividades ocorram ao longo de 
todo o ano. Nesta série de apresentações a conselheira destacou como pontos interessantes: a 
Limpeza e artes visuais na pista Santa Paula para preparação do espaço para apresentação, a 
permanência das ações (os alunos incorporaram o repertório da banda Casa Cantante), Conse-
guiu a interação dos jovens, Contribuiu no aspecto pedagógico, promoveu a problematização das 
informações (cultura regional) em sala de aula, proporcionou uma diversificação das atividades 
pedagógicas, proporcionou contato com outras sonoridades e instrumentos. As oficinas de música 
foram realizadas em espaços como: Estabelecimentos de ensino: 11, Conservatório Maestro Pau-
lino, Bando da Leitura, Colméia Espírita Cristã Abigail (Idosos), Projeto Melhor Idade (SEST-SE-
NAT), nos seguintes bairros: Olarias, Oficinas, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, Guaragi, 
Cará-Cará, Vila Vilela, Vila Claudionora, Boa Vista (3), Uvaranas, Chapada, Guaragi. Os principai 
problemas relatados pelos realizadores foram: 1) Dificuldades inerentes à oficina (luteria), 2) Difi-
culdades burocráticas para formalizar a oficina junto às instituições (luteria). Os proponentes suge-
riram para os próximos editais semelhantes: 1) Diminuir o tempo de atividade e aumentar o núme-
ro de oficinas, 2) Aumentar o tempo entre publicação do edital e prazo pra envio das propostas, 3) 
Acompanhamento das oficinas por parte da FMC. A conselheira destacou alguns pontos interes-
santes: 1) Vivencia importante para futuros educadores musicais; reflexão sobre a prática, 2) Fazer 
musical historicamente contextualizado, 3) Exposição a outras culturas, 4) Formação musical de 
professores, 5) Sensibilizar as pessoas de que todos podem fazer música. Ao final da apresenta-
ção  sugeriu que os próximos editais solicitem dos proponentes: 1) o envio fotos digitais das ativi-
dades para a Fundação, 2) quantificar público beneficiado, 3) apresentação do relatório completo 
como requisito para receber a segunda parcela, 4) apresentação de declarações dos responsáveis 
pelos espaços com avaliação da atividade (preparar um formulário com as questões relevantes). 
Após a apresentação os demais conselheiros parabenizaram a conselheira Fátima que apresentou 
um panorama claro sobre o alcance e efetividade dos projetos realizados e principalmente os 
pontos que precisam atenção para o melhor uso possível dos recursos do Fundo nos próximos 
editais. 6 Metas do Plano Municipal de Cultura: o conselheiro Rafael Schoenherr propôs a realiza-
ção de uma avaliação da evolução da implementação do Plano Municipal de Cultura e suas metas 
e também do Sistema Municipal de Cultura para termos um panorama atualizado dos mecanismos 
de gestão cultural que estão disponíveis e principalmente os pontos que não foram desenvolvidos 
e precisam de atenção e outros que caminharam mas precisam de avaliação de seus resultados. 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.954 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020 7

Lembrou aos presentes que os planos setoriais sequer foram discutidos e serão um complemento 
importante do Plano Municipal de Cultura. O assunto é complexo e a conselheira Francisley Pi-
mentel sugeriu que seja organizado um cronograma de trabalho, priorizando as etapas a serem 
abordadas até dezembro.  Decidiu-se que os conselheiros irão se dedicar a esta tarefa a partir da 
próxima reunião com a definição do cronograma de trabalho. 7 Demandas da Cultura para a TV 
Educativa de Ponta Grossa: o conselheiro Rafael Schoenherr sugeriu a abertura de um chama-
mento público para produtores de vídeo independentes com curadoria do Conselho da FUNEPO 
– TV Educativa para exibição do material audiovisual produzido na cidade. O presidente Fernando 
Durante, que também preside a FUNEPO disse que a TV Educativa é muito receptiva a este tipo 
de proposta e que será encaminhada ao seu Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada 
a reunião às 20h40 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) _________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ____________________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________
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 221 – 13 DE JULHO DE 2020

Aos 13 dias do mês de JULHO de 2020, às 18h23, realizou-se a reunião ordinária do Conse-
lho 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 apare-
lhos 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 obje-
tivo 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 conselhei-
ros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), Francisley 
Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz (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 presi-
dente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os as-
suntos da pauta. 1 Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas das reuniões 219 e 220. 2 Fundo 
Municipal de Cultura: o presidente Fernando Durante informou que a Secretaria da Municipal da 
Fazenda pediu que fosse repassado de volta para a Prefeitura o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) do Fundo Municipal de Cultura, atendendo a Lei 13.681/2020 na qual ficou o Poder Executi-
vo autorizado a efetuar a transposição e a transferência de saldos financeiros e orçamentários re-
manescentes do exercício atual e anteriores, constante em todos os Fundos Municipais, prove-
nientes de repasses federais, estaduais e municipais, até 31 de dezembro de 2020. A devolução já 
foi realizada no último dia 10. Atualmente o saldo do Fundo está em R$ 197.444,89 (cento e noven-
ta e sete mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) deste valor há 
ainda algumas premiações pendentes dos editais de 2019 para projetos que ainda não foram fina-
lizados 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$ 187.644,89 (cento e oitenta e sete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove 
centavos), lembrando que este valor está contingenciado e necessita autorização do executivo 
municipal para ser aplicado. 3 Homologação dos Prêmios Culturais 2020: O Sr. Eduardo Godoy 
apresentou um relatório do processo de escolha dos homenageados no ano de 2020 com os Prê-
mios Culturais outorgados anualmente na Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. Nesta edição foi 
aberto um formulário online, no site da Prefeitura, para que a população pudesse indicar nomes a 
serem homenageados, com a devida justificativa. Após esta fase, foi realizada votação pelos con-
selheiros titulares deste Conselho, também por meio de questionário online exclusivo para este 
fim, constando todos os nomes indicados pela comunidade (exceto os que já haviam sido premia-
dos em edições anteriores de cada prêmio). O resultado segue a seguir. Para receber o Mérito 
Cultural Ribas Silveira, pelo conjunto da obra ao longo dos últimos anos, foram indicados Bruno 
Raphael Madalozo Santos, Dionezine Navarro, Liz Ângela Gonçalves de Almeida, Luísa Cristina 
dos Santos Fontes, Luiz Javier Paredes Reátegui, Marivete Souta, Robert Salgueiro e Roberto 
Alves de Moura, sendo escolhido Luiz Javier Paredes Reátegui. Nos demais prêmios a seguir, a 
escolha leva em consideração a produção cultural no ano de 2019. Para o Prêmio Anita Philipovski 
de Literatura foram indicados Aida Mansani Lavalle, Dionezine Navarro, Liz Ângela Gonçalves de 
Almeida, Marco Aurélio de Souza, Mário Sérgio de Mello, Marivete Souta, Neuza Helena Postiglio-
ne Mansani e Projeto Olaria Cartonera, sendo escolhido o Projeto Olaria Cartonera para receber a 
homenagem. Para o Prêmio Emma Sintani de Dança foram indicados Carina Gomes Carrico Dal-
zotto, Fadwa Neme, Grupo Folclórico Zoriá, Guilherme Augusto Buss Tupich e Heloise Alves Go-
mes, sendo escolhida Carina Gomes Carrico Dalzotto para receber a homenagem. Para o Prêmio 
Jacob Holzmann de Música foram indicados a Banda Casa Cantante, Banda Jerimoon, Bianca 
Hoffmann, Coral do Expresso Princesa dos Campos, Coro em Cores, Fabio Mauricio Holzmann 
Maia, Gabriela de Paula (MUM), Hoovaranas, Ismael Gueg – Fabrik, Newton Schnner Jr., Prof. Édi 
Marques, Prof. Suelen Ribeiro Galdino e Silvestre Alves, sendo escolhido o Prof. Édi Marques para 
receber a homenagem. Para o Prêmio João Pilarski de Artes Visuais foram indicados Antonio Nildo 
Dziurkowski da Silva, Bloco dxs Polacxs, Brendo Francis, Dyego C. Marçal, Higor Gabriel de Almei-
da Less, Mauriane Leone Santos, Neuci Martins, Rossana Stori Moleta e Tarcísio Leandro Alvarez, 
sendo escolhida Rossana Stori Moleta para receber a homenagem. Para o Prêmio José Fernandes 
Cadilhe de Teatro foram indicados Alberto Schramm Portugal, Bruno Raphael Madalozo Santos, 
Gismo Cavalheiro da Silva, Grupo de Teatro Letras Cênicas, Grupo Teatral Unidev/CECI e Micheli 
Vaz Madalozo Santos, sendo escolhido Alberto Schramm Portugal para receber a homenagem. 
Para o Prêmio Roselei do Rocio Manoel de Artes Populares foram indicados Ben-Hur Demeneck, 
Jeane Silvane Eckert Mons, Luiz Javier Paredes Reátegui e Valmor Loenert, sendo escolhido Bem-
-Hur Demeneck para receber a homenagem. Os conselheiros votaram ainda, por unanimidade, por 
entregar a homenagem Especial In Memorian à família de Suzana Paczkowiski, falecida em 2019, 
em reconhecimento à sua contribuição à produção artístico-cultural em Ponta Grossa. Como não 
há previsão para realização de evento exclusivo para a entrega dos Prêmios Culturais neste ano, 
a conselheira Francisley Pimentel Fagundes sugeriu que eles sejam entregues durante a Feira do 
Livro/Congresso de Educação, caso este ocorra em setembro. Os troféus estão sendo produzidos 
por alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UEPG, sob orientação do professor e 
conselheiro Nelson Silva Jr. A FMC irá comunicar os homenageados e produzirá materiais em ví-
deo sobre a vida e a produção artística-cultural destes. 4 Plano Municipal de Cultura – prazos e 
metas: o conselheiro Rafael Schoenherr fez a apresentação de um cronograma de trabalho para a 
continuidade de implementação do Plano Municipal de Cultura. Relatou que este estudo foi reali-
zado em conjunto com o Sr. Eduardo Godoy e que consistiu num primeiro momento de identificar 
as metas e estratégias de curto, médio e longo prazos e listar as que já foram ou estão em vias de 
implementação. Em seguida identificou-se quais destas metas são estruturantes, necessárias para 
embasar o avanço da construção do Plano e quais delas são factíveis de implementação com os 
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis no momento. O cronograma apresentado 
contempla ações a serem realizadas de julho de 2020 até novembro de 2021. Este período ultra-
passa a atual gestão municipal que termina em 31 de dezembro de 2020 e a atual gestão do CMPC 
que encerra em 30 de abril de 2021 e será um legado aos próximos conselheiros e gestores. O 

documento foi aprovado e segue em anexo a esta ata. 5 Edital de concessão de bolsas de estudo 
para pesquisas: o conselheiro Rafael Schoenherr apresentou aos demais pares a minuta do edital 
para selecionar projetos de pesquisa das políticas culturais municipais. O edital atende às metas 
estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017, com destaque para Meta 1, 
ação F; Meta 5, ação C; Meta 6; Meta 12, ação C; Meta 17, ação A, com a finalidade de alimentar 
o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, mapeando cadeias produtivas locais 
da economia da cultura e diagnosticando o circuito cultural em termos de demandas de agentes, 
público, espaços e ações. Os projetos serão viabilizados através da concessão de bolsas de estu-
do para pesquisas no âmbito da graduação e pós-graduação em centros de ensino e de pesquisa 
públicos ou privados. O edital foi analisado, debatido e aprovado pelos conselheiros. Foram suge-
ridas algumas alterações que serão compiladas e reorganizadas para serem submetidas à Procu-
radoria Geral do Município e à Secretaria Municipal da Fazenda.  6 PROMIFIC - Lançamento do 
livro ‘O Pica-Pau Amarelo’:  o Sr. Eduardo Godoy informou aos presentes que o Instituto Pegaí 
Leitura Grátis finalizou a impressão dos 5 mil exemplares do livro ‘O Pica-Pau Amarelo’, de Mon-
teiro Lobato, contemplado pelo PROMIFIC, e fará o seu lançamento através de uma live na próxi-
ma semana, com a participação de representantes do Instituto, dos patrocinadores, da FMC e da 
conselheira de Literatura, Patricia Guedes. Informou também que, além da circulação contemplada 
no projeto, o livro será distribuído em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação nas cestas 
de alimentação oferecidas aos alunos nestes tempos de pandemia. 7 Avaliação dos relatórios dos 
editais 017 e 018 (Artes Visuais) de 2019: a conselheira Lenita Stark apresentou uma avaliação 
dos relatórios elaborados pelos proponentes dos projetos do segmento de Artes Visuais que foram 
aprovados e realizados no edital 017/2019 CONCURSO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE 
OBRAS E EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS  e no edital 018/2019 CONCURSO PARA SELE-
ÇÃO DE PROJETOS DE ARTES VISUAIS. No Edital 017 foram aprovados dois projetos de expo-
sição individual. Os relatos de cada um seguem a seguir. ‘Retratos da Boemia em Ponta Grossa - 
Diários de um Garçom’: foi exibida no saguão do Centro de Música Maestro Paulino Martins Alves. 
Como ponto positivo do edital destacou-se o incentivo à produção e oportunidade de exibição das 
obras e visibilidade do artista. Como pontos negativos a conselheira ressaltou a falta de divulgação 
pelo proponente do projeto que se traduziu em pouco público na abertura. Faltou um cartaz na 
exposição com texto sobre os fundamentos conceituais, pois se tratando de arte contemporânea, 
o fundamento conceitual da obra era relevante. Por fim sugeriu que para futuras propostas exposi-
tivas (presenciais) deve-se criar um padrão para cartaz  de divulgação, convite e material informa-
tivo; fornecer livro registro de presença (no término da exposição o artista  faz uma cópia para ele); 
providenciar uma sinalização externa no local da exposição, divulgando a mostra (quem passa 
pelo local fica ciente que ali há um artista expondo). ‘Siloé – enxergando a fé evangélica em Ponta 
Grossa’: as obras foram entregues pelo fotógrafo, mas em função da pandemia ainda não foi exi-
bida em exposição. No Edital 018 foram aprovados quatro projetos, com os relatos que seguem. 
‘Revista Fluência’: o relatório deste projeto apresentou poucas informações relevantes. As fotos e 
os dados da revistas estavam indecifráveis, não consta a periodicidade da revista e tão pouco o 
nome das pessoas que compuseram a equipe técnica e artística da revista e não houve divulgação 
do seu lançamento. A conselheira sugeriu que para outros projetos nesse segmento, sejam priori-
zadas propostas com plano de continuidade, firmeza de propósitos e que haja interação contínua 
com o público. ‘Oficina e Exposição – NÓS’: este projeto foi realizado no anexo do Centro de Cul-
tura Cidade de Ponta Grossa com a realização de quatro oficinas (Oficina de Pintura em Tela, 
Oficina de Gravura, Oficina de Pintura em Azulejo e Cerâmica e Oficina de Pintura em Madeira) e 
uma exposição dos trabalhos produzidos. A primeira oficina teve 12 participantes, nas seguintes a 
presença caiu pela metade e a abertura da exposição contou com um número razoável de pesso-
as. O principal ponto positivo deste projeto foi a inserção da arte conceitual contemporânea à co-
munidade artística. O ponto negativo, segundo a conselheira, foi a pouca participação nas oficinas 
que teve um conteúdo relevante para o desdobramento da arte conceitual e sugere para futuros 
projetos de ações interativas, que fique atrelado em edital, para que sejam ministradas oficinas em 
locais com público garantido, como escolas, associações comunitárias e associações de morado-
res, e priorizando propostas de arte inclusiva em comunidades vulneráveis, abrindo horizontes 
através da arte. ‘Intervenção Urbana através das Artes Visuais - Tom da terra’:  este projeto contou 
com a realização de três oficinas de arte sustentável em três espaços distintos (UEPG – Campus 
de Uvaranas, Escola Municipal Prof. Maria Elvira Justus Schmidt/Guaragi e Praça Monteiro Loba-
to) com bom número de participantes em todas as etapas das ações formativas e a proponente 
cumpriu todos os itens exigidos no regulamento. O ponto positivo destacado pela conselheira Le-
nita foi a produção de uma iniciativa nova através de uma arte sustentável em novos campos de 
significação, expandindo experiências e conhecimento de práticas artesanais, usando recursos 
naturais e sugere que esta proposta seja retomada e ampliada, além de divulgar a obra resultante 
da intervenção artística no muro da escola no Guaragi. ‘Arte Naïf na Escola’: este projeto contou 
com a realização de quatro oficinas de Arte Naïf, duas delas na Escola Estadual Amálio Pinheiro 
(quatro aulas), outra na Escola Estadual General Osório (duas aulas) e outra na Escola Estadual 
Monteiro Lobato (duas aulas), com a participação de 112 alunos. O relatório apresentou informa-
ções consistentes com declarações, registros fotográficos, lista de presença, avaliações, entre 
outros documentos, de acordo com o regulamento. Foi uma proposta inovadora e bem aceita pelo 
público estudantil, um despertar para novas possibilidades e uma reflexão sobre limitação e supe-
ração através da arte. A conselheira Lenita destacou o conhecimento do artista da História da Arte 
Naïf e a sua realização na composição primitiva. Sugeriu que se aumente o apoio para propostas 
em Artes Visuais onde o artista possa trabalhar divulgando a sua produção e passando adiante 
seus conhecimentos. Após a apresentação os demais conselheiros parabenizaram a conselheira 
Lenita que apresentou uma visão geral dos projetos de Artes Visuais desenvolvidos pelos empre-
endedores e o seu alcance junto à comunidade. 8 Lei Aldir Blanc: o presidente Fernando Durante 
informou que os gestores municipais e estaduais de todo o país estão pactuando diversos pontos 
acerca da utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc, e aguardando a regulamentação da Lei pelo 
Governo Federal. Informou também que a Secretaria de Estado da Comunicação e Cultura do 
Paraná está realizando, juntamente com o Conselho Estadual de Cultura, consultas aos órgãos 
competentes sobre a legislação eleitoral no que se refere às atividades permitidas e à divulgação 
das ações durante o período de campanha. 9 Moção de Aplauso: O Sr. Eduardo Godoy informou 
que o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa recebeu uma Moção de Aplauso aprovada no 
plenário da Câmara Municipal pelo trabalho e pelos prêmios que conquistou desde a sua criação. 
Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 20h45 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) ___________________________________
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) ____________________________________________
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 222 – 03 DE AGOSTO DE 2020

Aos 03 dias do mês de agosto de 2020, às 18h30, realizou-se a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência atra-
vés de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remota-
mente 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 seguin-
tes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), 
Francisley Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz (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 e o Sr. Carlos Alberto Ro-
drigues. 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: Foi aprovada a ata da 
reunião 221. 2 Fundo Municipal de Cultura: o Sr. Eduardo Godoy informou que o extrato do mês de 
agosto da conta do Fundo Municipal de Cultura será enviado por e-mail aos conselheiros. 3 Cha-
mada para o banco de dados de Avaliadores de Projetos Culturais: o Sr. Eduardo Godoy informou 
aos presentes que foi encerrado o prazo para inscrição, no dia 31 de julho, do chamamento público 
para pareceristas de projetos culturais. Houve 46 inscrições vindas de vários estados tais como 
Ceará, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, abrangendo todos os segmen-
tos artísticos e os avaliadores podem ser acionados já para os próximos editais. 4 Casa da memó-
ria – Estação Paraná: o presidente Fernando Durante relatou aos presentes que a Fundação Mu-
nicipal de Cultura transferiu, em meados do ano passado, as instalações da Casa da Memória para 
um imóvel alugado para melhor preservar e acomodar o seu acervo num local mais seguro em 
relação às infiltrações, ataques de cupins e mesmo perigo de incêndio que assolava e ainda asso-
la a Estação Paraná. Desde antes da transferência da Casa da Memória, a FMC gestionava junto 
à Prefeitura a aprovação de orçamento para licitar obras de manutenção predial na Estação Para-
ná e continuou solicitando reiteradas vezes após a transferência, sem sucesso. Recentemente 
conversou com o Sr. Prefeito e tratou do assunto da transferência da sede administrativa da Fun-
dação Municipal de Cultura para um imóvel em frente à Prefeitura, que foi sede da Procuradoria 
Seccional da Fazenda Nacional e da alocação do acervo do Museu Época, que está em negocia-
ção com os herdeiros do Sr. Aristides Spósito, na Mansão Villa Hilda, atual sede da FMC. Nesta 
ocasião não foi tocado no assunto da Estação Paraná.  Na semana passada foi surpreendido por 
um comunicado do Sr. Prefeito, informando que a Estação Paraná seria transferida para a Polícia 
Militar do Paraná, a qual havia solicitado o seu uso via o ofício protocolado no SEI - Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI – 25.178/2020) da Prefeitura, no mês de abril último(23/04/2020).. O 
presidente Fernando, informou aos presentes que este ofício não passou pela Fundação Municipal 
de Cultura, que não teve oportunidade de se manifestar e tão pouco de consultar os conselhos. O 
conselheiro Luiz Carlos Gorchinski argumentou que esta decisão unilateral do Sr. Prefeito fere a 
legislação atinente à Cultura em nossa cidade, em especial a Lei 10.718/2011 que cria o Conselho 
Municipal de Política Cultural, a Lei 11.048/2012 que cria o Sistema Municipal de Cultura e a Lei 
13.026/2017 que institui o Plano Municipal de Cultura, entre outras, nas quais constam as atribui-
ções do Conselho Municipal de Política Cultural e o uso de alguns imóveis tombados, entre eles a 
Estação Paraná. Informou que o Sr. Prefeito fez uma enquete com os ouvintes do seu programa de 
rádio onde as alternativas eram: se a população concordava com instalação da Polícia Militar na 
Estação Paraná ou se preferiam que o imóvel fosse destruído por vândalos. Como se essas fos-
sem as duas únicas alternativas possíveis. Destacou que a solicitação da Polícia Militar de utilizar 
o prédio nunca veio a debate neste conselho. Considera que esta ação é uma afronta ao  trabalho 
do CMPC e do COMPAC e sugere uma moção de repúdio além de uma representação junto ao 
Ministério Público. A conselheira Elizabeth Johansen argumentou que se deve distinguir a Casa da 
memória, que é uma instituição detentora de um importante acervo referente à história de Ponta 
Grossa e dos Campos Gerais do edifício da Estação Paraná, que a abrigava até o ano passado. A 
conselheira considera que o atual espaço onde está instalada a Casa da Memória oferece melho-
res condições físicas e técnicas para o acondicionamento e conservação do acervo do que a Esta-
ção Paraná e que o edifício que foi a primeira estação ferroviária da cidade, precisa de urgentes 
obras de manutenção predial e o seu posterior uso deve ser controlado pois se trata de um edifício 
frágil, que não comporta um fluxo grande e desordenado de pessoas e de móveis e equipamentos 
pesados. Concluiu que o atual estado do imóvel deve-se ao descaso da prefeitura na liberação de 
recursos para a sua conservação e à retirada, por questões estéticas, da cerca que havia em volta 
do prédio que provia alguma proteção contra vandalismos. Considera que além da ação jurídica 
junto ao Ministério Público, deve-se fazer uma consulta junto à Coordenadoria de Patrimônio da 
Secretaria de Estado da Cultura, visto que o imóvel é tombado em âmbito estadual, para desenvol-
vimento de estudo técnico sobre os reparos ou restauros necessários e sobre as condições de uso, 
devido a sua fragilidade. O conselheiro Márcio Antunes sugeriu enviar correspondência ao Conse-
lho Estadual de Cultura, narrando a situação. O conselheiro Nelson Silva Jr. argumentou que se 
deve evitar polarizações para não transformar a questão numa batalha de egos. Considera impor-
tante esclarecer o prefeito e a população sobre os critérios técnicos, históricos e afetivos envolvi-
dos e abrir um diálogo para que se chegue a um desfecho satisfatório. O debate prosseguiu com 
várias intervenções e ao final foi aprovada a representação junto ao Ministério Público a qual será 
acrescentada a informação sobre o não envio do ofício da Polícia Militar solicitando o uso do imóvel 
para a apreciação da Fundação Municipal de Cultura e dos conselhos pertinentes.  Na sequência 
o conselheiro Rafael Schoenherr apresentou uma minuta do documento que será enviado à Câma-
ra Municipal, narrando os fatos e o mesmo foi aprovado. Decidiu-se também que o CMPC encami-
nhará correspondência ao Conselho Estadual de Cultura e solicitará à Coordenadoria de Patrimô-
nio da Secretaria de Estado da Cultura um parecer técnico sobre a situação do imóvel e os 
cuidados necessários para o uso adequado. 5 Edital de concessão de bolsas de estudo para 
pesquisas: o presidente Fernando Durante informou aos presentes que o Secretário Municipal da 
Fazenda acabou de aprovar o descontingencionamento do valor de R$ 51.000,00 do Fundo Muni-
cipal de Cultura, para a execução do edital, que será encaminhado à Procuradoria Geral do Muni-
cípio para as adequações legais e posterior publicação no Diário Oficial do Município. 8 Lei Aldir 
Blanc: o presidente Fernando Durante informou que a Fundação Municipal de Cultura está fazendo 
o encaminhamento de todos as tarefas que compete ao órgão gestor municipal, inclusive com a 
criação de dotação orçamentária específica para o município poder receber o repasse dos valores. 
Informou também que o órgão gestor estadual de cultura pediu à Procuradoria Geral do Estado um 
parecer técnico e jurídico para ser enviado à todas as procuradorias municipais para instruis os 
municípios sobre toda a legislação vigente que deve ser atendida, inclusive no que diz respeito à 
aplicação de recursos públicos durante o período eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi finaliza-
da a reunião às 20h32 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros 
presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) ___________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – 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 223 – 10 DE AGOSTO DE 2020

Aos 10 dias do mês de agosto de 2020, às 18h36, realizou-se a reunião ordinária do Conse-
lho 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 apare-
lhos 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 obje-
tivo 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 conselhei-
ros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), Francisley 
Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz (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 e o Sr. Carlos Alberto Rodrigues. 
Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em segui-
da colocou em discussão os assuntos da pauta. 1 Fundo Municipal de Cultura: o Sr. Eduardo Go-
doy informou que o extrato do mês de agosto da conta do Fundo Municipal de Cultura foi enviado 
por e-mail aos conselheiros, na qual consta o saldo de R$ 197.459,82 (cento e noventa e sete mil 
e quatrocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos), deste valor 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. E o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) Edital de 
concessão de bolsas de estudo para pesquisas. O total disponível para novos editais é de R$ 
136.659,82, sendo que este valor está contingenciado e necessita autorização da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda. 2 Formação do Grupo de Trabalho para construção do Plano de Ação da Lei 
Aldir Blanc em Ponta Grossa: o presidente Fernando Durante informou aos presentes que foi 
acordado entre a união, estados e municípios que os valores referentes ao auxílio emergencial 
para artistas (pessoas físicas) será gerenciado pelos governos estaduais em parceria com a Caixa 
Econômica Federal e que o auxílio para as empresas, grupos, coletivos, entre outras modalidades 
será gerenciado pelos municípios. Acrescentou que o valor de no mínimo 20% do total dos recur-
sos destinados a cada cidade deverá ser empregado em projetos de fomento à atividade artístico-
-cultural em todas as áreas. No caso de Ponta Grossa esse valor deverá ultrapassar a cifra de R$ 
440.000,00 e o município precisa formar um grupo de trabalho para definir o plano de ação para 
ser enviado para a Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo através da plataforma Brasil. 
Após a aprovação do plano de ação, os recursos serão liberados.  Após debates e esclarecimentos 
o grupo de trabalho foi formado pelas seguintes pessoas: Eduardo Godoy, Cirillo Barbisan, Fatima 
Ribeiro, Rafael Schoenherr, Patrícia Guedes, Lenita Stark, João Guilherme de Castro Martins, 
Francisley Pimentel Fagundes e Adriana Kisielewicz. O conselheiro Márcio Antunes perguntou 
sobre a proposta de transformar o repasse dos recursos do fomento através de bolsas para des-
burocratizar e dinamizar a sua aplicação. O presidente Fernando informou que a viabilidade desta 
proposta está sendo analisada pela procuradoria de estado e que no dia de amanhã, às 9h, have-
rá uma reunião do Conselho Estadual de Cultura e entre os assuntos serão definidos os formulá-
rios para o auxílio emergencial e talvez haja uma definição sobre a questão das bolsas. Aproveitou 
a ocasião para convidar os presentes para acompanharem a reunião através da internet. 3 Estação 
Paraná – Casa da Memória: o presidente Fernando Durante informou que tem mantido contatos 
em busca de um desfecho positivo com relação à destinação da Estação Paraná e que conversou 
com a vice-prefeita Profa. Elizabeth Schmidt que está bastante sensível à demanda da Fundação 
Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural para que o edifício permaneça 
abrigando atividades culturais. Pediu aos conselheiros sugestões para o uso da Estação Paraná 
para embasar um projeto de ocupação do imóvel para ser apresentado para substituir o que con-
templa o uso pela Polícia Militar. Os conselheiros solicitaram mais tempo para consultar os vários 
setores interessados no assunto e oferecer uma sugestão embasada em critérios técnicos, históri-
cos e culturais. O conselheiro Luiz Carlos Gorchiski informou aos demais presentes que pesquisou 
no portal da transparência da prefeitura e verificou que o contrato de aluguel do imóvel onde está 
abrigada a Casa da Memória, está vencido desde junho último (26/06/20), deixando à deriva aque-
la instituição e o seu acervo. O presidente Fernando esclareceu que a Casa da Memória não está 
à deriva. Há um corpo de funcionários capacitados que trabalham com competência na manuten-
ção e guarda do seu acervo. Informou também que foi acordado com o proprietário do imóvel a 
prorrogação do contrato de locação, inclusive com redução do valor do aluguel. O novo contrato 
não foi assinado ainda por que o proprietário não apresentou todas as certidões negativas exigidas 
pela lei de responsabilidade fiscal. Assim que o proprietário providenciar todos os documentos o 
contrato será assinado e publicado no Diário Oficial e a prefeitura poderá proceder os pagamentos. 
Enquanto isso a Casa da Memória seguirá instalada no referido imóvel. O conselheiro Luiz pediu 
para ver o novo contrato na próxima reunião ordinária e o presidente Fernando informou que pedi-
rá para que o Departamento de Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda providencie o docu-
mento. A conselheira Elizabeth Johansen perguntou ao presidente Fernando Durante por que a 
Fundação Municipal de Cultura não protocolizou Junto à Câmara Municipal o documento aprovado 
na última reunião deste conselho realizada no dia 03 de agosto, pois não cabe ao presidente a 
decisão de não encaminhar o documento. O presidente Fernando informou que o documento não 
foi enviado ainda porque não havia um prazo estipulado, mas que será enviado amanhã. O conse-
lheiro Luiz Carlos Gorchinski informou que tomou a iniciativa de encaminhar o referido documento 
à Câmara e que ficou decepcionado, pois o presidente da Câmara não leu o documento durante a 
última sessão daquela casa. Acrescentou que estava indignado com o comandante da Polícia Mi-
litar de Ponta Grossa por ter solicitado à prefeitura a utilização da Estação Paraná para a instala-
ção de uma unidade da PM no centro da cidade, em flagrante burla à legislação vigente. O conse-
lheiro Nelson Silva Jr. sugeriu a necessidade de se realizar estudos sobre os espaços culturais da 
cidade para termos subsídios e argumentações históricas, sociais e técnicas para a defesa e sal-
vaguarda deste patrimônio e principalmente para que continuem abrigando atividades culturais. 4 
Verba da Câmara: conselheira Fátima Ribeiro informou aos presentes que o Sr. Sérgio Falcão, 
representante da Ordem dos Músicos do Brasil, está mobilizando os músicos da cidade com rela-
ção à proposta do vereador George Luis de destinar parte dos recursos do orçamento da Câmara 
Municipal, que não foi utilizado neste ano de 2020 e será devolvido à Prefeitura Municipal, para ser 
utilizado como auxílio emergencial aos profissionais da música: artistas e técnicos que ficaram sem 
renda desde que iniciou a pandemia. Ele e os músicos farão um trabalho junto aos vereadores e 
também farão uma campanha junto à comunidade para apoiar a proposta. 5 Desincompatibiliza-
ção: o conselheiro Márcio Antunes apresentou ao CMPC um documento solicitando o afastamento 
das atividades do conselho a título de desincompatibilização por estar filiado ao Partido Comunista 
do Brasil e fazer parte da lista de pré-candidatos do partido, com vistas a concorrer ao cargo eleti-
vo de vereador no município de Ponta Grossa, nos termos da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, no pleito de 2020. A Ata da Convenção e lista de aprovados seguirá para se fazer 
anexo em período próprio, conforme calendário eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada 
a reunião às 20h32 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros 
presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) ___________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________
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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 224 – 13 DE AGOSTO DE 2020

Aos 13 dias do mês de agosto de 2020, às 18h29, realizou-se a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), convocada pelos conselheiros  Nelson Silva 
Jr., Francisley Pimentel Fagundes, Elizabeth Johansen, Adriana Kisielewicz, Fátima Ribeiro, Patrí-
cia Guedes, Luiz Carlos Gorchinski, Rafael Schoenherr, Lenita Stark e João Guilherme de Castro 
Martins, 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 cumpri-
mento 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 con-
tágio 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: Cirillo Barbisan (FMC), Nelson 
Silva Jr. (UEPG), Francisley Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana 
Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Luiz Carlos Gorchinski (Literatu-
ra), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais) e João Guilherme de Castro 
Martins (Artes Populares). Justificou a ausência o Sr. presidente que está em uma outra reunião 
on line com dirigentes culturais do estado, tratando da Lei Aldir Blanc. A conselheira Elizabeth 
Johansen informou que poderá ficar na reunião até às 18h55 pois tem uma aula marcada para 
às 19h. Antes do início da reunião os senhores Márcio Antunes e Carlos Alberto Rodrigues pe-
diram para participar da reunião, o Sr. Cirillo Barbisan informou que as reuniões do CMPC são 
públicas e estão abertas à qualquer cidadão, que poderá se manifestar caso haja a permissão 
dos conselheiros presentes. Os conselheiros Elizabeth Johansen, Luiz Carlos Gorchinski e Rafael 
Schoenherr argumentaram que a presença dos membros licenciados do conselho poderá suscitar 
impugnação quanto às deliberações exaradas nesta reunião. A maioria dos presentes concordou 
com o argumento e os citados declinaram de participar da reunião.  Abrindo a reunião o secretário 
Cirillo Barbisan deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da 
pauta. 1 Documentos deliberados na reunião de 03 de agosto: o conselheiro Cirillo Barbisan infor-
mou aos presentes que a convocação e pauta da reunião chegou hoje às 16h42 e que conversou 
no final da desta tarde, com o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC, 
o qual já havia concluído o seu expediente e não se encontrava nas dependências da fundação  
e o mesmo relatou que os ofícios e manifestos já foram encaminhados aos seus destinatários e 
não teria como encaminhar os comprovantes hoje, comprometendo-se a enviar amanhã por e-mail 
aos conselheiros. 2 Apresentação do novo contrato do imóvel que abriga a Casa da Memória: o 
conselheiro Cirillo Barbisan informou que tentou contato no final desta tarde com o Departamento 
de Contratos da Secretaria da Fazenda para informações sobre o contrato, mas o expediente já 
havia encerrado. No entanto adiantou aos presentes que provavelmente o contrato não estaria 
assinado, pois o locador do imóvel ainda não apresentou as certidões negativas exigidas por lei. O 
conselheiro Luiz Carlos Gorchinski argumentou que contrato expirou no dia 26 de junho de 2020 e 
que a prefeitura e a fundação estão incorrendo em burla legislação, especialmente à Constituição 
Brasileira que preconiza que a administração pública deve primar pelos princípios da legalidade 
e eficiência, segundo o seu artigo 37. O Sr. Cirillo informou que a prefeitura e a fundação estão 
sim primando pelos princípios da legalidade, cumprindo o disposto na Lei 8.666/1993, que institui 
normas para licitações e contratos da administração pública, que proíbe a prefeitura de celebrar 
contrato com terceiros que não apresentem toda a documentação prevista na lei. 3 Cessão de Uso 
da Estação Paraná (CASA da MEMÓRIA), ao 1° BPM: tendo em vista as manifestações através 
da imprensa e das redes sociais de opiniões de alguns representantes da administração pública 
e membros do Conselho Municipal de Política Cultural sobre a ocupação da Estação Paraná por 
uma guarnição da Polícia Militar e também por um Museu da Polícia Militar, sem consulta prévia 
à Fundação Municipal de Cultura e aos conselhos pertinentes, COMPAC e CMPC, ficou decidido 
pela maioria de seus membros  que o Conselho Municipal de Política Cultural: A) Redigirá uma 
carta aberta à população expondo as razões pelas quais o CMPC se sente usurpado de suas atri-
buições e não concorda com a utilização da Estação Paraná pela Polícia Militar. A minuta da carta 
será redigida pelo conselheiro João Guilherme Castro Martins para posterior avaliação dos demais 
conselheiros. Depois de aprovado o documento a conselheira Adriana Kisielewicz fará a divulga-
ção para a imprensa. B) Redigirá um desagravo ao Diretor do Departamento de Patrimônio da Fun-
dação Municipal de Cultura contra a sua opinião sobre a utilização da Estação Paraná. A minuta 
deste documento será redigida pelo conselheiro Luiz Carlos Gorchinski para posterior avaliação 
dos demais conselheiros. C) Redigirá uma carta de compromisso com a cultura com as demandas 
do setor cultural, que o CMPC julga importante para o desenvolvimento das artes e da cultura em 
geral na cidade de Ponta Grossa, para ser entregue e assinada pelos futuros candidatos a prefeito 
no pleito de 2020. A minuta deste documento será redigida pela conselheira Francisley Pimentel 
Fagundes para posterior avaliação dos demais conselheiros. D) Solicitará, através da Fundação 
Municipal de Cultura, uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal para conversar sobre a utilização 
da Estação Paraná e mostrar a inadequação do seu uso pela Polícia Militar e propor alternativas de 
ocupação e restauro. O conselheiro Cirillo Barbisan ficou encarregado de conversar com o presi-
dente da Fundação e marcarem esta reunião. E) Solicitará, através da Fundação Municipal de Cul-
tura, um tempo na tribuna durante sessão na Câmara Municipal para expor as razões do Conselho 
em discordar da utilização da Estação Paraná pela Polícia Militar e os pareceres técnicos sobre 
o uso cultural e cuidadoso do imóvel. Para esta exposição os membros do conselho indicaram 
a conselheira Elizabeth Johansen, que será consultada sobre a sua participação. O conselheiro 
Cirillo Barbisan ficou encarregado de conversar com o presidente da Fundação e marcarem esta 
reunião. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 19h47 e a ata vai por mim, Cirillo 
Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) ___________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 225 – 31 DE AGOSTO DE 2020

Aos 31 dias do mês de agosto de 2020, às 18h30, 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 re-
motamente 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 pre-
senciais 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 (Fundação Municipal de 
Cultura), Nelson Silva Jr. (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Francisley Pimentel Fagundes 
(Conselho Municipal de Educação), Elizabeth Johansen (Associação de Preservação do Patri-

mônio Cultural), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia 
Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark 
(Artes Visuais), 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 o assunto da pauta. 1 Indicação de membros do CMPC para o Grupo de Trabalho 
de Acompanhamento e Fiscalização GTAF da Lei Aldir Blanc em Ponta Grossa: o presidente Sr. 
Fernando Durante informou aos presentes que na data de hoje o Sr. Prefeito Municipal assinou o 
termo de adesão junto ao do governo do Estado do Paraná para utilização da plataforma do C.I.C. 
para cadastramento de empresas e grupos de natureza cultural  sediados em Ponta Grossa que 
se habilitarão para receber os recursos da lei Aldir Blanc. Em seguida o Sr. Eduardo Godoy apre-
sentou aos conselheiros presentes a minuta do decreto municipal que cria o  Grupo de Trabalho de 
Acompanhamento e Fiscalização (GTAF), que será responsável em providenciar os meios admi-
nistrativos e operacionais para o recebimento direto do valor integral a ser destinado ao Município 
de Ponta Grossa, nos termos do artigo 3°, da Lei Federal n° 14.017, de 2020, Lei Aldir Blamc, o 
qual contará com a participação de quatro menbros do CMPC e terá as seguintes atribuições: I - 
acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no parágrafo único, do 
artigo 1°, deste decreto; II- acompanhar todas as ações dos órgãos federais relativos à regulamen-
tação e implantação da lei referida no caput deste artigo; III - participar das discussões referentes 
à regulamentação no âmbito do Município de Ponta Grossa para a distribuição dos recursos na 
forma prevista nos artigos 2° e 3º, da norma legal federal referida; IV- estabelecer e acompanhar 
os mecanismos de mapeamento e cadastramento dos trabalhadores da cultura e espaços culturais 
e artísticos no Município de Ponta Grossa; V - acompanhar as etapas de transferência direta dos 
recursos do Governo Federal para o Município de Ponta Grossa; VI - fiscalizar a execução dos 
recursos transferidos; VII - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos 
no âmbito do Município de Ponta Grossa. Apresentou também a minuta da portaria de nomeação 
dos membros do GTAF para conhecimento de todos. Após debates sobre as atribuições, respon-
sabilidades, métodos de se realizar o acompanhamento e fiscalização de forma segura e eficiente, 
levando-se em consideração os cuidados sanitários que o momento de pandemia exige, foram 
indicados e aprovados os quatro membros do CMPC para compor o referido Grupo de Trabalho 
bem como os seus suplentes. Representarão o CMPC no Grupo de Trabalho de Acompanhamento 
e Fiscalização os conselheiros:  Rafael Schoenherr, João Guilherme de Castro Martins, Francisley 
Pimentel Fagundes e Nelson Silva Jr. como titulares e Elizabeth Johansen, Fátima Ribeiro, Adriana 
Kisielewicz e Lenita Stark como suplentes. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião 
às 20h32 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) ___________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – 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 226 – 08 DE SETEMBRO DE 2020

Aos 08 dias do mês de setembro de 2020, às 18h38, 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 re-
motamente 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 pre-
senciais 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 (Fundação Municipal de 
Cultura), Nelson Silva Jr. (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Francisley Pimentel Fagundes 
(Conselho Municipal de Educação), Elizabeth Johansen (Associação de Preservação do Patrimô-
nio Cultural), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro e Regina Stori (Música), 
Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), e João 
Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). Participaram também o Sr. Miguel Sanches Neto, 
Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sr. Niltonci Chaves, Diretor do Museu Campos 
Gerais, O Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de 
Cultura e a Sra. Marrara Laurindo, assessora de imprensa da Fundação Municipal de Cultura. 
Justificou a ausência a conselheira Lenita Stark por ter outro compromisso assumido anteriormen-
te neste horário.  Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a 
todos e em seguida colocou em discussão o assunto da pauta. 1 Apresentação da proposta da 
UEPG para utilização da Estação Paraná: fazendo uso da palavra o Reitor da Universidade Es-
tadual de Ponta Grossa, Sr. Miguel Sanches Neto, fez um histórico sobre a parceria que a UEPG 
está desenvolvendo com o Operário Ferroviário Esporte Clube, que investiu na construção de 
quatro campos de futebol no Campus de Uvaranas para ser utilizado como centro de treinamento 
do clube e de formação para os alunos do curso de Educação Física, com muito sucesso, servindo 
de modelo de parceria para outras universidades e clubes de futebol do Paraná. Acrescentou que 
por conta desta parceria surgiu uma idéia, há cerca de um ano, de se organizar o acervo de objetos 
do Clube Operário, com 108 anos de história, através do Museu Campos Gerais, para oferecer 
à cidade uma narrativa da história da cidade sob a perspectiva da chegada da ferrovia em 1894 
e a formação de uma classe operária organizada que lutou pelos seus direitos de trabalho digno 
e de lazer, que culminou com a fundação do clube. Esta idéia ficou adormecida a espera de uma 
oportunidade para que pudesse ser realizada, até que se precipitou a situação da necessidade 
de recuperação da Estação Paraná, que foi solicitada para uso da Polícia Militar. Professores do 
Departamento de História pediram para que a UEPG se manifestasse sobre o assunto e então o 
Reitor conversou com o Diretor do Museu Campos Gerais, Sr. Niltonci Chaves sobre a retomada da 
ideia e a elaboração de uma proposta de parceria entre a UEPG, Prefeitura Municipal e Clube Ope-
rário, para instalação na Estação Paraná, de um Museu ferroviário em conjunto com um Museu do 
Clube Operário Ferroviário, sob a direção técnica do Museu Campos Gerais. Na sequência obte-
ve-se a aquiescência do presidente do Clube Operário, Sr. Álvaro Góes e em seguida a proposta 
foi apresentada ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Rangel, que se mostrou extremamente solícito e 
entusiasta da ideia, visto que o seu interesse é solucionar a questão do restauro e conservação da 
Estação Paraná e a perspectiva de repassar o prédio para a Polícia Militar está sofrendo bastante 
resistência da comunidade cultural. Em seguida as conselheiras Elizabeth Johansen e Patrícia 
Guedes perguntaram de onde virão os recursos financeiros para a realização do projeto. O Sr. Rei-
tor informou que a UEPG recebeu do governo federal, através do Ministério da Justiça uma verba 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para restauro do prédio do antigo Fórum, que voltará a 
abrigar o Museu Campos Gerais e a construção de um edifício anexo para administração e reserva 
técnica. Esta obra está sendo finalizada com sobra de orçamento que poderá ser realocada para 
outra obra de restauro, desde que seja aprovado pelo Ministério da Justiça. Acrescentou que para 
um bom projeto sempre haverá recursos e se comprometeu a trabalhar como embaixador deste 
projeto na captação, além do Clube Operário ter interesse e também possuir bom potencial de 
captação de recursos. As conselheiras Fátima Ribeiro e Regina Stori perguntaram se com a sobra 
do orçamento do restauro do antigo Fórum, a UEPG não deveria priorizar  a reforma e restauro do 
Teatro Pax, que pertence a própria UEPG. O Sr. Reitor informou que para as obras do Teatro Pax o 
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governo do estado já liberou os recursos e foi realizada uma licitação, que teve que ser interrompi-
da pois a empresa ganhadora não apresentou qualificação técnica para aquele tipo de trabalho. O 
processo está sendo retomado e o teatro estará revitalizado em breve. Finalizando a apresentação 
o Sr. Reitor informou que a parceria que está sendo proposta pode-se materializar através de um 
aditivo ao convênio que já existe entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa e pediu o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural para seguir avante com o pro-
jeto. Vários conselheiros se manifestaram e agradeceram a interferência do Sr. Reitor no encami-
nhamento de uma solução aceitável para a situação da Estação Paraná e o CMPC deu o seu aval 
para continuidade da proposta. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 20h09 e a 
ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) ___________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) ___________________________________
Fátima Ribeiro (titular - Música) ____________________________________________________
Regina Stori (suplente – 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) ____________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 227 – 14 DE SETEMBRO DE 2020

Aos 14 dias do mês de setembro de 2020, às 18h34, realizou-se a reunião ordinária do Con-
selho 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 conselhei-
ros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (Fundação Municipal de Cultura), Nelson Silva 
Jr. (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal 
de Educação), Elizabeth Johansen e Kethleen Biassio (Associação de Preservação do Patrimônio 
Cultural), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia Guedes 
e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Vi-
suais) 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 discus-
são os assuntos da pauta. 1. Aprovação de atas: foram aprovadas as atas das reuniões 222, 223, 
224, 225 e 226 com a revisão pelo conselheiro Luiz Carlos Gorchinski. 2. Fundo Municipal de Cul-
tura: foi encaminhado via e-mail para os membros do conselho o extrato da conta bancária do Fun-
do Municipal de Cultura, no qual consta no dia de hoje, o saldo de R$ 194.494,78 (cento e noventa 
e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos). 3. Projeto de lei 
que cria as premiações culturais da Semana da Cultura: foi discutido pelos membros de conselho 
a minuta do projeto de lei que altera a Lei Nº 3.589, de 08/11/1983, que trata da Semana da Cultura 
Bruno e Maria Enei, com o objetivo de criar legalmente algumas premiações que já vinham sendo 
outorgadas pelo CMPC nos últimos anos, mas ainda não tinham amparo numa legislação especí-
fica sobre o assunto. Além dos prêmios “Mérito Cultural Ribas Silveira”, “Prêmio Anita Philipowski” 
e “Prêmio João Pilarski” foram incluídos na Lei 3.589/1983, também o Prêmio Jocob Holzmann, 
o Prêmio Emma Sintani, o Prêmio José Fernandes Cadilhe, o Prêmio Roselei Rocio Manoel e o 
Prêmio Especial “In Memorian”, condecorações que serão concedidas anualmente, durante a pro-
gramação da Semana da Cultura "Bruno e Maria Enei", para reconhecer  e incentivar o trabalho e 
homenagear cidadãos pontagrossenses que tenham contribuído para a difusão e desenvolvimento 
da cultura na cidade de Ponta Grossa. Após debates sobre ajustes em alguns pontos foi aprovada 
a minuta que será encaminhada para a PGM que encaminhará o projeto de lei para a Câmara Mu-
nicipal. 4. Alteração no projeto “Chiquinho e Tim” aprovado no PROMIFIC: a proponente Marivete 
Souta enviou ao CMPC uma correspondência eletrônica solicitando o remanejamento do valor de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) que sobrou do orçamento da impressão de mil unidades 
do livro “Chiquinho e Tim, aprendendo com as diferenças” para criar uma nova rubrica “de confec-
ção de fantoches”, visto que no orçamento original esta rubrica não foi registrada por exceder o 
valor máximo permitido pelo edital.  O projeto prevê, além da edição do livro, a realização de conta-
ção da história em escolas da rede pública de ensino. Os livros já foram impressos e a proponente 
conseguiu um desconto no valor do trabalho realizado e é este recurso que pretende utilizar na 
confecção dos bonecos. A solicitação foi aprovada pelo CMPC e a proponente poderá utilizar este 
valor na nova rubrica. 5. PROMIFIC 2020/2021: o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de 
Cultura da FMC, informou aos presentes que o orçamento preliminar do PROMIFIC para o ano de 
2021 que foi enviado à Câmara Municipal, prevê o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta 
mil reais), um acréscimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em relação ao orçamento deste 
ano e há necessidade de se lançar o edital para que este orçamento possa ser utilizado em tempo 
hábil no próximo exercício. A proposta é viabilizar um cronograma que contemple pelo menos 30 
dias de prazo de inscrição de projetos e que a avaliação e o resultado possa ser concluído até 
dezembro deste ano, sendo que para este processo já podemos contar com os avaliadores que 
estão cadastrados no recente edital para compor o banco de pareceristas. Pediu aos conselheiros 
que estudem o edital anterior e consultem os artistas e empreendedores de suas áreas de atuação 
para corrigir as falhas detectadas e prevenir novas outras para que o processo seja constante-
mente aprimorado. Decidiu-se realizar uma pesquisa com os proponentes que participaram da 
edição anterior que, a partir das suas experiências naquele processo, também apontem o que 
pode melhorar. Ficou estabelecido que na próxima reunião ordinária o CMPC estabelecerá o texto 
final do edital para os posteriores encaminhamentos necessários. 6. Fórum de Cultura on line: 
o conselheiro Rafael Schoenherr informou que um grupo de conselheiros está elaborando uma 
carta de compromisso com a cultura para ser entregue e assinada pelos candidatos ao cargo de 
prefeito municipal nas próximas eleições. A ideia é organizar um Fórum de Cultura on line, logo 
após a definição dos candidatos pelos partidos e coligações partidárias, através das suas conven-
ções, para apresentação desta carta-compromisso e também ouvir quais são as propostas para o 
setor cultural que os candidatos defenderão nas suas plataformas. 7. Composição do CMPC para 
2021 – 2023: o conselheiro Cirillo Barbisan alertou os demais presentes que é necessário agendar 
para as próximas reuniões a alteração da Lei 10.718 / 2011, no que diz respeito à composição do 
CMPC, visto que algumas entidades que tem representação neste Conselho não demonstraram 
interesse de participação. A eleição será em abril de 2021, período da próxima Conferência, e é 
necessário iniciar o processo de alteração o mais breve possível para que a próxima eleição possa 
ser realizada seguindo a nova composição do Conselho. 8. Avisos gerais: o Sr. Eduardo Godoy 
informou que as inscrições para o Seminário de Estudos Culturais encerrarão em 30 de setembro. 
Informou também que estão abertas as inscrições para o Edital do Radar Musical para veiculação 
de músicas autorais de músicos locais na Rádio Cescage. Pediu para que os conselheiros com-
partilhem os links dos dois editais. Encerrando, informou também que o site da Cultura está na 
sua fase final de construção e em breve será lançado e o plano de concurso público para atualizar 
o quadro de funcionários da Fundação Municipal de Cultura e suas unidades também está em 
fase final de elaboração e logo será apresentado a este conselho. 9. Próxima reunião: devido ao 
feriado no dia 12 de outubro, decidiu-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Política Cultural será no dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, às 18h15 em primeira chamada, 
ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, em ambiente virtual 

por videoconferência, consoante disposto na Resolução 001/2020 do CMPC. Nada mais havendo 
a tratar, foi finalizada a reunião às 20h14 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada 
pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente) ____________________________________________________
Cirillo Barbisan (titular - FMC) _____________________________________________________
Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) ___________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _______________________________________________
Kathleen Biassio (suplente – APPAC) _______________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular – 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) ____________________________

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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.954 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020 11

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO 09/2020

 Onde se Lê: 
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.
 Leia-se:
 http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes
      Tal pedido é devido a localização das informações referente ao credenciamento.

Ponta Grossa, 28 de Outubro de 2020.
Talita Araujo

 Pregoeira

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

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 12 de novem-
bro de 2020 ás 11h30m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na 
forma eletrônica nº102, para Aquisição de Aviamentos para Confecção de Máscaras-Pandemia 
COVID-19. Valor Máximo:R$72.573,50 (Setenta e dois mil quinhentos e setenta e três 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, 27/10/2020
Ângela Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 003/2020
RESULTADO DE JULGAMENTO

 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedoras as empresas:
Lote 01: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP, estabelecida na Rua 
Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, Curitiba – PR, CEP 81.570-050, Fone (41) 3376-3539. 
Valor da proposta: R$ 64.211,70 (sessenta e quatro mil, duzentos e onze reais e setenta centavos).
Lote 02: SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP, estabelecida na Rua 
Newton de Souza e Silva, nº 19, Uberaba, Curitiba – PR, CEP 81.570-050, Fone (41) 3376-3539. 
Valor da proposta: R$ 99.724,20 (noventa e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e 
vinte centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CANCELAMENTO
 O Presidente do Conselho Municipal da Cidade - CMC, usando das atribuições que lhe 
conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 12.223 de 29/07/2015, CANCELA a 7ª Reunião 
Extraordinária, que seria realizada no dia 27 de outubro do corrente ano, às 14:00 horas. A 
reunião será marcada em nova data, assim que oportuno.
  Conselho Municipal da Cidade, em 26 de outubro de 2020.

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL
 A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de 
Compras e Licitações torna pública, comunica a retificação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 – PROCESSO SEI N° 60.690/2020
 Aonde se lê: 
363.092,54 (trezentos e sessenta e três mil cento noventa e dois reais e cinquenta e quatro cen-
tavos
 Leia-se: 
R$ 363.092,64 (trezentos e sessenta e três mil noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).

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

AVISO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, com sede localizada 
na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em 
relação ao Contrato Administrativo nº 056/2020, publicado no Diário Oficial do Município, na data 
de 06 de outubro de 2020, Edição nº 2.938;
 Aonde se lê:
VALOR: R$ 2.390,47 (dois mil trezentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).
 Leia-se:
VALOR: R$ 1.806,37 ( um mil, oitocentos e seis reais e trinta e sete centavos).

Ponta Grossa, 27 de outubro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JÚNIOR

Diretor Presidente – PROLAR
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 011/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020

 O Senhor DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, no uso de suas atribuições como Diretor 
Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformida-
de com as Leis 13.303/16 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de 
todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonân-
cia com os princípios elencados no art. 31 da Lei 13.303/16, torna-se pública a homologação do 
procedimento licitatório disposto no art. 28 parágrafo terceiro da Lei 13.303/16.
Objeto: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de pro-
priedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 01 da Quadra nº 06, 
localizado no Parque dos Sabiás.
Comprador: FABIANI FORTUNATO MAIER CARREIRO, CPF Nº 078.636.539-08
Valor total do contrato: R$ 98.402,00 (noventa e oito mil, quatrocentos e dois reais).

Ponta Grossa, 22 de outubro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Presidente - PROLAR



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.954 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 202012

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 019/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020

 O Senhor DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, no uso de suas atribuições como Diretor 
Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformida-
de com as Leis 13.303/16 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de 
todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonân-
cia com os princípios elencados no art. 31 da Lei 13.303/16, torna-se pública a homologação do 
procedimento licitatório disposto no art. 28 parágrafo terceiro da Lei 13.303/16.
Objeto: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de pro-
priedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 10 da Quadra nº 18, 
localizado no Parque dos Sabiás.
Comprador: DANIELA GASPARDO FOLQUITTO, CPF Nº 156.218.448-23
Valor total do contrato: R$ 74.334,78 ( setenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais 
e setenta e oito centavos).

Ponta Grossa, 22 de outubro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 – SEI 59618/2020 - 
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: OST TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 74.556.069/0001-32
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de computação em 
nuvem pela Amazon Web Services – designada como AWS. Contratação de suporte e gerencia-
mento dos serviços da nuvem da AWS.
VALOR: R$ 19.754,88 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 22 de outubro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JÚNIOR

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2020
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADO: OST TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 74.556.069/0001-32 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de computação em 
nuvem pela Amazon Web Services – designada como AWS. Contratação de suporte e gerencia-
mento dos serviços da nuvem da AWS.
VALOR: R$ 19.754,88 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos).
FORMA DE RECEBIMENTO: CRÉDITO NA CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BAN-
CO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
INÍCIO DO CONTRATO: 22/10/2020.
LICITAÇÃO: DISPENSA N° 020/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2020   

VENDEDOR: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
COMPRADOR:  FABIANI FORTUNATO MAIER CARREIRO - CPF: 078.636.539-08
OBJETO: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de pro-
priedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 01 da Quadra nº 06, 
localizado no Loteamento Parque dos Sabiás.
VALOR: R$ 98.402,00 ( noventa e oito mil, quatrocentos e dois mil).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 23/10/2020.
LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 011/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2020   

VENDEDOR: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
COMPRADOR:  DANIELA GASPARDO FOLQUITTO - CPF: 156.218.448-23
OBJETO: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de pro-
priedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 10 da Quadra nº 18, 
localizado no Loteamento Parque dos Sabiás.
VALOR: R$ 74.334,78 ( setenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e oito 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 23/10/2020.
LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 019/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de serviços topográficos 
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 4.269,17 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/10/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2020   
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de serviços topográficos 
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 248,83 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/10/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de serviços topográficos 
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 263,56 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/10/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de serviços topográficos 
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 95,83 (noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/10/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de serviços topográficos 
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 95,83 (noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/10/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
PPRROOLLAARR  
Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
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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 
EDSON JATOBÁ 
EDENIR JATOBÁ 
ANDRIELI N JATOBÁ WUNSC 
CLEUZI BERTE 
SANDRO BURTHCK 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
PPRROOLLAARR  
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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 
EDSON JATOBÁ 
EDENIR JATOBÁ 
ANDRIELI N JATOBÁ WUNSC 
CLEUZI BERTE 
SANDRO BURTHCK 
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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 
 
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 
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IV, Área Verde – Conj. Res. Santa Paula III, Lote 01 – Quadra QA – Conj. Res. 
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.  

A área a ser regularizada contém as seguintes medidas: 

Quadro de áreas Área (m²) Percentual
Área de intervenção 43469,51 100,00%
Área remanescente 29351,28 67,52%
Área de lotes 14118,23 32,48%
Quantidade de lotes (un):
Quantidade de famílias (un):
População de ocupação (un):

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. 

JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO 

Diretor Financeiro - PROLAR 
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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 
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%
Quantidade de lotes (un):
Quantidade de famílias (un):
População de ocupação (un):

7
7
28
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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. 

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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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 28/10/2020  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM REGIME DE URGÊNCIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 251/2020:
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 42.000,00, e dá 
outras providências.

EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 260/2020:
Autoriza o Poder Executivo a pagar integralmente a bolsa de estudos aos estagiários do Poder 
Executivo durante  a pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, conforme especifica.

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

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR MINGO MENEZES
Projeto de Lei Ordinária nº 209/2020:
Denomina de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA a Rua nº 05 do Loteamento Jardim Imperial, Bairro 
Cará-Cará, nesta cidade.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 237/2020:
Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Vovó Arinda Borato.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 254/2020:
Autoriza o Poder Executivo a receber por doação pura e simples de Costa Teixeira Empreendimen-
tos Imobiliário e Florestal Ltda., a Área  C/4, situada no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 259/2020:
Altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica.

E



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.954 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 202014

M PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 22/2020:
Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula 
nº 32.868, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.

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

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA, de autoria dos Vereadores Sgt. Guiarone Júnior e Celso 
Cieslak
PARECERES:  CLJR     - Contrário (Rejeitado em 05/10/20)
                         CFOF    - Favorável
                         CAPICTMA  - Favorável

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
Projeto de Lei Ordinária nº 214/2020:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados a proceder ao registro e comuni-
cação imediata do nascimento de crianças com Síndrome de Down às instituições e associações 
especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no Município de Ponta 
Grossa.

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

SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL DA CLJR, de autoria dos Vereado-
res Maurício Silva e Magno Zanellato
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         COSPTTMUA  - Favorável
                         CSAS     - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 233/2020:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Indústria Petro-
química Apollo Ltda., conforme especifica.

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

DO VEREADOR MINGO MENEZES
Projeto de Lei Ordinária nº 236/2020:
Institui o “Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy”, a ser comemorado anualmente em 
05 de novembro, e dá outras providências.

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

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de outubro de 2.020.
     Ver. DANIEL MILLA FRACCARO              Ver. FLORENAL SILVA

                 Presidente                                     1º Secretário
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