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DECRETOS
D E C R E T O N° 1 8. 3 7 1, de 29/01/2021

Revoga o Decreto n. 18.150, de 18/12/2020.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o contido no protocolo SEI nº. 077471/2020,

DECRETA

Art.1°. Fica revogado o Decreto n. 18.150, de 18/12/2020.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de janeiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 3 8 2, de 02/02/2021

Transfere emprego público do Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de
Pessoal da Fundação Municipal de Assistência Social
de Ponta Grossa, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com o
disposto na Lei Municipal nº 13.010/2017; Lei Municipal nº. 12.839/2017 e tendo em vista o contido
no protocolado SEI nº 73636/2020,

DECRETA

Art.1º. Fica transferido, a partir de 01 de fevereiro de 2021, do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 13.010 de 13/11/2017, o seguinte emprego
público:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior
N. de vagas
Denominação
C.H.D.
Nível
01
Psicólogo
06
16
Art.2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir de 01
de fevereiro de 2021, a servidora Evelyn Muriel Vieira Bindas, matrícula nº. 28.738, Psicólogo, com lotação na Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 3 8 6, de 02/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 07002/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 01 de fevereiro de 2021, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CAPOTE, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC13, da
Secretaria Municipal de Educação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 1 8. 3 9 6, de 04/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 09375/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 03 de fevereiro de 2021, EDILANE CALSAVARA, para exercer o
emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC10, da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 3 9 9, de 04/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 09389/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir da data de publicação deste Decreto, JULIANO CESAR BISCAIA DA
SILVA, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC15, da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 0 0, de 04/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 09394/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir da data de publicação deste Decreto, ALEXANDRE DE JESUS
AGUIAR, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC16,
da Procuradoria Geral do Município.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 0 3, de 04/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 09542/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 08 de fevereiro de 2021, EDNA MARIA VIONCEK, para exercer o
emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC14, do Gabinete da Prefeita.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 0 4, de 04/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 06212/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir da data de publicação deste Decreto, ROBSON ZAVOLSKI SILVA, para
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 10, da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 8. 4 0 6, de 05/02/2021

Prorroga, até 30 de junho de 2021, as permissões de uso dos espaços do Centro de
Comércio Popular de Ponta Grossa.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no protocolo SEI04885/2021,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Situação de Emergência em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020;
CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Estado de Calamidade, nos termos da Lei Municipal n. 13.682/2020,

2

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONSIDERANDO a peculiar situação do Centro de Comércio Popular de Ponta Grossa, no
que concerne à sua manutenção e funcionamento durante o período de pandemia de COVID-19,

DECRETA

Art.1°. Ficam prorrogadas, até 30 de junho de 2021, as permissões de uso dos espaços do Centro
de Comércio Popular de Ponta Grossa.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 0 7, de 05/02/2021

Altera o Decreto n. 14.580, de 04/07/2018,
conforme específica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI sob n° 42295/2020,

DECRETA

Art.1º. O Decreto n. 14.580, de 04/07/2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2°. ...
...
X.
Estabelecer via Normas Técnicas os Protocolos de Capacitação e Formação do
Sistema Único de Assistência Social no município de Ponta Grossa. (AC)
Art. 3º.
...
...
VI.
Um representante da Secretaria Executiva de Conselho Municipal vinculado às
Políticas Públicas Sociais; (NR)
...
Art. 4º.
Os integrantes terão 2 (duas) horas quinzenais de atividades específicas relacionadas às atribuições definidas no art. 2º deste Decreto. (NR)
Art. 5º.
...”
Art.2o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 0 8, de 05/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 09737/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 08 de fevereiro de 2021, SAMUEL SLEIMAN MOUCHAILEH NETO,
para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor da Central de Veículos, CC17, da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8 . 4 0 9, de 05/02/2021

Altera o decreto n. 17.916, de 21/10/2020.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto no § 3º, do art. 20 da Lei Orgânica do Município c/c o
artigo 3º, da Lei n. 10.013, de 26/08/2009 e do Decreto nº. 5.660/2011, considerando, ainda, o
contido no protocolado Sei n°. 79319/2020,

DECRETA

Art.1º. O Decreto n. 17.916, de 21/10/2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º...
Empresa Titular: EXPRESSO SATÉLITE DO NORTE LTDA
CNPJ: 01.031.060/0001-34
Representante Legal: Abadio Pereira Cardoso Neto
CPF: 017.262.871-73.
Empresa Titular: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A
CNPJ: 55.334.262/0001-84
Representante Legal: José Lemes Soares Filho
CPF: 780.866.808-78.
Identificação da área:
Nº do Guichê Quantidade de Guichês Área Localização
Arruamento Interno
9,68
13
1 (um)
Interno
Rua B
m²
Art. 2º.
...”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de janeiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 2 5, de 09/02/2021

Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, conforme
especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei nº. 4.284/89 com a
redação da Lei nº. 11.282/2013, e tendo em vista o contido no protocolado nº 10334/2021,

DECRETA

Art.1º. Ficam promovidas, a partir de 08 de fevereiro de 2021, alterações dos seguintes empregos
de provimento em comissão:
I. Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013 Nova vinculação conferida por este
e Decretos nºs 7530/2013 e 12.640/2017
Decreto
Qnt.
Denominação
Nível Qnt.
Denominação
Nível
Assessor de Gabinete, da SeAssessor de Gabinete, vin01 cretaria Municipal de Adminis- CC 16 01 culado a Secretaria Munici- CC 16
tração e Recursos Humanos.
pal de Governo.
II. Denominação dada pela Lei nº.
Nova vinculação conferida por este
11.282/2013, com alteração dada pelo DeDecreto
creto 9.354/14; 10.570/15; 15.657/2019
Qnt.
Denominação
Nível Qnt.
Denominação
Nível
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01

Assessor de Gabinete, da SeCC15
cretaria Municipal de Governo.

01

Assessor de Gabinete,
vinculado a Secretaria MuCC15
nicipal de Administração e
Recursos Humanos.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 2 6, de 09/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 18.425/2021, e tendo em vista o contido no protocolo
SEI Nº 10334/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 08 de fevereiro de 2021, EDSON GIL SANTOS JUNIOR, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal de Governo.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 2 7, de 09/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 10334/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 08 de fevereiro de 2021, MARCELO UCZAK KONOFAL, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal de Governo.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 2 8, de 09/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 10309/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 08 de fevereiro de 2021, CEZAR LUIS PANAZZOLO, para exercer
o emprego de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Funerários e
Cemitérios, CC 16, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 8. 4 1 0, de 05/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 10016/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 08 de janeiro de 2021, MATHEUS MARCOS BORGES, para exercer
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Planejamento.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 1 1, de 05/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 10061/2021,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 01 de fevereiro de 2021, MARIANA SCARAMELLA MOREIRA,
para responder pelo emprego de provimento em comissão de Diretora do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 1 8, de 09/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n. 18.417/2021, e tendo em vista o contido no protocolo
SEI nº. 02302/2021 e 09375/2021,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 03 de fevereiro de 2021, THIAGO MENDES FERREIRA, para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor de Departamento de Engenharia Ambiental,
CC16, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 4 1 7, de 09/02/2021

Altera estrutura administrativa, conforme
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a
redação da Lei n. 11.282/2013, tendo em vista o contido no protocolado SEI nº. 02302/2021 e
09375/2021,

DECRETA

Art.1º. Fica promovida, a partir de 03 de fevereiro de 2021, a alteração do seguinte emprego de
provimento em comissão:
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Denominação dada pela Lei
Nova denominação conferida por este
nº. 11.282/2013, e Decretos nº
Decreto
13.954/2018, 15.956/2019
Qnt
Denominação
Nível Qnt
Denominação
Nível
Assessor de Gabinete,
Diretor do Departamento de Enge01 da Secretaria Munici- CC 16 01 nharia Ambiental, vinculado a Secre- CC 16
pal de Meio Ambiente
taria Municipal de Meio Ambiente.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 8. 4 1 2, de 05/02/2021
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 51.239,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº
13899/2020, e tendo em vista o contido no protocolo n° 80574/2020,

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 51.239,00 (cinquenta e um mil duzentos e trinta e
nove reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

30.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.001.10.122.0235.1.378.

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
481 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
51.239,00
PERMANENTE

301 - 4.4.90.52.00.00

Art. 2º.

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado o Excesso de Arrecadação na fonte de recurso 481 no valor de
R$ 51.239,00.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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 1349/1006 ou ainda
através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 09 de fevereiro de 2021
Profª Simone do Rocio Pereira Neves
Secretária Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, realizará na sua sede,
à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, em 26 de Fevereiro de 2021, às 13h30min, licitação
para:
Lote 1 - Construção de Campo de Futebol Society em lote localizado na Rua Ouro Verde, esquina
com a Rua Luis Carlos Prestes, Jardim Ouro Verde, Bairro Colônia Dona Luiza, valor máximo R$
282.723,52.
Lote 2 - Construção de Campo de Futebol Society na Praça Felipe Chede, Rua Vitória Régia, esquina com a Rua Jardim, Conjunto Habitacional Santa Terezinha, Bairro Contorno, valor máximo
R$ 138.132,55.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes.
Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal
______________________________________________________________________________

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2021
RATI F I CAÇÃO
DATA: 09/02/2021

DE

INEXIGIBILIDADE D E

PROTOCOLO: 6994 / 2021

LI CI TAÇÃO

Nº

5 / 2021

PROCESSO: 20

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

10/02/2021

CONTRATADO(A)
Insc. Estadual:

CNPJ: 24.058.418/0001-18
Endereço: CANDIDO DE ABREU, 660
Bairro: CENTRO CÍVICO Cidade: Curitiba - PR

CEP:

Telefone:

OBJETO
Contratação direta de escritório de advocacia especializado em DireitoPatronal do Trabalho, por inexigibilidade de licitação, para
defesa do Município de Ponta Grossa nos autos de Ação Declaratória c/c Condenatória de Diferenças Salariais e Tutela de
Urgência, autos 000648-24.2020.5.09.0124, em trâmite perante a 4ª Vara do trabalho da Comarca de Ponta Grossa - Processo SEI
65022/2020.

JUSTIFICATIVA
artigo 25, II, da Lei n. 8.666/93

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

1300104122025621603390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição
100161 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LE COMERCIAL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, fica alterado a partir do dia 22/10/2020, o valor referente aos itens,
constante no anexo I, do instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma:

Fornecedor: RUDGE LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

70.000,00

70.000,00

Total:

70.000,00

EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 9/2021.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 26 de fevereiro de 2021, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma
eletrônica para Aquisição de EPIs, materiais descartáveis e materiais de higiene que serão destinados as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ponta Grossa
no enfrentamento ao COVID-19. Valor Máximo: R$ 435.897,00(quatrocentos e trinta e cinco
mil, oitocentos e noventa e sete reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus

3

4

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

SMMA
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ERMINIO DE MATTOS – inscrito no CNPJ 32.754.548/0001-13, torna público que irá requerer a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada
para Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizado na rua
Antonina Szathowski nº 1764, bairro Piriquitos, CEP 84.070-430 - Ponta Grossa, PR.
______________________________________________________________________________
WELT PARTICIPAÇÕES S.A., DPJD PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente – SMMA, a prorrogação da Licença de Instalação, para implantação de habitação coletiva loteamento CIDADE JARDIM situado na Rua Alberto Sales s/nº, Cará Cará, município de
Ponta Grossa.

FMC

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
C U LT U R A
FUNDALÇA 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 Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através
de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente
das suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros
aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre
outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o
objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo com
o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (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 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 os assuntos da pauta. 1. Aprovação de atas: foram aprovadas as atas das reuniões 222,
223, 224, 225 e 226. 2. Fundo Municipal de Cultura: foi encaminhado via e-mail para os membros
do conselho o extrato da conta bancária do Fundo 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 específica 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 programação 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 Municipal. 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 confecção 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 contação 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 de departamento de Cultura da FMC, informou aos presentes que o orçamento do PROMIFIC para o ano de 2021 será 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
constantemente 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 convenções, 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 realizara 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 compartilhem 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, na sede da Fundação
Municipal de Cultura. 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) ____________________________________________________
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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) ____________________________
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 228 – 13 DE OUTUBRO DE 2020

Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, às 18h39, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através
de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente
das suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros
aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre
outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com
o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo com o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes
conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (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 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 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 os assuntos da pauta. 1. Aprovação de atas: foi aprovada a ata da reunião 227 com a
revisão do conselheiro Luiz Carlos Gorchinski. 2. Fundo Municipal de Cultura: foi encaminhado via
e-mail para os membros do Conselho o extrato da conta bancária do Fundo Municipal de Cultura,
no qual consta, no dia de hoje, o saldo de R$ 193.594,66 (cento e noventa e três mil e quinhentos e
noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos). 3. PROMIFIC 2020/2021: o Sr. Eduardo Godoy,
diretor de Departamento de Cultura da FMC, informou aos presentes que o valor orçamentário do
PROMIFIC aprovado para o ano de 2021 foi de R$ 516.550,00 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta reais), um acréscimo de R$ 16.550,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta
reais) em relação ao orçamento deste ano. Foi um acréscimo de 3,31%, segundo a Diretoria do
Tesouro Municipal, ligado à Secretaria Municipal da Fazenda. Para que este orçamento possa ser
utilizado em tempo hábil no próximo exercício, há a necessidade de se lançar o edital o mais breve
possível. 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 possam ser concluídos até dezembro deste
ano, sendo que para este processo pode-se contar com os avaliadores que estão cadastrados no
Banco de Dados de Avaliadores de Projetos Culturais. Ficou decidido que neste edital o orçamento
será dividido em três patamares de valores. No primeiro patamar serão distribuídos sete prêmios
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, preferencialmente um prêmio para cada
segmento cultural representado no Conselho; no segundo patamar serão distribuídos quatro prêmios de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e no terceiro patamar serão distribuídos três prêmios no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Nestas duas últimas categorias serão contemplados os
melhores projetos de qualquer segmento. A Fundação Municipal de Cultura e o CMPC receberam
várias sugestões de artistas e empreendedores para aprimorar o processo de seleção dos projetos
que estão sendo analisados e se forem considerados legalmente viáveis, serão incorporados ao
novo edital. O edital foi aprovado preliminarmente e segue para ajustes e finalização. 4. Cadastro
de Entidades Culturais: o Centro de Tradições Gaúchas Entrevero Campeiro e o Centro Cultural
Cívitas estão solicitando ao CMPC a inclusão no Cadastro de Entidades Culturais com o objetivo
de iniciar o processo para concessão do título de utilidade pública municipal, junto à Câmara. Os
conselheiros João Guilherme de Castro Martins e Elizabeth Johansen ficaram com a tarefa de
avaliar os documentos enviados e fazer um relatório para apreciação dos demais pares e definição
do assunto na próxima reunião ordinária. 5. Avaliação de prestação de contas: o Instituto Pegaí
Leitura Grátis apresentou a prestação de contas do projeto “Monteiro Lobato para todos”, o qual foi
avaliado pela Comissão Técnica do PROMIFIC, instituído pela Portaria nº 19.429/2020, que emitiu
o seguinte laudo técnico: “O proponente atendeu a todos os requisitos do PROMIFIC, executando
com excelência o objeto proposto e apresentando todas as comprovações no Relatório Final. Não
houve qualquer incidência durante a execução do projeto e o contato da FMC com o proponente
sempre aconteceu de forma tranquila. A prestação de contas da execução financeira atendeu a
todos os critérios estabelecidos. O proponente conseguiu ampliar a tiragem do livro por meio de
parceria, além de realizar evento online de lançamento com grande visibilidade e espaço para que
a FMC e o CMPC apresentassem o Promific à comunidade. O produto (livro) apresenta qualidade
técnica e artística, justificando, juntamente com a distribuição efetuada, o investimento dos recursos públicos. Opina-se pela aprovação do Relatório Final apresentado pelo proponente”. A partir do
parecer, a prestação de contas foi APROVADA pelo CMPC, devendo ser informado o proponente
e arquivado o processo. 6. Lei Aldir Blanc: o Sr. Eduardo Godoy informou aos presentes que o Ministério do Turismo, por meio do Fundo Nacional de Cultura, depositou o valor de R$ 2.239.284,46
(dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis
centavos) para a implementação dos editais da Lei Aldir Blanc no município de Ponta Grossa,
os quais estão sendo elaborados pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização,
instituído pelo Decreto nº 17.734/2020 e nomeado pelo Decreto nº 17.737/2020. Este valor será
destinado para o pagamento de subsídio empresas de natureza cultural; para edital de seleção de
produções artísticas e culturais; para prêmio de reconhecimento da trajetória de grupos, coletivos e
projetos; e para prêmio de reconhecimento da trajetória de mestres populares e povos tradicionais.
Para a avaliação dos projetos a Prefeitura arcará com recursos próprios. O Sr. Eduardo Godoy
sugeriu o uso de recursos do Fundo Municipal de Cultura para agilizar o processo. Os conselheiros
decidiram que deve-se primeiro solicitar ao Secretário Municipal da Fazenda via ofício, que o pagamento seja feito com dinheiro do município, caso haja dificuldade burocrática ou financeira será
convocada uma reunião extraordinária para avaliar outra solução. 9. Próxima reunião: a próxima
reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural será no dia 09 de novembro de 2020,
segunda-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 21h24 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) ___________________________
______________________________________________________________________________

EDIÇÃO Nº 3.028 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
ATA Nº 229 – 09 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos 09 dias do mês de novembro de 2020, às 18h25, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através
de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente
das suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros
aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre
outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o
objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo com
o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (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 Patrimônio Cultural), Adriana
Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), 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 os assuntos da pauta. 1. Aprovação
de atas: foi aprovada a ata da reunião 228 com a revisão da conselheira Elizabeth Johansen . o
conselheiro Cirillo Barbisan informou que as atas das reuniões 214 até 227 foram publicadas nas
edições 2.953 e 2.954 do Diário Oficial do Município nas datas de 27 e 28 de outubro de 2020. 2.
Fundo Municipal de Cultura: o Sr. Eduardo Godoy informou aos presentes que a funcionária da
Fundação que tem a senha para acessar a conta bancária do Fundo Municipal de Cultura teve
uma licença no dia de hoje e se comprometeu a enviar por e-mail o extrato para os conselheiros
amanhã. Informou também que foram pagos os prêmios dos projetos aprovados e executados do
Edital do Festival de Cultura Popular
3. PROMIFIC 2020/2021: o Sr. Eduardo Godoy, diretor de Departamento de Cultura da FMC, informou aos presentes que os editais do PROMIFIC foram publicados e estão com as inscrições
abertas. 4. Cadastro de Entidades Culturais: a conselheira Elizabeth Johansen apresentou aos
demais presentes o seu parecer relativo à solicitação do Centro de Tradições Gaúchas Entrevero
Campeiro para inclusão no Cadastro de Entidades Culturais com o seguinte teor: “Em e-mail encaminhado no dia 09/10/2020 pela Fundação Municipal de Cultura, os membros do CMPC receberam a incumbência de analisar os documentos encaminhados por duas instituições que pleiteiam
a sua inserção no Cadastro Municipal de Cultura. Para realizar o processo de análise dos documentos fui indicada pelo coletivo do Conselho para atuar como parecerista do Centro de Tradições
Gaúchas Entrevero Campeiro. Mesmo sem apresentar um texto organizado para justificar sua inclusão no Cadastro Municipal de Cultura, o Centro de Tradições Gaúchas Entrevero Campeiro
apresentou seu estatuto, criado em 11 de dezembro de 2017, corretamente registrado no 1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas em 04 de janeiro de 2018,
tendo, portanto, 2 anos e 11 meses de funcionamento e 2 anos e 10 de registro. No Art. 3º do estatuto constam as finalidades da instituição, estão relacionados: “Honrar e conservar as tradições
gaúchas; pesquisar sobre a vida rural do Rio Grande do Sul e do Paraná; realizar pesquisas no
campo de histórias, da sociologia, do folclore, da etnologia e da literatura do Rio Grande do Sul e
do Paraná; contribuir para a educação e assistência social; divulgar o folclore, danças e as músicas
típicas com atuação no interior do país ou no exterior; organizar e manter o Museu Crioulo. O
centro não desenvolverá qualquer atividade política partidária, racial ou religiosa; colaborar para a
solução dos problemas de Ponta Grossa – Paraná, especialmente na parte rural; tomar parte das
festividades nacionais, estaduais e municipais”. Também foram encaminhadas as Atas nº 1 e 2,
que tratam da criação da instituição e posterior mudança de diretoria. Na Ata nº 1 é apresentada a
informação de que o Centro de Tradições Gaúchas Entrevero Campeiro criou seu estatuto de
acordo com o Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná (MTG-PR), entidade que congrega
todos os CTG’s regularmente estabelecidos e em funcionamento no estado. Os dados do Centro
de Tradições Gaúchas Entrevero Campeiro se encontram disponíveis no site do MTG-PR, conforme link https://www.mtgparana.org.br/ acesso em 06/11/2020. Além de todas essas informações
também foi anexado farto material fotográfico condizente com as atividades apresentadas como
finalidades da instituição, presentes em seu estatuto. Diante do exposto, sou de parecer favorável
a indicação do Centro de Tradições Gaúchas Entrevero Campeiro para compor o Cadastro Municipal de Cultura.” Todos os conselheiros presentes concordaram com o parecer e aprovaram a inclusão da entidade no Cadastro. Em seguida o conselheiro João Guilherme de Castro Martins
apresentou o seu parecer sobre a mesma solicitação do Centro Cultural Cívitas com o seguinte
teor: “A entidade “Centro Cultural Civitas”, inscrita no CNPJ 37.350.225/0001-88, aqui denominada
“SOLICITANTE”, apresenta informações a respeito de seu caráter normativo e de funcionalidade
para ser incluída no Cadastro Municipal de Cultura, previsto pelo Decreto Municipal n° 17419/2020.
Fundada ao 1° dia do mês de junho de 2020, a SOLICITANTE comprova algumas das atividades
realizadas desde o ano de 2016, ainda na época com o nome de “Ministério Cosmovisão de Ponta
Grossa”, para que a sua inclusão na base de dados da Fundação Municipal de Cultura e Conselho
Municipal de Política Cultural seja efetivada. Contudo algumas questões acerca da respectiva solicitação precisam ser levadas em consideração: - A SOLICITANTE define-se como “associação
civil de caráter cultural e de princípios e valores cristãos”, de acordo com o Artigo 1° de seu Estatuto. - Apresenta como finalidade “disseminar na sociedade a cultura cristã”, de acordo com o Artigo 3° de seu Estatuto. - Entende como ‘áreas da cultura’ oito itens: família, religião, educação,
governo, economia e negócios, ciência e tecnologia, artes e esporte, e comunicação. De acordo
com o Artigo 12 de seu Estatuto. CONSIDERANDO estas informações explícitas nos documentos
entregues ao Conselho e Fundação Municipal de Cultura; CONSIDERANDO o entendimento de
‘Cultura’ que pauta a atuação e o trabalho do Conselho Municipal de Política Cultural e dos respectivos conselheiros nos últimos anos; CONSIDERANDO os documentos legais que regem as políticas culturais do Município, tais como Plano Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Cultura,
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, bem como outros; Este colegiado toma
as seguintes decisões com suas respectivas justificativas. Determina-se a não inclusão da SOLICITANTE no Cadastro Municipal de Cultura, pelos seguintes motivos: - A entrada na solicitação via
pedido de reconhecimento de Utilidade Pública Municipal se faz nula quando observado o Artigo
1°, inciso I, da Lei Municipal n° 6826/2001 que prevê a inclusão de entidades “que possuam personalidade jurídica há mais de um ano e apresentem cópia do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ e da Ata da eleição da diretoria atual;”. A SOLICITANTE possui a sua personalidade
jurídica desde o dia 1° de junho de 2020, data que não contempla o período previsto pela Lei Municipal. - A entidade oferece muitas atividades formativas no âmbito civil e social, porém peca na
oferta de atividades culturais e por isso não se adequaria às bases de entendimento para a inclusão no Cadastro Municipal. - A distribuição das ‘áreas da cultura’ delimitadas pela entidade não
refletem o que hoje está representado no Conselho Municipal de Política Cultural. Além das entidades da Sociedade Civil Organizada que integram o colegiado, estão também representantes de
seis segmentos artístico-culturais: artes populares; artes visuais; cine-foto-vídeo; literatura; música; e teatro. Nenhuma dessas áreas é citada no Estatuto como ‘esfera cultural’ - termo utilizado no
documento da SOLICITANTE. A equipe do CMPC convida a entidade para que participe da próxima Conferência Municipal de Cultura. - O documento que comprova atividades realizadas pelo
grupo apresenta quase que em sua totalidade atividades de cunho formativo-religioso e não cultural. Por isso a sugestão é de que a entidade seja cadastrada em outra área da Administração Pública Municipal. - Também referente às atividades executadas, grande parte se refere a reuniões
de participação obrigatória por parte dos representantes, considerando a sua participação em
Conselhos, Diretorias e demais Associações. - A ausência de motivos plausíveis para a inclusão da
entidade no Cadastro Municipal. CONTUDO este conselheiro ressalta a importância do trabalho
desenvolvido pela entidade em duas ações pontuais e específicas: - o ensino de música para jovens; - a visita às comunidades indígenas do Município. Pois mostra a participação efetiva do
grupo em espaços que merecem atenção do Poder Público Municipal. Este documento vai redigido
e assinado por mim, João Guilherme de Castro Martins – representante do setor de Artes Populares do CMPC, e assinado também pelos demais integrantes do colegiado conforme a listagem
abaixo.” Todos os conselheiros presentes concordaram com o parecer e não aprovaram a inclusão
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da entidade no Cadastro de Entidades Culturais. 5. Lei Aldir Blanc: o Sr. Eduardo Godoy informou
aos presentes que os prazos de inscrição para os editais referentes à Lei Aldir Blanc foram encerrados e as inscrições estão passando por um processo de avaliação de documentos e informações
para a devida homologação. Informou que para o edital de produção artística foram inscritos 288
projetos; para o edital de Trajetória de Grupos tivemos 54 inscrições; para o edital de Mestres e
Povos Tradicionais tivemos 71 inscrições para Mestres e 03 inscrições para Povos Tradicionais e
para o Edital de apoio para Empresas tivemos 49 inscrições. Informou também que a Fundação
solicitou à Secretaria Municipal da Fazenda que o pagamento dos avaliadores corresse por conta
do município, mas ainda não houve resposta. 6. Avaliação de prestação de contas PROMIFIC: o
proponente Robert Salgueiro apresentou a prestação de contas do projeto “Hoje tem Circo na
Praça? Tem, Sim Senhor ” o qual foi avaliado pela Comissão Técnica do PROMIFIC, instituído pela
Portaria nº 19.429/2020, que emitiu o seguinte laudo técnico: “CONCLUSÃO: O proponente atendeu a todos os requisitos do PROMIFIC, executando com excelência o objeto proposto e apresentando todas as comprovações no Relatório Final. Não houve qualquer incidência durante a execução do projeto e o contato da FMC com o proponente sempre aconteceu de forma tranquila. A
prestação de contas da execução financeira atendeu a todos os critérios estabelecidos. O proponente conseguiu se adaptar às restrições em decorrência da pandemia da COVID-19, recebendo
autorização do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura para realizar as apresentações
previstas, limitando a quantidade de público e seguindo protocolos de segurança para equipe e
público. O produto (espetáculo circense) apresentou qualidade técnica e artística, justificando,
juntamente com sua realização gratuitas e aberta em praças, o investimento dos recursos públicos.
Opina-se pela APROVAÇÃO do Relatório Final apresentado pelo proponente. Ponta Grossa, 09 de
novembro de 2020. Comissão Técnica do PROMIFIC - Portaria nº 19.429/2020: EDUARDO JOSÉ
DE GODOY ELISÂNGELA ALMEIDA SCHMIDT ELOINA CREMMA DE MACEDO”. A partir do parecer da Comissão técnica, a prestação de contas foi APROVADA pelo CMPC, devendo ser informado o proponente e arquivado o processo.7. Pedido de afastamento do CMPC: a conselheira
Kathleen Biassio, representante suplente da APPAC neste Conselho, solicitou o seu afastamento
definitivo de suas funções no Conselho Municipal de Política Cultural, pois pretende participar de
projetos dos editais a serem submetidos ao CMPC. O seu pedido foi aceito pelos presentes. 8.
Pagamento de avaliadores de salões de arte: a conselheira Lenita Stark solicitou informações sobre alguns pagamentos de avaliadores de salões de arte realizados nos anos de 2014 e 2015 que
ficaram pendentes. O conselheiro Cirillo Barbisan informou que naqueles salões houve um processo de contratação e pagamento muito moroso e o prazo de validade de algumas certidões negativas de débito de alguns avaliadores expirou antes do pagamento e quando o departamento administrativo tentou imprimir novas certidões através da internet, algumas delas estavam bloqueadas
por falta de pagamento de algum tributo. Os avaliadores foram avisados do ocorrido e foi solicitado
que eles resolvessem as pendências para que o pagamento pudesse ser liberado. Alguns deles
não resolveram ou não puderam resolver a situação, o que inviabilizou o pagamento na época. 9.
Próxima reunião: a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural será no
dia 14 de dezembro de 2020, segunda-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 19:52 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) ____________________________________
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 230 – 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos 14 dias do mês de dezembro de 2020, às 18h25, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através
de plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente
das suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros
aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre
outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com
o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo
com o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (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 Patrimônio Cultural
e Natural), Carlos Alberto Rodrigues (Instituto Sorriso Negro), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Maria de
Fátima dos Santos Ribeiro (Música), 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. Theodoro Pereira dos Anjos. 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 229 com a revisão
da conselheira Elizabeth Johansen. 2. Fundo Municipal de Cultura: O extrato do mês de dezembro
com data de hoje da mesma conta corrente do Fundo Municipal de Cultura, mostra o saldo no valor
de R$ 192.240,01. Deste valor ainda há R$ 2.000,00 (dois mil reais) em premiações dos editais de
2019 para serem realizadas ainda neste mês de dezembro. 3. CMPC comunica Nota de Pesar: O
Conselho Municipal de Política Cultural de Ponta Grossa lamenta o falecimento do fotógrafo Germano Achilles Koch, ocorrido ontem (13/12/20) no Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa, aos 89
anos. Este colegiado destaca relevância da atuação de Koch para a história da fotografia na cidade
desde a década de 1950, sendo proprietário da empresa Foto Elite e, posteriormente, na década
de 1970, tornando-se fotógrafo responsável pela documentação institucional da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O CMPC presta homenagem e comunica pesar a familiares e
amigos. 4. PROMIFIC 2020/2021: o Sr. Eduardo Godoy, diretor de Departamento de Cultura da
FMC, informou aos presentes que o resultado dos editais do 2º PROMIFIC já foi publicado no
Diário Oficial e se encontra disponível para consulta no site da Fundação Municipal de Cultura.
Estão sendo providenciados os certificados para que os proponentes possam iniciar a captação de
recursos já no início de 2021. Destacou a agilidade de contratação dos pareceristas através do
Banco de Dados de Avaliadores, recentemente implementado pelo CMPC e pela FMC, que facilitou muito o trabalho, acelerando o processo de avaliação e seleção dos projetos. 5. Lei Aldir Blanc:
O Sr. Eduardo Godoy informou que por decisão do GTAF, conseguiu-se remanejar os recursos
excedentes e ampliar o número de premiados e em alguns casos, o valor dos prêmios. No edital
de Mestres Populares, estavam previstos 50 prêmios e ampliou-se para 65, premiando assim todos os inscritos homologados; no edital de Reconhecimento da Trajetória de Grupos, estavam
previstos 70 prêmios de R$ 5.000, mas como tivemos somente 46 inscritos, todos eles receberão
R$ 7.600; no edital de Produções Artístico-Culturais, ampliou-se de 116 prêmios para 250, premiando todos os inscritos homologados; Para o edital de subsídios para empresas de natureza
cultural, o resultado sairá na semana que vem, tivemos 48 espaços culturais inscritos. Todas as
informações estão disponíveis no site oficial da Fundação Municipal de Cultura. Sobre a renda
emergencial para agentes culturais de Ponta Grossa, cuja administração está sob responsabilidade do Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Comunicação nos informou que dos 261
cadastros realizados por agentes culturais de nossa cidade, 49 foram aprovados nas fases 1 e 2,
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tendo ainda mais uma fase de seleção. Lembrando que nesta categoria o município não tem interferência, atuando apenas na divulgação e incentivando o cadastramento. Todo este processo desencadeado pela Lei Aldir Blanc também foi útil para a atualização do Cadastro de Agentes Culturais da cidade. Informou também que o resultado dos editais avaliados e concluídos já foram
divulgados e a FMC já começou o processo de pagamento. O Sr. Eduardo Godoy relatou ainda que
de todo o valor destinado ao Município de Ponta Grossa, pouco mais que dois milhões e duzentos
mil reais, conseguiremos distribuir através de editais quase a totalidade dos recursos. Pelos cálculos do GTAF menos de nove mil reais ainda restam sem ter uma destinação definida. O Presidente
Fernando Durante comentou que o trabalho da FMC, do GTAF e do CMPC foi muito elogiado pelo
Governo do Estado e serviu de exemplo pela celeridade da organização do processo oferecendo
inclusive, suporte para outras cidades desenvolverem os seus planos de trabalho. Os conselheiros
presentes foram unânimes parabenizando o trabalho de todos aqueles que se empenharam para
cumprir os prazos, respeitando a legislação, e organizar todo este processo emergencial de apoio
aos agentes, grupos e empresas de natureza cultural, que foram os primeiros atingidos pelas restrições exigidas no combate à pandemia e provavelmente serão os últimos a poderem retornar às
suas rotinas de trabalho, quando essa emergência sanitária for resolvida. Além da Fundação Municipal de Cultura, do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização, do Conselho Municipal de Política Cultural os conselheiros também reconheceram o parabenizaram o trabalho da
Procuradoria Geral do Município que colaborou na elaboração e publicação dos editais; da Câmara Municipal que trabalhou em regime de urgência para aprovar a suplementação orçamentária; do
Conselho Estadual de Cultura, em especial aos conselheiros Fernando Durante e Hélcio Kovaleski
pelas contribuições para a implementação da Lei Aldir Blanc no Estado do Paraná. Também foi
unânime o reconhecimento que todo o processo de debates, audiências públicas virtuais, reuniões
de conselhos, entre outras atividades, foram de crucial importância para o desenvolvimento das
políticas públicas na área da cultura em todos os níveis: nacional, estaduais e municipais, deixando
um importante legado de participação comunitária na reconstrução e fortalecimento das bases
democráticas da nação. 6. Situação do prédio da Estação Paraná: o conselheiro Rafael Shoenherr
manifestou a sua preocupação com a manutenção do prédio da Estação Paraná pois o período de
férias e transição de mandato coincide com o período de chuvas e propõe se seja solicitado à
SMOSP Secretaria Municipal de Obras Públicas, que dê especial atenção para a conservação do
prédio. O Presidente Fernando Durante informou que a Prefeita eleita Elizaberth Schmidt manifestou a intenção de construir um novo espaço tecnicamente adequado para a guarda e manutenção
do acervo da Casa da Memória, e tem interesse em retomar as tratativas com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e o Operário Ferroviário Esporte Clube, de instalar na Estação Paraná um
Museu Ferroviário e do OFEC. Comprometeu-se também com o retorno da Estação Arte para a
administração da Fundação de Cultura. O presidente Fernando comprometeu-se em enviar ofício
à SMOSP solicitando a manutenção emergencial do Estação Paraná. O conselheiro Luiz Carlos
Gorchinski informou que entrou em contato com o Ministério Público para tomar ciência da tramitação do seu pedido com relação ao destino da Estação Paraná e relatou que ainda não consta a
resposta do Sr. Prefeito Municipal àquela demanda. O Presidente Fernando informou que ele próprio respondeu o questionamento do Ministério Público com cópia para o prefeito e para o MP. 7.
Carta de Compromisso com a Cultura: o conselheiro Rafael Shoenherr informou que a carta de
compromisso com a cultura, elaborada pelo CMPC, foi apresentada a todos os cinco candidatos a
prefeito, que a assinaram sem nenhuma objeção. 8. Prêmios Culturais 2020: a conselheira Fátima
Ribeiro propôs e os demais presentes aprovaram que, em função da pandemia que inviabilizou a
cerimônia presencial de entrega das premiações culturais do corrente ano, a divulgação do resultado seja realizada imediatamente e seja condicionada a entrega dos prêmios em data oportuna,
assim que houver segurança sanitária para a realização da cerimônia. 9. Fórum de Cultura On-line:
o Sr. Eduardo Godoy informou que o material do Fórum de Cultura On line está disponível no site
da Fundação Cultural. Informou também que o sistema de informática da Prefeitura está enfrentando alguns problemas nesta última semana, mas a Cultura tem um servidor próprio e o site está
funcionando. 10. Censo Cultural: o Sr. Eduardo Godoy informou que os resultados preliminares do
Censo Cultural serão enviados na próxima semana com mais de 900 cadastros. 11. Concurso público: o Presidente Fernando Durante informou que nesta semana será enviado à Secretaria de
Governo o estudo realizado com relação aos recursos humanos necessários para o pleno funcionamento da Fundação Municipal de Cultura, visando a realização de futuro concurso público. 12.
Outros assuntos: Ao final da reunião o Sr. Eduardo Godoy apresentou as suas despedidas pois, no
ano de 2021, estará investindo em novos projetos de trabalho e não estará mais atuando como
Diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura. Agradeceu a colaboração de todos os conselheiros e se colocou à disposição para prestar toda a informação que forem necessárias para
que a transição dos trabalhos ocorra da forma mais simples e tranquila possível e garanta a continuidade dos processos em andamento. Os conselheiros presentes enalteceram o trabalho realizado por ele frente ao Departamento e destacaram a parceria, o respeito e admiração pelos serviços
prestados à Cultura de Ponta Grossa. Na sequência o conselheiro Rafael Schoenherr fez um
agradecimento especial em nome do Conselho com relação a atuação dos representantes da
APPAC, Instituto Sorriso Negro e Conselho Municipal de Educação que contribuiram com relevância em todos os processos de trabalho do CMPC. O Presidente Fernando Durante encerrou a última reunião do ano agradecendo o empenho de todos os conselheiros neste período de grandes
desafios, cujo trabalho foi de extrema importância para minimizar os impactos da pandemia no
setor cultural da cidade, oferecendo soluções e propondo ações emergenciais que se tornaram
inspiração para outras cidades do Paraná e do Brasil, amparando dentro das possibilidades orçamentárias, os agentes culturais de nossa cidade que se viram em situação precária com a repentina interdição de seus locais e modos de trabalho. Agradeceu também aos funcionários da Fundação Municipal de Cultura, de todos os órgãos da Prefeitura e da Câmara Municipal pela agilidade
e competência com que atenderam as demandas para a aplicação dos editais desde a elaboração
até o pagamento dos prêmios, além de todas as outras atividades necessárias para a manutenção
da prestação de serviços à população em todas as esferas de atuação desta Fundação. Desejou
a todos um Feliz Natal e Próspero 2021 e colocou-se à disposição para colaborar em toda e qualquer iniciativa deste Conselho. Os conselheiros agradeceram o Presidente pela parceria e o espaço de atuação que tiveram durante a sua administração frente à Fundação e enalteceram o seu
trabalho realizado por décadas em prol da cultura que legaram à nossa cidade uma série de projetos e programas culturais que se tornaram ícones de Ponta Grossa. 13. Próxima reunião: a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural será no dia 08 de fevereiro de
2021, segunda-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 20h01 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) ________________________________________________
Carlos Alberto Rodrigues (titular – Instituto Sorriso Negro) ______________________________
Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ________________________________________
Fátima Ribeiro (titular – Música) ___________________________________________________
Lenita Stark (titular – Artes Visuais) ________________________________________________
Patrícia Guedes (titular - Literatura) ________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ________________________________________
Márcio Fabiano Antunes (titular – Teatro) ____________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ____________________________

EDIÇÃO Nº 3.028 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR realizará no dia 19 de fevereiro
de 2021 às 13h30min, a reabertura da concorrência nº 001/2020, envelope nº2, na Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Planejamento, na sala de licitações do Departamento de Compras
(2º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950. 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, 09 /02 / 2021
Rodrigo Daniel Manjabosco
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA – PR
AVISO DE ABERTURA PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ sob o n° 32.370.759/000152, neste ato representada pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa,
Sr. RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, de acordo com o Decreto Municipal n° 18.213 de 01 de
janeiro de 2021, comunicar a ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO cuja
finalidade é:
A Contratação de pessoa jurídica de direito privado para Gestão da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA 24 horas Porte II opção de custeio VIII, compreendendo o gerenciamento e
execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infraestrutura
operacional da unidade, inclusive sua manutenção, fornecimento de insumos, contratos com terceiros (dentro das normas e diretrizes estabelecidas legalmente) e demais necessidades para a
perfeita operacionalização do objeto desta complexa assistência. JUSTIFICATIVA: Tal dispensa se
faz necessária em virtude do processo licitatório para a contratação (processo SEI 20003/2020)
estar em andamento, porém sem conclusão iminente, e em razão da impossibilidade de descontinuidade dos serviços prestados no atendimento à população que utiliza dos serviços em saúde
de grande relevância, especialmente neste momento de ENFRENTAMENTO À PANDEMIA do
coronavírus, cuja referida unidade se tornou referência no atendimento ao COVID19 no município
de Ponta Grossa/PR. Destarte, salienta-se que, em caráter temporário, conforme determinação do
COE – Comitê de Operações Emergenciais de enfrentamento ao COVID19 da Fundação Municipal
de Saúde do Município, esta Unidade de Pronto Atendimento vem prestando atendimentos exclusivos à pacientes com Síndrome Respiratória.
Interessados em participar da referida dispensa encaminhar as propostas comerciais nos
moldes da planilha aberta da Instrução Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 15 de fevereiro
de 2021, para o seguinte e-mail: contratosfmspg@gmail.com
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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
PORTARIA N° 05/2021

A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, e visando o atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.º 15.520/2019, o qual institui as normas para as Unidades de
Gestão e Compliance, e dá outras providências:

RESOLVE

Art.1º– Fica constituída a Unidade de Gestão e Compliance (UCG) da Companhia de Habitação
de Ponta Grossa – PROLAR, com competência para atuar nos limites previstos no Decreto
Municipal n.º 15.520/2019.
Art.2º– Ficam designados os seguintes servidores:
Leila Batista Guse Martins - Diretora Administrativo – Gestora
José Edegar Alves dos Santos Filho – Diretor Financeiro – Suplente
Aline Ramos Esperidião – membro titular
Antonio Carlos Gonçalves Junior - membro titular
Lincon Mioduski Ferreira – membro titular
Art.3º Para fins de atendimento à disposição do art. 11 do Decreto Municipal n.º 15.520/2019
designa-se a funcionária LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI - Contadora, para desempenhar as atividades de Agente de Informação.
Art.4º– Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de publicação
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

PORTARIA N° 06/2021

A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, e visando o atendimento ao disposto no artigo 17, II da Lei n.º 8.666/93 e do artigo 4º, IV do Decreto Municipal n.º
1.800/2007, a qual fixa as normas para criação de Comissão de Avaliação de Bens Móveis, e dá
outras providências:

RESOLVE

Art.1º- Definir a Comissão de Avaliação de Bens Móveis Permanentes, que será composta por 5
(cinco) servidores efetivos da Administração Municipal.
Art.2º- Designar os seguintes servidores:
JOÃO LUIZ SCHIRLO – membro titular
MARIA HELENA VARGAS PUCHTA – membro titular
PAULO CEZAR NEUMANN – membro titular
ANDREIA ALMEIDA GONÇALVES - membro titular
LINCON MIODUSKI FERREIRA - membro titular
Art.3º– Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de publicação
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR
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PORTARIA N° 07/2021

A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, e visando o atendimento ao disposto no artigo 7º do Decreto n.º 5.421/2011, a qual fixa as normas para verificação dos
critérios de avaliação de estágio probatório, e dá outras providências:

RESOLVE

Art.1º- Definir a Comissão Permanente de avaliação de estágio probatório, que será composta por
5 (cinco) servidores efetivos da Administração Municipal.
Art.2º- Designar os seguintes servidores:
FLAVIA CARLA CAVALCANTI RODRIGUES - membro titular
JOÃO CARLOS MUGNAINE - membro titular
LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI - membro titular
LEILA BATISTA GUSE MARTINS - membro titular
LUCIO MAURO SALDANHA - membro titular
Art.3º– Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de publicação
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

PORTARIA N° 08/2021

A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, e objetivando o bom
andamento dos contratos administrativos:

RESOLVE

Art.1º- Definir a Comissão de Avaliação de Contratos, que será composta por 3 (três) servidores
efetivos da Administração Municipal.
Art.2º- Designar os seguintes servidores:
ALINE RAMOS ESPERIDIÃO; membro titular
JANIE SUEMI YOTOKO - membro titular
LINCON MIODUSKI FERREIRA - membro titular
Art.3º– Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de publicação
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Ponta Grossa, 03 de fevereiro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 34/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PREGÃO DESERTO
Pregão Presencial nº 01/2021

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, torna público, para conhecimento de interessados, que foi declarado DESERTO por ausência de participantes, o Pregão Presencial nº 01/2021
– Processo nº 01/2021, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A FORNECER
CARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, PELO PERIODO DE 24
(VINTE E QUATRO) MESES, CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO ANEXO 01 DO PRESENTE EDITAL, com seu resumo publicado no Diário Oficial do Município
do dia 27 de janeiro de 2021.
Ponta Grossa-PR, 09 de fevereiro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 02/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e regimentais:
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, na Lei Municipal nº
13.682/2020 e no Decreto Municipal nº 18.324 de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO, o disposto no artigos 28 da Lei Orgânica do Município c.c. o 42 do
Regimento Interno;
CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 6º do Ato da Mesa Executiva nº 29/2020 c.c. os
artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Portaria nº 05/2020,
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção
da propagação do vírus;

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 212/2021 de autoria do Vereador Filipe Chociai;

RESOLVE

eles:

Nomear, a partir desta data, os servidores comissionados, abaixo relacionados, sendo
NOME

DANIEL PAIS ZYSKOWSKI

CPF
088.897.279/26

MARCOS GUILHERME DA SILVEIRA 096.087.629/44
SIRLEY COLAÇO DA SILVEIRA
055.192.379/21

FUNÇÃO
Chefe de Gabinete
Parlamentar
Assessor Parlamentar
Assessor Parlamentar

RESOLVE

Art.1º- Nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias deverá ser observado o integral cumprimento no
disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 18.324 de 19 de janeiro de 2021,ou seja, deverá
ser PERMITIDO O INGRESSO NA GALERIA ATÉ 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS;
Parágrafo único - Deverá esclarecido a TODOS OS PARTICIPANTES as regras de proteção à
COVID-19, como O USO DE MÁSCARAS E ALCOOL EM GEL e DISTANCIAMENTO DAS
PESSOAS UMAS DAS OUTRAS DE NO MÍNIMO 2M (DOIS METROS).
Art.2º- As pessoas que ingressarem nas dependências da Câmara Municipal deverão estar munidas de documento pessoal com foto para ser feito o cadastro.
Art.3º- Comunique-se e Cientifique-se.
Art.4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, em 08 de fevereiro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

NÍVEL/CC
06
03
03

Ponta Grossa, em 05 de fevereiro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI
Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
Vice-Presidente		
Primeiro Secretário
Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
Segundo Secretário		
Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 35/2021

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 214/2021 de autoria da Vereadora Missionária
Adriana;

RESOLVE

Nomear, a partir do dia 04 de fevereiro de 2021, CLODOALDO FABRÍCIO DECHANDT,
CPF nº 004.282.879/13, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar,
atribuindo-lhe o nível CC 03 para desempenhar suas atribuições junto ao Gabinete Parlamentar da
Vereadora Missionária Adriana.
Ponta Grossa, em 05 de fevereiro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI
Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
Vice-Presidente		
Primeiro Secretário
Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
Segundo Secretário		
Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 36/2021

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE

Designar interinamente, a partir desta data, RAFAEL BÓRMIO PACHECO DE CARVALHO, CPF nº 048.191.689/08, para, sem prejuízo de suas atribuições administrativas, exercer
função de Diretor de Assuntos Técnicos Jurídicos.
Ponta Grossa, em 05 de fevereiro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI
Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
Vice-Presidente		
Primeiro Secretário
Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
Segundo Secretário		
Terceiro Secretário
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