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D E C R E TO S

D E C R E T O    Nº   1 9. 0 6 1,  de  28/05/2021
Declara Luto Oficial pelo falecimento da Sra. 
Reni Retzlaff Hey e do Sr. Moisés Ferreira Hey.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do art. 71, IX da Lei Orgânica Municipal, considerando o contido no 
protocolo SEI39282/2021,
 Considerando o falecimento do casal de idosos Reni Retzlaff Hey (79) e Moisés Ferreira 
Hey (83) moradores do Bairro da Ronda, neste Município,
 Considerando as circunstâncias trágicas do falecimento ocorrido na manhã do dia 28 de 
maio de 2021, amplamente divulgado pela imprensa local,
 Considerando que esse fato deve ser registrado historicamente como alerta para a união 
da sociedade em prol da defesa dos direitos dos idosos e do combate às drogas, 

D E C R E T A
Art.1º.  Fica declarado luto em todo o território do Município de Ponta Grossa, pelo período de 03 

(três) dias a partir desta data, em virtude do falecimento da Sra. Reni Retzlaff Hey e do Sr. 
Moisés Ferreira Hey.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 0 5 2,   de   27/05/2021

Transfere função  gratificada, conforme especifica.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo III, da Lei n. 4.284/89 com a 
redação da Lei n. 11.282/2013, tendo em vista o contido no protocolado nº 36623/2021,

D E C R E T A
Art.1º. Fica alterada, a partir de 24 de maio de 2021, a função gratificada a seguir indicada:

Denominação dada pela Lei n. 
12.414/2015, 

Nova denominação conferida por 
este Decreto

01

Divisão de Serviços Urba-
nos, do Departamento de 
Serviços Públicos, da Se-
cretaria Municipal de Servi-
ços Públicos

FG-09 01

Divisão de Apoio as Comunidades, 
vinculado ao Departamento de As-
sistência a Agricultura e Pecuária,  
da Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

FG-09

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   Nº  1 9. 0 5 3,  de  27/05/2021     
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 36632/2021, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 20 de maio de 2021, PRISCILA ENDLER PONTAROLLO, do 
emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 15, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 0 6 2,  de  31/05/2021     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 39423/2021, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 1º de junho de 2021, SUSY MARI COLAÇO, para exercer o emprego 
de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 15, da Secretaria Municipal de Saúde.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 0 6 3,  de  31/05/2021     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 39405/2021, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 1º de junho de 2021, EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Coordenador de Planejamento e Avaliação 
Desportiva, CC 16, da Secretaria Municipal de Esportes.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 0 6 4,  de  31/05/2021     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI 39453/2021, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a pedido, a partir da data de publicação deste Decreto, CELSO CIESLAK, do 
cargo de Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte - AMTT.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    1 9. 0 6 5,  de  31/05/2021

Promove alteração de emprego de provi-
mento em comissão, conforme especifica.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o protocolo nº. 39446/2021,

D E C R E T A
Art.1º. Fica promovida, a partir de 31 de maio de 2021, alteração do seguinte emprego de provi-

mento em comissão:
Denominação dada pela Lei n. 

11.282/2013, Lei 13.373/2018, com alte-
ração do Decreto n. 17.085/2020,  

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt. Denominação Nível Qnt. Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, da Se-
cretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos

CC11 01
Assessor de Gabinete, vincu-
lado a Secretaria Municipal de 
Políticas Públicas Sociais.

CC11

Art.2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 0 6 6,  de  31/05/2021    

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto nº 19065/2021, e tendo em vista o contido no protocolo 
SEI Nº 39446/2021, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir da data de publicação deste decreto, ELIANE APARECIDA FERNAN-
DES, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 11, da 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais.
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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de maio de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  1 9. 0 6 7,  de  31/05/2021     
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 39477/2021,

R E S O L V E
 EXONERAR,  a partir de 31 de maio de 2021, ROMUALDO CAMARGO, do emprego de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Contabilidade, CC 17, da Secretaria 
Municipal da Fazenda.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 96/2021  
 

  O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna 
público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 96/2021– Objeto: Aquisição de caixas plásticas para 
acondicionamento de alimentos, utilizadas no depósito do Programa Feira Verde: 
 
Acrescenta-se ao edital as seguintes especificações: Cor (verde escuro), Modelo Agrícola (com furos nas 
laterais), Modelo aproximado 22 quilos. 
 
Enviar amostra ao fiscal dentro de até 05 dias úteis. 
 

Onde se lê:  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08h00m do dia 11/06/2021 às 08h45m dia 14/06/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  às 09h00m do dia 14/06/2021. 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Caixa plástica, vazada, fabricada em material PEAD 

(polietileno de alta densidade), com paredes internas lisas, 

sem cantos vivos para não danificar os a serem 

transportados. Medidas externas aproximadas: altura 310 

mm, largura 360 mm, comprimento 555 mm. 

UND 600 37,24 22.344,00 

 
 
O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 22.344,00 (vinte e dois mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais) 
 
Leia-se: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 08h00m do dia 15/06/2020 às 08h45m dia 17/06/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  às 09h00m do dia 17/06/2021 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 

Máx. 

Unit. 

(R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Caixa plástica, vazada, fabricada em material PEAD 

(polietileno de alta densidade), com paredes internas lisas, 

sem cantos vivos para não danificar os a serem 

transportados. Medidas externas aproximadas: altura 310 

mm, largura 360 mm, comprimento 555 mm. 

UND 660 37,24 24.578,40 

 
O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 24.578,40 (vinte e quatro mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais e quarenta centavos) 
 

Ponta Grossa, 28 de maio de 2021 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
BRUNO C. C. PINTO 

______________________________________________________________________________

1 

 

2° ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna 
público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 050/2021 – Objeto: Aquisição de 02 impressoras, e toner 
compatível com o equipamento, com o objetivo de atender as demandas e necessidades de todos os setores 
da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa, sofre as seguintes alterações, conforme SEI 29114/2021:  

 
Onde lê-se :  
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO:. 08h:00m às 13h:00m do dia 05 de Maio de 2021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13h:01m do dia 05 de Maio de 2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h:00m do dia 05 de Maio de 2021 
 
Leia-se: 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO:. 08h:00m às 13h:00m do dia 14 de Junho de 2021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13h:01m do 14 de Junho de 2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h:00m do dia 14 de Junho de 2021 
 
Todas as demais seções e condições do edital e 1° adendo permanecem inalteradas. 
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e 1°adendo, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12h00min às 
18h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1000 – ramal 1349 ou no link  
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia 
 
Ponta Grossa, 20 de Maio de 2021. 
 
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO 
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional 
 
 

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 103/2021

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 18 de junho de 2021, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de materiais de informática para estrutura da rede de dados da Central de Distri-
buição de Materiais da Secretaria Municipal de Educação. Valor Máximo: R$ 13.734,60(treze mil, 
setecentos e trinta e quatro reais e sessenta 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 às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou 
ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 28 de maio de 2021
Secretária Municipal de Educação
Simone do Rocio Pereira Neves 

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021

 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 16 de Junho de 2021, às 13h30min, licitação para 
prestação de serviços de manutenção em cobertura com telhas de fibrocimento, com troca parcial 
de terças, caibros e tábuas, com retirada e assentamento de telhas de fibrocimento e fornecimento 
de todos os materiais, equipamentos e acessórios para execução do mesmo, inclui a retirada e 
instalação de calha central de cobertura de duas águas convergentes, corte 65, chapa 28, com 
saída e adaptadores para condutores com todos os equipamentos e materiais necessários para 
sua execução. Tal serviço deverá ser realizado junto ao prédio do antigo Clube Guaíra, onde se 
encontra a Fundação Educacional de Ponta Grossa - FUNEPO, situado à Rua Balduíno Taques, nº 
445, centro, valor máximo R$ 34.814,46.
 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 Tau-
nay, 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
______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S31/05/2021 
 
 
OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluído na no anexo I, do instrumento originário o seguinte 
equipamento: 

 
 
DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluído no anexo I, do instrumento originário o seguinte veículo: 

 
 
DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 498/2018 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: AMAURI CARNEIRO DA SILVA & CIA LTDA-ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 175 (cento e setenta e cinco) dias, de 
08/03/2021 a 30/08/2021, convalidando-se a data de 08/03/2021.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido 
na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 29.581,23 (vinte e nove mil e quinhentos 
e oitenta e um reais e vinte e tres centavos) 
 
 
CONTRATO Nº 170/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA 
OBJETO: o fornecimento de assinatura do jornal Diário dos Campos, para atender as escolas e 
centros municipais de educação infantil da rede municipal de ensino - SME 
VALOR: R$ 78.584,00 (setenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Inexigibilidade Licitação nº 017/2021 
 
 
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR Nº 014/2020,  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução do 
instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 01/05/2021 a 30/06/2021, e o prazo de 
vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 01/05/2021 a 30/06/2021. 
 

DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 498/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AMAURI CARNEIRO DA SILVA & CIA LTDA-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 175 (cento e setenta e cinco) dias, de 08/03/2021 a 
30/08/2021, convalidando-se a data de 08/03/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na 
cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 29.581,23 (vinte e nove mil e quinhentos e 
oitenta e um reais e vinte e tres centavos)
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 170/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
OBJETO: o fornecimento de assinatura do jornal Diário dos Campos, para atender as escolas e 
centros municipais de educação infantil da rede municipal de ensino - SME
VALOR: R$ 78.584,00 (setenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade Licitação nº 017/2021
______________________________________________________________________________

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR 
Nº 014/2020, 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução do instrumento 
originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 01/05/2021 a 30/06/2021, e o prazo de vigência, em 
mais 60 (sessenta) dias, de 01/05/2021 a 30/06/2021.

D I V E R S O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON - Ponta Grossa

Edital Nº: 9/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA 
 (PRAZO DE 10 DIAS)

PROTOCOLO: 1839/2012
 CONSUMIDOR: JOVENTINO DOS SANTOS

 FORNECEDOR: ***SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A***
 

A PROCON PONTA GROSSA , sito à R. Balduíno Taques, 445, através de seu Coordenador LEONARDO WERLANG, com
fundamento nos Artigos 42, Parágrafo 2º e 46, Parágrafo 2º do Decreto Federal nº 2181/97; FAZ SABER que perante este
ORGÃO, tramita o processo administrativo, cujo consumidor e fornecedor estão citados acima. Que ao processo foi
imputada multa no valor de: R$ 4.382,70.

 
Por este EDITAL fica notificado o fornecedor, para recolher o valor da sanção pecuniária, ou apresentar recurso da decisão,
no prazo de 10 (dez) dias, contados desta publicação; sob pena de ter seu débito inscrito em dívida ativa.

 
E para que chegue ao conhecimento do interessado, mandou passar o presente Edital que será afixado no átrio deste
PROCON PONTA GROSSA.

 
Dado e passado em Ponta Grossa, 28 de maio de 2021

 
Eu, Tamara Mohamad Ataya Capri, que fiz digitar e subscrevo. 

 

______________________________________________________________________________

  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.38989.21.294.01 

PROCESSO - SEI: 38989/2021 
OBRA CPS 294 Rua OLIVAL BAER  
TRECHO:  Rua OSCAR BUTURI e Rua ARY MUNHOZ  

 

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos a 
seguir relacionados. 
 
1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA 
 
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a 
entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, 
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma. 
 
2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
 
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas 
de execução estão assim discriminadas: 
 

A. Galerias de águas pluviais: 
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de 
ligação e alas de destinação da água captada. 
 

B. Sub-base: 
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor. 
 

C. Meio fio: 
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-
moldado ou extrusado (moldado in loco). 
 

D. Base: 
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base. 
 

E. Revestimento: 
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de 
ligação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação 
através do rolo compactador de pneus. 
 

F. Material: 
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por 
empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada. 
 

G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e 
execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, 
tudo conforme previsto em memoriais e projetos.  
 

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN  
O custo total desta obra é decorrente do seguinte orçamento: 
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4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) do 
inciso I, Artigo 82 do CTN 
 
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada 
Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao 
limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital 
de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra. 
 
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
 
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:  
 

OBRA:  RUA OLIVAL BAER 
TRECHO:  RUA OSCAR BUTURI x RUA ARY MUNHOZ 
BAIRRO:  UVARANAS -JD. PRIMAVERA 

 
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital. 
 
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA - 
requisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
 

ORÇAMENTO 
OBRA:  RUA OLIVAL BAER LARGURA (m) 7,00 

TRECHO:   RUA OSCAR BUTURI x RUA ARY MUNHOZ TESTADA (m) 139,00 
BAIRRO:  BAIRRO UVARANAS – JD. PRIMAVERA ÁREA (m²) 973,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR 
UNIT. (R$) CUSTO(R$) 

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA     

1.1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com 
argila 

m 298,00 38,00 11324,00 

1.2 Remoção de material de 1ª categoria Incluindo escavação, 
carga, transporte e depósito - DTM = 4km m³ 175,14 11,00 1926,54 

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 1467,84 3,50 5137,44 

1.4 Sub-base em pedra britada incluindo transporte, 
espalhamento e compactação - e = 15cm m³ 247,67 120,00 29720,73 

1.5 Base em brita graduada simples incluindo transporte, 
espalhamento e compactação - e = 10cm m³ 165,12 129,00 21299,85 

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 973,00 6,00 5838,00 
1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm  m² 973,00 37,00 36001,00 

SUB-TOTAL R$ 111.247,56 
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     

2.1 Movimento de terra p/ abertura de valas incluindo 
escavação, carga e transporte - DTM = 4km m³ 202,50 10,50 2126,25 

2.2 Reaterro e apiloamento de valas com material das valas 
incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 10km m³ 174,24 25,00 4356,00 

2.3 
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm incluindo 
transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento 
e areia traço 1:4 

m 225,00 117,00 26325,00 

2.4 
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm incluindo 
transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento 
e areia traço 1:4 

m 0,00 160,00 0,00 

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 8,00 807,00 6456,00 
2.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 0,00 770,00 0,00 
2.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 0,00 900,00 0,00 
2.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 0,00 1400,00 0,00 
2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo com Grelha  un 0,00 510,00 0,00 

SUB-TOTAL R$ 39.263,25 
  CUSTO DA OBRA  R$   150.510,81  
  DESPESAS ACESSÓRIAS  R$      15.051,08  
  CUSTO TOTAL DA OBRA  R$    165.561,89  

  CUSTO POR METRO 
QUADRADO  R$ 170,16  

  
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por 
cento) da valorização agregada posteriormente à obra. 
 
7. PRAZO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAÇÃO - 
requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN 
 
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo 
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008. 

Ponta Grossa/PR, 28 de maio de 2021.  
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 

ANEXO I 
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.  
 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA DA RUA 
metro 

½ PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

LUIZ CARLOS BOJKO   82419 4 7 25,20 7,00 3,5 88,20 
ESTADO DO PARANÁ 124878 4  105,50 7,00 3,5 369,25 
IRACI DA SILVA QUEIROZ 82435 5 1 15,00 7,00 3,5 52,50 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ATA 339

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às quatorze horas e dez minutos, 
realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta 
Grossa, em sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google 
Meet sob a convocação de sua presidente Mônica Mongruel. Fizeram-se presentes os seguintes 
conselheiros titulares governamentais: Sandra Regina Wichert Cisco, Monica Mongruel e Karina 
Teresinha Muehlbauer (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG) e Leni 
Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de Educação). Os conselheiros titulares não go-
vernamentais: João Eliseu Montes (Entidade de Alta Complexidade); Regina Rosa Pedrozo Rosa, 
Reni Aparecida Eidam e Camila Vanessa Sviech (Profissionais da Área de Assistência Social), 
Antonio Elizeu Martins ( Usuário da Assistência Social). Os conselheiros governamentais suplen-
tes: Lucilia do Rocio Lopes Andrade e Tatyana Denise Belo (Fundação Municipal de Assistência 
Social de Ponta Grossa/FASPG). Os conselheiros não governamentais suplentes no exercício da 
titularidade: Marcia Fidelis (Entidade de Média Complexidade) e Nathanie Hariene Panzarini (Pro-
fissionais da Área de Assistência Social).  A secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo e a 
agente administrativa Maria Aparecida da Silva. Estiveram presentes, a assistente social do Minis-
tério Público Consuelo Szczerepa Lopes, a estagiária do Ministério Público Giovanna Krubniki, o 
assistente social Adrianis Galdino da Silva Junior – Conselho Estadual de Assistência Social - 
CEAS. A reunião contou com a seguinte pauta: 1- Eleição do CMAS 2021. A presidente Monica 
Mongruel iniciou a reunião, cumprimentou a todos e agradeceu pela predisposição de todos em 
participar da reunião de última hora. Coloca que o assunto é bastante delicado e que como todos 
sabem, estamos no processo eleitoral e tivemos algumas dificuldades no decorrer do processo e 
até a última reunião estava correndo tudo normalmente. Porém a Associação das Entidades de 
Ponta Grossa entrou com alguns recursos para que o conselho estivesse revendo alguns pontos. 
Um deles é porque a comissão indeferiu a candidatura de alguns possíveis candidatos. O conselho 
elaborou resposta, pautado na legislação e resoluções que esclarecem os motivos do indeferimen-
to. Esse questionamento se deu devido a candidatura de duas pessoas que são curadores de 
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acolhidos em ILPI’s e se colocaram como candidatos representantes de usuários, e isso de acordo 
com a legislação não é possível. E há outro questionamento que o conselho tem que repensar, 
passa a palavra para a Thais, que apesar de ela ter assumido a secretaria executiva do conselho 
ela continuou como coordenadora da comissão, visto que o processo já estava em andamento. 
Mas antes da fala da secretária Thais, a presidente Monica ainda faz um agradecimento a todas as 
pessoas que trabalharam na comissão, relatou que todos sabem o que fizeram e estão com o co-
ração calmo e cabeça tranquila, que nada pesa sobre a comissão, pois não cometeram erros. E a 
segunda questão é para solicitar que os representantes da sociedade civil fiquem até o final, pois 
o conselho precisa muito da participação de todos urgentemente. A secretária executiva Thais 
cumprimenta a todos dizendo que o conselho recebeu alguns pedidos de recurso e entre eles o 
que mais levou o conselho a convocar essa reunião extraordinária foi em relação a composição da 
comissão. Houve alguns questionamentos dizendo que a comissão deveria ser paritária, a comis-
são analisou, fez algumas pesquisas e nos documentos que foram analisados pela comissão, em 
nenhum deles havia algum dispositivo que demonstrasse essa necessidade. A comissão foi cons-
tituída paritária em 2019 e com o início da pandemia, o conselheiro Paulo, que era o membro que 
deixava a comissão paritária, pediu para sair e no mês de dezembro de 2020 houve uma plenária 
onde foi anunciada a saída desse conselheiro e realizado convite para substituição, na ocasião não 
houve candidatos e somente a conselheira Tatyana se prontificou a fazer parte da comissão. Na 
sequência foi emitida uma resolução, no início do ano de 2021, mas infelizmente agora depois de 
quatro meses de trabalho houve esse questionamento com relação a composição dessa comissão. 
A mesma se reuniu e analisou esse questionamento, elaborou uma resposta e entende que não 
havia problema. Contudo as pessoas que solicitaram o recurso colocaram até a possibilidade de 
entrar com um mandado de segurança, assim sendo para evitar todo esse transtorno a comissão 
optou por suspender a eleição, e emitiu o seguinte comunicado: A Comissão organizadora do 
processo eleitoral da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, gestão 
2021-2023, composta pela Resolução CMAS nº 02/2021, vem pelo presente informar a todos que 
o processo eleitoral será SUSPENSO. Tal decisão foi tomada diante dos pedidos de impugnação 
feitos pela sociedade civil, diante do argumento de irregularidade da formação da atual comissão 
eleitoral, eleita em plenária do dia 17 dezembro de 2020, com aprovação de todos. Houve um en-
tendimento da Comissão que somente esta aprovação já era válida para legitimar a comissão 
eleita, no entanto, perante as incisivas solicitações de impugnação da referida Comissão, todos os 
seus membros abrem mão de um embate com a sociedade civil, com o receio de que essa desa-
vença venha a prejudicar toda a Política de Assistência Social no município, onde nesta disputa 
todos sairão perdendo devido ao tamanho incômodo. Dessa forma, tomando por base a Resolução 
nº 20 de 12 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Assistência Social, a comissão será 
formada exclusivamente de membros da sociedade civil, a ser definido em reunião extraordinária 
deste dia 23/04/2021. Por fim, a Comissão Eleitoral composta pela Resolução CMAS nº 02/2021 
sente muito por todo esse inconveniente, e entende que nem sempre o passo certo a ser dado é 
em frente. Recuar, muitas vezes é a melhor maneira de avançar. Para concluir a comissão ficou 
receosa que futuramente esses recursos fossem levados adiante e fosse necessário desfazer todo 
o trabalho feito. Informa também que foi publicado decreto que prorrogou o atual mandato até 30 
de junho, a fim de que se tenha tempo hábil para formar nova comissão e desenvolver novamente 
todo o processo eleitoral. Por este motivo que a presidente enfatizou a importância dos conselhei-
ros não governamentais. A comissão constatou também que as comissões eleitorais anteriores 
eram em sua maioria compostas por representantes da sociedade civil. Observou-se que as comis-
sões eleitorais do Conselho Nacional são compostas exclusivamente por membros da sociedade 
civil e que a secretaria executiva acompanha a comissão. Informa também que o jurídico da prefei-
tura se colocou à disposição para auxiliar na análise de documentos. Adianta que está tudo pronto, 
os membros que forem compor essa comissão podem apenas atualizar, mas infelizmente o pro-
cesso terá que iniciar do zero e em análise com a agente administrativa do conselho, foi verificado 
que o processo todo, contando todos os prazos leva em média um mês. Desta forma se ele for 
iniciado em 1º de maio, no final do mês é possível realizar a eleição e caso esta seja realizada 
antes do prazo, o decreto poderá ser suspenso e a nova gestão assume, em suma a reunião tem 
por finalidade passar essa situação aos conselheiros, o propósito realmente é ter essa aprovação 
do conselho quanto a suspensão da comissão. Por fim a secretária coloca que o município precisa 
de um conselho atuante e funcionando para receber e repassar recursos. A intenção é fazer tudo 
da maneira mais correta possível, para evitar transtornos futuros e pensando nisso essa decisão 
era necessária. A presidente Monica coloca que a comissão esteve em constante contato com o 
Ministério Público, que solicitou que todo o processo e documentação fosse encaminhado para 
conhecimento da Promotoria e a comissão encaminhou há aproximadamente 10 (dez) dias. E al-
guns dias depois foi informado pelo próprio Ministério Público que alguns presidentes de entidades 
haviam entrado com documentação solicitando posicionamento. O conselheiro João se manifesta 
e questiona qual foi a outra motivação da Associação além da paridade, qual reivindicação ou re-
clamação, se tinha algum candidato que não pôde entrar. A secretaria executiva Thais informa que 
um dos indeferimentos que foram questionados, refere-se a situação de dois candidatos que são 
dirigentes de ILPI’s e que são curadores de idosos acolhidos que se candidataram no segmento de 
usuários, no entanto o entendimento da comissão foi de que não seria possível a candidatura 
neste segmento, pois usuário é o que usa o sistema, a política de Assistência Social, e não o que 
tem direito, todos tem o direito a política de assistência, porém nem todos utilizam. Todas essas 
justificativas foram passadas para o jurídico e foi compreendido da mesma forma, esse foi um dos 
pontos que a Associação questionou, inclusive os próprios candidatos entraram com recurso. Ou-
tro ponto questionado foi quanto a candidatura da assistente social Cleonice, que é coordenadora 
de um CRAS, a Associação alegou que por ela ser coordenadora teria um cargo de chefia e pelo 
regulamento não poderia entrar, no entanto o regulamento fala de cargos de direção e confiança. 
A justificativa apresentada foi que dentro da NOB/SUAS-RH a coordenadora do CRAS faz parte da 
equipe mínima, assim sendo ela não exerce o cargo por indicação, mas por necessidade descrita 
na legislação. A assistente social em questão se candidatou no segmento de representante dos 
trabalhadores da área. Além da Associação, tivemos mais duas solicitações de impugnação desta 
candidatura e foi enviado a mesma resposta. Entretanto o ponto de maior questionamento foi 
quanto a legalidade da comissão, o argumento usado foi que no início ela estava paritária e que 
assim deveria ser, e depois pela saída do conselheiro Sr. Paulo e a entrada da conselheira Tatyana, 
a comissão ficou composta da seguinte forma: conselheiras Monica, Thais, Tatyana representantes 
governamentais e conselheira Marcia, representante não governamental. Como citado anterior-
mente, não existe documento que especifique que essa comissão deve ser paritária, foram encon-
trados documentos que dizem que a sociedade civil é quem conduz a eleição, mas como o proces-
so estava adiantado e foi aprovado em resolução no mês de dezembro de 2020, se entende que a 
resolução tem uma força de lei e sendo aprovada dá-se seguimento. Essa resposta foi enviada, 
contudo a Associação não aceitou e declarou que procuraria outras instâncias para embargar essa 
comissão. A comissão nesse caso optou por interromper o processo eleitoral com a intenção de 
que não houvessem mais prejuízos. O conselheiro João questiona sobre o parecer do jurídico, se 
foi favorável, contrário ou se não houve manifestação em relação a essas reclamações. A secretá-
ria Thais responde que foi passado para o jurídico e todas as respostas apresentadas pela comis-
são estavam de acordo, tanto em relação a Cleonice, quanto aos candidatos dos usuários, o único 
ponto em que houve dúvidas foi quanto à comissão. Como é sabido a lei é muito interpretável, cada 
advogado entende de um jeito. A conselheira Sandra coloca que não fazia parte da comissão, mas 
que acompanhou enquanto vice-presidente, e que infelizmente houve essa manifestação por parte 
dessa Associação, enfatiza que a lei não diz que tem que ser paritária, e sim que deve ser da so-
ciedade civil. Não diz nem que a comissão não pode ter governamentais na sua composição e nós 
tínhamos representante da sociedade civil nessa comissão, que era a Márcia, nesse caso não 
acha que a comissão estivesse errada em relação a isso, mas é muito complicado entrar num 
embate com a sociedade civil por causa disso. Salienta que é muito triste [essa situação] porque 
ao mesmo tempo o conselho está perdendo o seu espaço, porque a plenária aprovou essa comis-
são, e o Regimento Interno e a Lei de Criação do Conselho colocam que é atribuição do conselho 
e da plenária regulamentar o processo eleitoral. Assim sendo se o conselho fez essa resolução 
aprovando a comissão eleitoral, esse questionamento não deveria ser feito. Que este questiona-
mento apenas vai atrasar todo o processo e que talvez o resultado não seja como o esperado, 

porque se essa nova comissão seguir exatamente a legislação as análises dos candidatos acaba-
rão chegando no mesmo resultado, não haverá nenhuma alteração nisso. Lembra também que a 
partir do dia 03 de maio iniciará o período de preparação de conferência, a qual tem que ser reali-
zada até 30 de agosto e o período para elaboração será curtíssimo, e para dificultar em período de 
pandemia. Destaca que essa fala é para lembrar que a política de assistência social está sendo 
prejudicada com essa atitude, contudo não há outra forma a não ser cancelar o processo e iniciar 
novamente do modo como acham que seja o correto. Conselheira Regina comenta que não sabia 
desse processo, até mesmo porque a relação dela com a Associação das entidades é complicada 
porque só chamam para as reuniões quando convém. Porém, achou incoerente a participação da 
Cleonice, como candidata, porque por mais que seja trabalhadora da área, esse pleito é da socie-
dade civil e ela está na gestão, esse é o seu entendimento enquanto conselheira, por mais que a 
lei não traga isso, é uma percepção particular, pelo fato da candidata Cleonice ser uma trabalha-
dora da área, porém atuando na gestão. Quanto aos demais ela concorda com a conselheira 
Sandra e sabe do trabalho que é para montar uma conferência e é todo um processo que se perde 
diante dessas situações e gostaria de deixar registrado somente esta situação com a associação 
que acha um pouco complicado ficar patinando nisso, precisa ter uma definição. Conselheira Ca-
mila coloca que elas deveriam estar representando as entidades, mas como irão representar se 
não sabem o que está acontecendo, faz um apontamento que a associação das entidades vem 
bater de frente com o conselho, quando na verdade não deveria nem de existir essa associação, 
que como representante de entidade não tem nem como dizer o que está acontecendo porque nem 
sequer foram chamados, enquanto representante de uma entidade está alheia a essa decisão da 
Associação das Entidades. E complementa dizendo que por não ter conhecimento das decisões da 
Associação, acredita que possa ser uma manobra política para favorecer as entidades participan-
tes dessa Associação. Coloca também, acreditando que de forma geral nas entidades, ao menos 
na entidade que representa, existe o hábito de ser escolhidos usuários do serviço para fazer parte 
da diretoria, e faz um questionamento se esses poderiam participar como candidatos do segmento 
usuários, o que não seria o caso dessas pessoas embargadas. A secretária executiva Thais res-
ponde que essas pessoas não comprovaram que são usuárias, somente apresentaram documen-
to de que são curadores das pessoas acolhidas nas ILPI’s. A conselheira Karina coloca suas con-
siderações com relação ao assunto dizendo que remete a um sentimento de medo em relação a 
própria política de assistência social do município, pensando nos direitos dos usuários, e no seg-
mento sociedade civil já se tem a representatividade das entidades, onde tem membros da básica, 
especial – média e alta e dos trabalhadores, que essa representatividade é da competência das 
entidades, porém a representatividade usuários é um direito pertinente somente aos usuários. É 
uma questão de organização das entidades e não estamos falando de interesse da entidade x, y 
ou z, e sim de um segmento que eles representam, e não de cada entidade em particular. Que a 
luta é pela defesa dos direitos dos usuários, e o conselho é o lugar para dar voz àqueles que mui-
tas vezes não tem. Gostaria de deixar registrado essas palavras, porque se realmente essa con-
dução que for dada é um ponto de reflexão da próxima comissão, porque como garantia dos direi-
tos realmente deve-se pensar em todas essas questões defender o direto de voz da sociedade, 
sejamos nós governamentais ou sociedade civil. Conselheiro João coloca que como dirigente e 
conselheiro, seu pensamento é um pouco diferente, que provavelmente o presidente da instituição 
deve ter sido convidado para a essa reunião da Associação. Que ele enquanto dirigente, foi convi-
dado, contudo não participou, assim sendo não tem completo conhecimento sobre o assunto. Que 
nas reuniões que participou teve voz, não pode afirmar se o que falou foi acatado. Ressalta que 
não vê a Associação como um “monstro” e acredita ser algo bom para a assistência social do 
município. Segundo ponto que deveria destacar é que o dirigente de instituição não recebe ne-
nhum benefício financeiro para isso, que não pode receber, que na maioria delas não há motivação 
política, uma vez que nenhum dirigente de instituição se candidatou a vereador ou ocupa cargo 
público nem tampouco faz campanha na instituição em favor da sua campanha, o estatuto inclusi-
ve bloqueia isso, no Ministério Melhor Viver, por exemplo, isso é bloqueado. Concorda que o usuá-
rio precisa ser representado no conselho, é importantíssimo isso, como exemplo tem o conselheiro 
Antônio Elizeu, representando os usuários e acha que eles melhor do que ninguém sabem o que 
precisam, mas não vê como uma atitude de má fé o fato da Associação ter indicado um dirigente 
de entidade para representar aquele segmento, que não há tanta “brasa que ele possa puxar para 
a sardinha dele”. Lógico que aqueles que vão representar as entidades, às vezes representa pri-
meiramente o público que atende, se está representando a alta complexidade, é lógico que vai 
favorecer a alta complexidade especialmente a área em que tem mais conhecimento que é a po-
pulação de rua. Coloca também que não se prontificou a participar da comissão, pois poderia ser 
candidato, mas talvez se estivesse muito a contra gosto poderia ter participado para evitar esse 
contratempo. Mas entende e sabe que a comissão não agiu de má fé na condução dos trabalhos, 
que conhece os conselheiros que estavam na comissão. Que é uma questão de interpretação, de 
visão, assim como entende que a Associação não está de má fé, quer crer que não esteja. Enten-
de que é um impasse difícil e se coloca à disposição para ajudar no que for necessário, e vai pre-
cisar da ajuda também no pertinente as leis. Conselheira Regina fala que concorda com o que o 
conselheiro João trouxe, que acha muito delicado e quando o processo iniciou deixou claro que 
não tinha interesse em sair como candidata pelo segmento trabalhador da área, e comunicou ao 
NUCRESS. Todavia o presidente da APADEVI diz que gostaria que ela fosse representando a en-
tidade, ela concordou, mas que precisariam alinhar com a Associação das entidades, quando tives-
se a reunião seria necessário demonstrar o interesse da entidade APADEVI em ter candidato re-
presentando o segmento de entidades, ele respondeu que a reunião já tinha acontecido às 10 
horas da manhã e que ele havia sido convidado para a reunião às 7 horas da manhã do mesmo 
dia. Que deveria de existir esse cuidado que todos os interessados fossem convidados para as 
reuniões com antecedência. A Conselheira Marcia afirma que desde o início do processo eleitoral, 
participou praticamente de todas as reuniões plenárias, e pode dizer que houve abertura para a 
participação da sociedade civil nessa comissão, porém não houve pessoas disponíveis para parti-
cipar e por isso a comissão foi formada por maioria de conselheiros governamentais, a resolução 
foi elaborada e publicada, assim sendo este questionamento sobre a paridade poderia ter sido 
feito desde o início, até dentro da própria resolução, contudo foi dado continuidade ao processo, as 
questões relacionadas a pandemia acabaram atrasando alguns prazos. No entanto, salienta que 
sempre foi muito respeitada dentro da comissão com relação a questionamentos na avaliação que 
a comissão fez de todas as inscrições, toda a documentação foi cuidadosamente analisada e en-
quanto conselheira da sociedade civil nunca foi deixada de lado para opinar se concordava ou não 
com as deliberações da comissão. Se sentiu respeitada e não tem queixa alguma de que houve 
qualquer situação tendenciosa por parte da comissão, tudo foi feito de uma maneira muito segura. 
Que a comissão gostaria que houvesse uma participação maior em todos os segmentos, porque 
faltou usuários para completar. E que colocou no grupo para que os responsáveis técnicos de cada 
instituição ressaltar para seus usuários a importância de participar e esclarecer o que é esse pro-
cesso, o que um conselheiro vai fazer dentro do conselho representando o seu segmento levando 
a voz. Através desse tipo de mobilização duas pessoas da APROAUT demonstraram interesse, 
porque são pessoas envolvidas e comprometidas com as necessidades das pessoas com deficiên-
cia e de todos de uma forma geral, visto que são beneficiárias da rede socioassistencial. Acredita 
que da parte da comissão o trabalho estava a contento, e que tem que existir uma abertura mesmo 
para essa divergência, pois assim funciona a democracia. A comissão sempre esteve aberta a 
ouvir todos os questionamentos, receber os recursos, responder com dignidade a cada um que fez 
seus questionamentos. Acredita que todo esse processo teve essa abertura, e isso é necessário, 
é uma dinâmica importante que haja tudo isso. Em relação a questão da Associação das Entida-
des, da representatividade que ela tem e se é 100% ao que ela nos trouxe, se é por parte de todas 
as instituições, se todas sabem de como o processo ocorreu, não tem como saber, porque não tem 
participado mais das reuniões da Associação, e o dirigente Mário, presidente da APROAUT não 
chegou nem a questioná-la alguma coisa em relação a isso. Não sabe se ele está sabendo e se 
tem uma opinião formada. Por fim menciona que considerou muito importante a sua participação 
nesse processo, foi um aprendizado de coisas diferentes do processo todo que não tinha conheci-
mento, teve que estudar um pouco mais juntamente com as integrantes da comissão, pois não se 
apropria de todo o conhecimento e precisam pesquisar para saber responder, ninguém usou senso 
comum, foi realmente bem estudadas todas as questões. A secretária Thaís passa a palavra para 
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a presidente Monica que agradece a conselheira Marcia pela fala e acredita que não tem como 
qualquer conselheiro duvidar do trabalho que foi realizado, acredita que o posicionamento da Mar-
cia traz mais tranquilidade com relação ao trabalho que foi feito e a maneira como tudo foi condu-
zido, por isso que disse para a Márcia que foi muito bom ter participado porque é a visão da con-
selheira enquanto instituição, enquanto representante da sociedade civil  nesse grupo que 
trabalhou e como foi mencionado pela conselheira a lisura com que tudo foi realizado. Muitas ve-
zes é colocado como se o conselho estivesse direcionando alguma coisa, e direcionamentos foram 
sim apenas para o que é correto na política da assistência social no município, se direcionamos 
alguma coisa é pela luta do cumprimento de toda a legislação e independente de quem vê. Na 
sequência lança três questionamentos, o primeiro é se esta Associação entende que ela tem ca-
deira? e esclarece que ela não tem cadeira no conselho, o segundo qual é a finalidade da associa-
ção? se a mesma define quem vai participar, com a finalidade de obter mais votos, porque se assim 
for estará incorrendo em um direcionamento, o que não pode acontecer, pois acabará cerceando 
o direito que todos tem de participar do processo eleitoral, seja como candidato ou no direito a voto. 
Questiona se dos representantes alguém pode esclarecer a finalidade da associação? O conse-
lheiro João informa que sabe pouco, porque quando o Ministério Melhor Viver foi aberto a Associa-
ção já existia e foram convidados a participar. É de seu conhecimento que a intenção da Associa-
ção é unir as instituições a fim de ajudar umas às outras a resolver os seus problemas. Que 
discorda da presidente Monica com relação ao pleito eleitoral e que as reuniões da Associação que 
antecedem a eleição é para verificar quem tem disposição de se candidatar. Que os dirigentes de 
entidade podem indicar entre os presidentes e até mesmo entre os usuários. A conselheira Sandra 
questiona se alguma entidade que não tenha participado da reunião pode sair candidata, ou se 
caso isso aconteça estará “comprando uma briga” com a Associação e se assim for, isso não pode 
acontecer. O conselheiro João responde que não tem nenhum problema e que a Associação se 
reúne para assuntos como, por exemplo, na ocasião do atraso de repasse às instituições que 
aconteceu há uns 3 ou 4 anos atrás, que foi de três meses. As entidades ligavam para a secretaria 
e/ou para o prefeito e não eram atendidas. Porém quando alguém representando uma associação, 
faz essa solicitação, é politicamente diferente. Assim sendo, a Associação existe basicamente para 
isso. Naquela ocasião a Associação organizou um manifesto em praça pública e solicitaram o pa-
gamento e surtiu efeito. Porque no passado existia o amigo do rei, o qual recebia e os outros não, 
então a associação tem esse formato para isso, para ajudar nessas questões. Ressalta que não 
faz parte de nenhuma diretoria dessa Associação, é apenas alguém que participa, a até onde sabe 
a Associação não cobra mensalidade, não tem NCR, não tem nada. Apenas ligam quando preci-
sam fazer alguma reunião, solicitam o espaço, não é uma organização que recolhe dinheiro, é um 
grupo que tenta ajudar as entidades. Relata que no ano passado quando deu problema no chama-
mento a Associação pediu para que ele, enquanto conselheiro, representante da sociedade civil, 
conseguisse uma reunião com o conselho para que os dirigentes viessem conversar com os con-
selheiros. A reunião foi uma catástrofe. Está saindo de conselheiro, mas precisa deixar um aponta-
mento, relata que hoje é técnico, está formado, é assistente social, ainda não fez o CRESS, mas 
está tudo encaminhado. Estudou tem um pouco de conhecimento, é dirigente de entidade e que a 
cabeça do dirigente é diferente do assistente social, este tem como base de formação do seu 
curso o Marxismo, é a base da formação do curso de assistente social, o dirigente de instituição 
não tem essa base, é um pensamento completamente diferente, procura dirigir a instituição com o 
fundamento do capitalismo. São pensamento antagônicos. Assim sendo os dirigentes e os repre-
sentantes do conselho, que em sua maioria são assistentes sociais, vão bater de frente sempre e 
isso é positivo, porque há um equilíbrio. E gostaria que todos compreendessem, porque a cabeça 
de um dirigente não consegue entender o serviço social como ele está no nosso país, ele vai ler a 
LOAS e enlouquece com algumas coisas, ele entende que não funciona daquela forma. Por isso 
que há um desejo dos dirigentes estar presente na mesa das decisões para poder haver um equi-
líbrio, vai pender sempre para algum lado. A presidente Monica coloca que tem mais uma pergun-
ta para que seja uma reflexão, sobre qual é o papel do conselheiro, de todos os conselhos. Que se 
deve defender a causa da política de assistência social e não de um serviço, ou de uma entidade, 
ou de um segmento apenas. Que esse questionamento precisa inquietar o coração de cada con-
selheiro diariamente. Parece que quando a pessoa entra como conselheiro esquece que tem que 
lutar pelo usuário, o objetivo principal que é quem está na ponta. Necessitamos olhar para o nosso 
usuário independentemente de onde ele seja, até porque se hoje ele é da básica, temos que tra-
balhar bastante para que ele não se torne atendimento da média ou da alta. E se ele está na média 
ele também não pode chegar na alta, a gente tem que trabalhar para que na pior das hipóteses ele 
vá para a básica, mas melhor ainda se ele sair desse atendimento da política de assistência social 
e se torne realmente autossuficiente. Sempre fala e repetiu nas reuniões que participou durante a 
semana que precisamos compreender que quando as outras políticas públicas não dão certo é que 
esse usuário vem para a assistência, porque em algum momento, seja a política habitacional, da 
saúde, da educação, da cultura do esporte, seja qual for, a empregabilidade, falha lá vem para cá. 
A gente está vendo agora, quem pode falar com propriedade total no momento é a conselheira 
Tatyana sobre o quanto aumentou o número de atendimento,  porque está faltando emprego, quem 
tinha sua casa, sua vida mais estabilizada, hoje está passando fome, não tem mais as mesmas 
coisas, não tem mais a mesma comida que tinha. Vou deixar para todo sempre, enquanto estiver 
na minha vida profissional, esse questionamento sobre qual é o papel do conselheiro. Na sequên-
cia passa a palavra para a secretaria Thais que informa que o Adrianis pediu a palavra e lembra 
que tem resolução para aprovar referente a suspensão da comissão eleitoral e elaboração de uma 
nova, e ainda designar novos conselheiros para compor a Comissão eleitoral e elaborar resolução, 
apesar de ter saído em decreto a prorrogação, apenas para deixar registrado que houve a prorro-
gação do mandato dos conselheiros até 30 de junho. Passa palavra para o Adrianis que cumpri-
menta a todos, e também traz uma saudação especial do CEAS ao conselho de Ponta Grossa, 
informa que está na presidência do CEAS neste momento. Diz que é bom ver o conselho reunido 
com discussões tão acaloradas acerca dos gradientes de participação, que é o assunto que estão 
discutindo, aonde de verdade, o conselho é o lugar do antagonismo mesmo, porque as forças vi-
vas, sejam das entidades, dos trabalhadores ou dos usuários são opostas ao governo, porque o 
governo tem um papel dentro do conselho e a sociedade civil tem um outro papel, isso não pode 
se perder de vista nunca na composição deste conselho que é tão importante. Acredita que já foi 
dado ciência ao conselho que foi convocada a 12ª Conferência Estadual de Assistência, bem como 
as municipais. Na  terça-feira haverá reunião extraordinária para deliberar sobre os passos dessa 
nova conferência para o ano de 2021 e seguidamente até 03 de maio devem chegar as orientações 
práticas para que os municípios se organizem e possam executar a conferência. Claro que a per-
gunta que tem acorrido muito ao CEAS é sobre aquilo que foi feito em 2019, o que será feito. Pois 
houve conferência presencial em 2019, por orientação do CNAS, vamos partir da estaca zero e 
fazer um novo processo conferencial porque mudou o tema e os eixos e será um processo confe-
rencial um pouco diferente, mas em tempo teremos um processo todo alinhavado. Informa que na 
data de hoje vão ser homologadas as inscrições para eleição do Conselho Estadual de Assistência 
e a macro de Ponta Grossa tem duas inscrições de trabalhadores, uma de Castro e uma de Ponta 
Grossa que vão concorrer neste segmento, pelo CRESS. Não apareceu nenhuma de usuário e há 
uma de entidade que é de Castro que provavelmente vai fazer parte do CEAS na próxima gestão 
que começa em julho do ano corrente. Faz votos que essa nova comissão eleitoral possa de fato 
fazer esse momento acontecer, que foi surpreendido na data de ontem pela decisão em Diário 
Oficial da prorrogação do mandato desse conselho e faço votos que aconteça tudo bem. E respon-
dendo a última pergunta da Monica diz, “peixe pequeno meu pirão primeiro”, ou seja, precisa 
sempre ter muito claro que as representações no conselho devem fazer valer aquilo que a socie-
dade civil precisa, ela precisa tensionar o governo, a gestão, mas o fim último é de fato a execução 
da política de assistência social para todo aquele que dela precisar. E que nesse momento nós 
vemos um colapso generalizado. Por fim deseja um bom fim de reunião para os senhores conse-
lheiros e conselheiras e coloca que naquilo que o CEAS puder ajudar está disponível. Agradece. A 
secretaria Thais questiona se mais algum conselheiro quer a palavra, senão abre para fazer esse 
chamamento dos conselheiros da sociedade civil que vão compor a comissão eleitoral a partir de 
agora. E o conselho assim consegue dar sequência em todo esse processo eleitoral que deve ser 
colocado em prática o quanto antes e diz que se o conselheiro João estiver disponibilidade o nome 
dele já está na lista. Coloca também que a comissão nacional fala em seis participantes, assim 

sendo acredita que quatro participantes podem ser suficientes para o município. Conselheiro João 
sugere a conselheira Márcia, mas esta tem uma cirurgia marcada e não poderá participar. Conse-
lheira Regina relata que como o processo irá iniciar novamente, vai verificar se existe interesse da 
entidade que ela entre ainda como usuária. Informa também que é usuária da entidade há aproxi-
madamente dois anos, porém como era responsável técnica, não achava ético aparecer como 
usuária, mas agora como já havia sido orientado pela outra comissão a possibilidade de fazer uma 
justificativa, vai precisar saber se ainda existe esse interesse, posteriormente pode dar o nome 
para participar da comissão. A presidente Monica coloca que tem que ser o quanto antes, visto que 
tudo é um processo e precisa ser realizado com rapidez. A secretaria Thais informa que a conse-
lheira Tatyana colocou que seria muito interessante que essa comissão fosse formada nessa ple-
nária para constar em ata e para colocar na resolução, pede desculpas por estar pressionando, e 
até coloca se tiverem outros colegas que os conselheiros pudessem entrar em contato. Após con-
tatos realizados e indicações a comissão ficou composta pelos seguintes conselheiros: João Eliseu 
Montes, Camila Sviech, Reni Eidam e Ana Caetano Pinto. Esgotados os assuntos da pauta, a 
presidente Monica Mongruel encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi 
transcrita e redigida pela agente administrativa Maria Aparecida da Silva, e redação final pela se-
cretária executiva Thais do Prado Dias Verillo, após aprovada segue assinada pelos conselheiros 
presentes.
Thais do Prado Dias Verillo__________________________________________________
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CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

ATA 340
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às quatorze horas e dez minu-
tos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta 
Grossa, em sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google 
Meet sob a convocação de sua presidente Mônica Mongruel. Fizeram-se presentes os seguintes 
conselheiros titulares governamentais: Sandra Regina Wichert Cisco, Monica Mongruel e Karina 
Teresinha Muehlbauer (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Ligia 
Cristina de Souza França ( Secretaria Municipal de Esportes) e Leni Aparecida Viana da Rocha 
(Secretaria Municipal de Educação). Os conselheiros não governamentais titulares: Inês Chuy 
Lopes (Entidade de Média Complexidade); Regina Rosa Pedrozo Rosa, Reni Aparecida Eidam 
e Camila Vanessa Sviech (Profissionais da Área de Assistência Social), Antonio Elizeu Martins ( 
Usuário da Assistência Social). Os conselheiros governamentais suplentes: Lucilia do Rocio Lopes 
Andrade e Tatyana Denise Belo (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FAS-
PG). Os conselheiros não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Acir Claro dos 
Santos (Entidade de Alta Complexidade) e Ana Caetano Pinto (Usuária da Assistência Social). Os 
conselheiros não governamentais suplentes: Márcia Fidelis (Entidade de Média Complexidade) e 
Nathanie Hariene Panzarini (Profissionais da Área de Assistência Social).  A secretária executiva 
Thais do Prado Dias Verillo e  a agente administrativa Maria Aparecida da Silva. Esteve presen-
te a estagiária do Ministério Público Giovanna Krubniki, A assistente social da entidade GERAR 
Margharida de Carvalho , a assistente social Ana Paula Almeida Rocha Ohata – Casa Transitória 
Fabiana de Jesus, o assistente social Adrianis Galdino da Silva Junior – Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS, a assistente social Consuelo Szczerepa Lopes -  Ministério Público, 
Alexandre Almeida Rocha e Olívia Mara Savi (presidente) – Casa Transitória Fabiana de Jesus. 
Justificaram a ausência os conselheiros: João Eliseu Montes. A reunião contou com a seguinte 
pauta: 1- Apreciação e aprovação da pauta; 2- Aprovação das atas nº 338; 3- Informes; 4- Aprecia-
ção e Aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS, 4.1 - Reprogramação de 
Saldos dos Recursos do Departamento de Gestão do SUAS, 4.2 - Análise e Aprovação das Presta-
ção de contas dos recursos do FEAS. Período de julho a dezembro de 2020; 5 - Relato da Comis-
são de Documentação e Inscrição, 5.1 - Parecer referente à defesa em face do cancelamento de 
inscrição da Casa Transitória Fabiana de Jesus.  A presidente Monica Mongruel iniciou a reunião, 
cumprimentou a todos e colocou a pauta em apreciação, solicitando a inclusão da Prestação de 
Contas do Benefício Eventual Covid-19 do DPSB, a pauta foi aprovada com inclusão. Na sequên-
cia foi colocada em apreciação a ata nº 338, aprovada. O próximo item da pauta apresentado é o 
3 - Informes, a secretaria executiva Thais inicia informando sobre a Resolução do CNAS nº 32 de 
19 de abril de 2021 que prorroga a data de inscrição das entidades de abril para 31 de dezembro. E 
questiona a presidente e a vice-presidente se o Conselho deve fazer uma resolução ou apenas um 
informe sobre esta alteração da data. A vice-presidente Sandra esclarece que apenas um informe 
é suficiente, uma vez a resolução do CNAS se sobrepõe a qualquer outra. O outro informe é sobre 
o ofício nº 32/2021 do Departamento de Proteção Social Básica informando que o município de 
Ponta Grossa solicitou ao Ministério da Cidadania o repasse de 3.000 (três mil) cestas básicas 
emergenciais, que foi um chamamento do Governo Federal, considerando a Portaria nº 618/2021 
que dispõe desse procedimento para a Ação de Distribuição de Alimentos. A diretora do DPSB Ta-
tyana complementa dizendo que o ofício é a título de conhecimento do conselho, informando que o 
município fez esta solicitação, encaminhando a documentação necessária a Secretaria de Inclusão 
Social e Produtiva - Ministério da Cidadania, que está disponibilizando cestas básicas para as 
prefeituras dos municípios. Esta solicitação foi realizada conforme a demanda mensal dos CRAS, 
que são 3.000 cestas básicas e se o município for contemplado, visto que ainda está em análise,  e 
o repasse será realizado conforme o orçamento disponível pela secretaria, no orçamento nacional. 
Caso o município de Ponta Grossa seja contemplado será realizada uma prestação de contas 
para o Conselho posteriormente. Próximo item da pauta 4- Apreciação e Aprovação do parecer 
da Comissão de Acompanhamento do SUAS 4.1 - Reprogramação de Saldos dos Recursos do 
Departamento de Gestão do SUAS. Será reprogramado conforme tabela abaixo:
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da pauta 4- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS 4.1 - 50 
Reprogramação de Saldos dos Recursos do Departamento de Gestão do SUAS. Será reprogramado 51 
conforme tabela abaixo: 52 
Piso/Fonte Valor Natureza da Despesa Programação 
 
IGD SUAS  
Fonte 904 
R$ 35.630,00 

R$ 23.000,00 
Investimento/material 
permanente 

Aquisição de material permanente: 
computadores, armários, cadeiras, entre 
outros. 

R$ 6.000,00 Custeio/Serviço de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

Cursos, palestras, serviço gráfico, entre 
outros. 

R$ 6.630,00 Custeio/ Material de Consumo 
Material de expediente, material de 
consumo, água, combustível, entre 
outros. 

Aprimora 
Rede Fonte 940 R$ 
2.510,37 

R$ 2.510,37 Custeio/ material de consumo 
Aquisição de material de expediente 
e  consumo. 

A diretora Sandra do DGSUAS explica que esta reprogramação é referente a um saldo de 2019, que 53 
em 2020 não foram repassadas parcelas para nenhuma cidade do Paraná e nem em 2021. Que é um 54 
valor baixo, mas necessário manter as atividades de gestão do departamento durante esse ano. A 55 
presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 56 
17/2021. O próximo assunto da pauta é a Prestação de Contas dos recursos do Fundo Estadual de 57 
Assistência Social/FEAS – período de julho a dezembro de 2020. 1º - Piso Paranaense de Assistência 58 
Social II – Centro POP. Valor Total para Prestação de Contas referente a julho de 2020 é R$ 59 
107.706,99, não foi operacionalizado, valor a executar R$ 107.706,99. O plano de providências e a 60 
justificativa coloca a aplicação desse recurso na contratação de empresa especializada para 61 
realização de Diagnóstico Social para Pessoa em Situação de Rua, a fim de qualificar o trabalho 62 
realizado no Centro POP. A presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade 63 
conforme Resolução/CMAS/nº 09/2021. 2º - Serviço de Abordagem Social para Pessoas em 64 
Situação de Rua: valor para prestação de contas referente a julho de 2020 é R$ 68.841,52, foi 65 
executado o valor de R$ 39.500,00, ficando na conta o valor de R$ 24.347,59. O plano de providências 66 
e a justificativa coloca  que o recurso foi utilizado para aquisição de veículo para o serviço e o saldo 67 
será utilizado para aquisição de combustível e manutenção veicular. A presidente Monica colocou em 68 
votação, aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 10/2021. 3º - Acolhimento 69 
Institucional para Mulheres em  Situação de Violência. Valor para prestação de contas, referente a 70 
julho de 2020 é R$ 61.153,90, foi operacionalizado R$ 4.031,34, ficando na conta o valor de R$ 71 
36.983,90. A justificativa e plano de providências coloca que o recurso proveniente da Deliberação 72 
29/2018 para o acolhimento municipal e estadual foi depositado para o município em dezembro de 73 
2019. No primeiro semestre de 2020 foi realizado o processo de inclusão no orçamento municipal, 74 
considerando que na construção do PPA e LOA não existia esta previsão. O Decreto Municipal foi 75 
publicado em maio de 2020 e somente no 2º semestre de 2020 que foi iniciada a utilização. 76 
Empenhado o montante de R$ 28.194,22. O valor será utilizado para custeio da Casa Corina Portugal 77 
com contratos para execução de todo o funcionamento da casa, equipamentos e monitoramento e 78 
alarmes. A presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme 79 
Resolução/CMAS/nº 11/2021. 4º - Piso Paranaense de Assistência Social V - Serviço de Acolhimento 80 
Institucional para Adultos e Famílias. Valor para prestação de contas, referente a julho de 2020 é R$ 81 
116.714,83, foi operacionalizado R$ 85.361,48 e o valor a ser operacionalizado 21.371,61. A 82 
justificativa e plano de providências coloca que nesse 2º semestre houve o repasse para a entidade 83 
executora, e o saldo será utilizado para aquisição de móveis e equipamentos para  implantação de 84 

A diretora Sandra do DGSUAS explica que esta reprogramação é referente a um saldo de 2019, 
que em 2020 não foram repassadas parcelas para nenhuma cidade do Paraná e nem em 2021. 
Que é um valor baixo, mas necessário manter as atividades de gestão do departamento durante 
esse ano. A presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme Resolu-
ção/CMAS/nº 17/2021. O próximo assunto da pauta é a Prestação de Contas dos recursos do 
Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS – período de julho a dezembro de 2020. 1º - Piso 
Paranaense de Assistência Social II – Centro POP. Valor Total para Prestação de Contas referente 
a julho de 2020 é R$ 107.706,99, não foi operacionalizado, valor a executar R$ 107.706,99. O 
plano de providências e a justificativa coloca a aplicação desse recurso na contratação de empresa 
especializada para realização de Diagnóstico Social para Pessoa em Situação de Rua, a fim de 
qualificar o trabalho realizado no Centro POP. A presidente Monica colocou em votação, aprovado 
por unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 09/2021. 2º - Serviço de Abordagem Social para 
Pessoas em Situação de Rua: valor para prestação de contas referente a julho de 2020 é R$ 
68.841,52, foi executado o valor de R$ 39.500,00, ficando na conta o valor de R$ 24.347,59. O 
plano de providências e a justificativa coloca  que o recurso foi utilizado para aquisição de veículo 
para o serviço e o saldo será utilizado para aquisição de combustível e manutenção veicular. A 
presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 
10/2021. 3º - Acolhimento Institucional para Mulheres em  Situação de Violência. Valor para pres-
tação de contas, referente a julho de 2020 é R$ 61.153,90, foi operacionalizado R$ 4.031,34, fican-
do na conta o valor de R$ 36.983,90. A justificativa e plano de providências coloca que o recurso 
proveniente da Deliberação 29/2018 para o acolhimento municipal e estadual foi depositado para 
o município em dezembro de 2019. No primeiro semestre de 2020 foi realizado o processo de in-
clusão no orçamento municipal, considerando que na construção do PPA e LOA não existia esta 
previsão. O Decreto Municipal foi publicado em maio de 2020 e somente no 2º semestre de 2020 
que foi iniciada a utilização. Empenhado o montante de R$ 28.194,22. O valor será utilizado para 
custeio da Casa Corina Portugal com contratos para execução de todo o funcionamento da casa, 
equipamentos e monitoramento e alarmes. A presidente Monica colocou em votação, aprovado por 
unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 11/2021. 4º - Piso Paranaense de Assistência Social 
V - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias. Valor para prestação de contas, 
referente a julho de 2020 é R$ 116.714,83, foi operacionalizado R$ 85.361,48 e o valor a ser ope-
racionalizado 21.371,61. A justificativa e plano de providências coloca que nesse 2º semestre hou-
ve o repasse para a entidade executora, e o saldo será utilizado para aquisição de móveis e equi-
pamentos para  implantação de um serviço de acolhimento gerido pela FASPG. A presidente 
Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme a Resolução CMAS/nº 12/2021. 
5º- Piso Paranaense de Assistência Social - Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em 
Situação de Rua, o valor em julho era R$ 46.659,02. Como não ocorreu operacionalização do re-
curso no período o saldo ficou em R$ 46.659,02. A justificativa colocou que em 18/01/2021 foi pago 
o valor de R$ 31.629,34, restando um saldo de R$ 15.029,68, conforme valor do superavit já repro-
gramado e a previsão era transferência do recurso para a qualificação do serviço executado pela 
rede socioassistencial através de auxílio financeiro e subvenção social. A presidente Monica colo-
cou em votação, aprovado por unanimidade conforme Resolução CMAS/nº13/2021. 6º - Residên-
cia Inclusiva Municipal. Valor para prestação de contas, referente a julho de 2021 é R$ 139.708,85, 
o valor não foi operacionalizado. Ficando com um saldo de R$ 139.708,85. A justificativa e plano 
de providências coloca que após posicionamento do CEAS e CMAS referente ao repasse para as 
duas Entidades. O plano de ação já foi aprovado pelo CMAS. Atualmente estamos em fase de 
elaboração dos pareceres técnicos e juntada de documentos para encaminhar o processo de ine-
xigibilidade. A presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme Reso-
lução CMAS/nº 14/2021. 7º - Piso Paranaense de Assistência Social IV – Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos.  Valor para prestação de contas, 
referente a julho de 2020 é de R$ 387.877,60, sendo operacionalizado o valor de R$ 116.281,36. 
Ficando com um saldo de R$ 271.596,24. A justificativa e plano de providências ressalta que, além 
de utilizado o valor de R$ 116.281,36, o CEAS repassou mais o valor de R$ 135.000,00 no 2º Se-
mestre. O valor será utilizado para pagamento de aluguel, equipamentos, monitoramento e vigilân-
cia, material de consumo, gêneros alimentícios, manutenção predial, pagamento de Bolsa Auxílio 
para o Programa Família Acolhedora e Repasse a OSC´s executantes do serviço de acolhimento 
institucional. A presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme Reso-
lução  CMAS/nº 15/2021. O próximo assunto da pauta é a inclusão do Departamento de Proteção 
Social Básica sobre o Benefício Eventual Covid-19 que é um recurso pontual não precisa de Plano 
de Providências. A diretora do departamento pede desculpas por não ter encaminhado antes e não 
ter passado pela comissão. O recurso foi executado totalmente, no sistema do SIFF não é possível 
colocar a prestação de contas que foi executada a partir de janeiro devido ao recurso ser bem es-
pecífico até dezembro de 2020, por isso que foi colocado apenas o valor de R$ 70.410,00 porque 
esse valor foi liquidado até dezembro do ano passado. Foi feita uma justificativa de que o departa-
mento efetuou um pagamento em janeiro de 2021 no valor de R$ 44.482,64. Totalizando a utiliza-
ção de R$ 114.892,34 do recurso repassado. Foi anexado relatório, empenhos, as notas e compro-
vantes de pagamento, porque vai ter que prestar contas no primeiro semestre de 2021. E a 
resolução que foi aprovada pelo conselho nº 07/2020 que o valor foi gasto todo em cesta básica. A 
presidente Monica colocou em votação, aprovado por unanimidade conforme Resolução CMAS/nº 
16/2021.  O presidente do CEAS, Adrianis lembra que foi aprovado nesse ano, todos os pisos e 
todos os pagamentos estão prorrogados até 31 de dezembro de 2021, porque tínhamos pagamen-
tos que venceriam agora e já haveriam prestações de contas e em reunião de fevereiro, no ano 
passado já aconteceu, a prorrogação de todos os prazos por conta da pandemia, para que não ti-
vesse mais problema, tanto da prestação de contas, quanto do uso do dinheiro em conta, para 
todos os pisos, salvo o Nossa Gente, porque esse ainda está sendo discutido com o BID  a prorro-
gação do programa, se ele terminaria oficialmente em agosto ou se será prorrogado até dezembro, 
se isso acontecer, todas as ações do referido programa, inclusive aquele de transferência de renda 
direta vai ser prorrogado tudo até 31 de dezembro. O que facilita parte dos municípios a prestação 
de contas, e também a possibilidade de rever seus planos de ação, olhar o que se tem em conta e 
partir disso, dentro de cada piso fazer a retomada de valores, sobre tudo aquele dinheiro de Bene-
fícios Eventuais Covid-19, tem bastante município nos perguntando que sobrou dinheiro de caixão 
e está faltando para alimentos. Então estão orientando a fazer um novo plano e colocar no sistema, 
com aprovação do CMAS para poder usar esse dinheiro. E provavelmente, essa semana já foi 
aprovada a transferência de renda do Nossa Gente que também será passado para os municípios 
que é uma coisa boa do ponto de vista de poder liberar o dinheiro, haja vista que o recurso federal 
está cada vez mais escasso. A presidente Monica agradece pelas informações e pela ajuda signi-
ficativa que o Estado propôs para todos. Próximo item da pauta é o Relato da Comissão de Docu-
mentação e Inscrição sobre a defesa em face do cancelamento de inscrição da Casa Transitória 
Fabiana de Jesus. A comissão se reuniu e elaborou um documento, passa a palavra para a conse-
lheira Lucília, coordenadora da Comissão, informa que a Casa Transitória Fabiana de Jesus proto-
colou seu documento de defesa no dia 06 de abril. A reunião da Comissão aconteceu no dia 28 de 
abril com a presença da secretária executiva Thais, a presidente Monica, a vice-presidente Sandra, 
Cristiane do IEDC e Reni representante dos Trabalhadores do SUAS. Foi elaborado ontem o pare-
cer. Como a prorrogação do mandato foi na quinta-feira a tarde dia 22, então a comissão esperou 

a prorrogação do mandato para continuar os trabalhos e no grupo foi trabalhado e discutida a do-
cumentação e na reunião de ontem foi finalizado o parecer para apresentar hoje. No parecer foi 
feita a síntese do pedido. Trata-se de recurso apresentado em face da decisão de cancelamento 
da inscrição nº 02 da Casa Transitória Fabiana de Jesus, através da Resolução CMAS nº 46, pu-
blicada no Diário Oficial em 27.11.2020, edição 2.976. O documento de defesa contrapõe alguns 
apontamentos do parecer emitido pela Comissão, em novembro de 2020 e enviado para a Entida-
de (após solicitação da mesma), no dia 12 de março e requer: a) a revogação do cancelamento da 
inscrição no CMAS; b) a manutenção da inscrição com execução nos termos da Resolução CNAS 
nº 33, de 2011; c) a reabertura de prazo para solicitação de nova inscrição para execução do Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); d) a retratação pública por parte dos 
conselheiros que avaliaram os relatórios; e) a retratação pública por parte da secretária executiva 
do CMAS. A comissão fez a análise de toda documentação e esta análise feita em cima da defesa, 
que foi sendo pontuada. A conselheira Reni faz a leitura do parecer que em suma diz constatou-se 
que a Associação Casa Transitória Fabiana de Jesus tem o objetivo de manter a inscrição para as 
Ações de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho. Viu-se que, as certidões deferidas nos 
últimos anos, foram para execução dessas Ações, tendo o apontamento de ressalvas de reordena-
mento, no ano de 2015. Após análise do recurso, ratificam-se as considerações contidas no pare-
cer emitido em novembro de 2020 de que o relatório descreve a execução de ações de geração de 
renda estando em desacordo com a definição proposta pelo CNAS, na Resolução nº 33, de 2011, 
em que as ações devem ser organizadas na forma do art. 3º, em articulação com as demais políti-
cas públicas, com foco no fortalecimento de vínculos, na formação político-cidadã e na reflexão 
crítica, para grupos de pessoas. Ratifica também o parecer sugestivo ao cancelamento da inscri-
ção por não ter sido possível identificar êxito no reordenamento das ações para classificá-las nos 
termos da Resolução CNAS nº 33, de 2011 e, consequentemente, não comprovação da execução 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa idosa. Conquanto, é cabível 
considerar o que dispõe os incisos I e II, do art. 13, da Resolução CNAS nº 14/ 2014, de que as 
entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar anualmente, até 30 de abril, 
o plano de ação do corrente ano e o relatório de atividades do ano anterior, bem como, a inviabili-
dade de análise nos documentos protocolados por apresentarem divergência nas ações. Com re-
lação ao requerido pela entidade, nas disposições finais do documento de defesa e, ante ao expos-
to na análise, a revogação da inscrição só poderá ocorrer se ambos os documentos (plano de ação 
e relatório) tratarem da ação proposta sem divergirem como ocorreu na documentação protocola-
da, necessitando que a instituição apresente o plano de 2020 elaborado para a execução dessas 
ações. Cumprindo assim, o disposto no parágrafo 1º, do art. 15, da Resolução CNAS nº 14, de 
2014, em que a “inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento 
dos requisitos, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório”. Por fim, quanto à retratação 
pública por parte dos conselheiros que avaliaram os relatórios e por parte da secretária executiva 
por ter dito, em reunião plenária, que a entidade desenvolve ações caritativas, considerou-se o 
conceito de retratação definido por Michaelis como “admissão de erro ou engano cometido, acom-
panhada de pedido de desculpas” e, também, por Luft como “retirar o que dissera”. Dessa forma, 
entende-se que não há como ser retirada a análise realizada pelos conselheiros integrantes da 
comissão, visto que essa competência lhe é designada pela Resolução CNAS nº 14/ 2014, confor-
me dispõe a alínea b), do inciso I, do art. 11. “Compete ao Conselho de Assistência Social: I - rece-
ber e analisar a documentação respectiva aos pedidos de inscrição, que se constituem nas seguin-
tes etapas: a) Requerimento da inscrição; b) Análise documental”. Também não caberia retirar o 
que foi dito, pela secretária executiva, de que a entidade realiza ações caritativas, já que a entida-
de é registrada como organização Filosófico-religiosa de orientação Espírita Kardecista, de cunho 
filantrópico, tendo entre as suas finalidades, a dedicação ao estudo e à prática do Espiritismo, no 
seu tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso, consoante os princípios codificados por Allan 
Kardec e a difusão da Doutrina Espírita como atividade voluntária de seus sócios que comunguem 
com o pensamento espírita. Após a leitura do parecer a presidente Monica solicita que os conse-
lheiros se manifestem a favor ou contrários ao parecer da Comissão e solicita que os representan-
tes da Casa Transitória aguardem um pouco para apresentarem suas argumentações. A conselhei-
ra Camila questiona se a inscrição foi cancelada e é informada que foi cancelada, conselheira 
Lucília complementa dizendo que este parecer é referente a ampla defesa, que a inscrição foi 
cancelada em novembro, mas o comunicado não foi emitido diretamente à entidade e que só foram 
visualizar isso quando foi publicada a ata de fevereiro, mas que a resolução de cancelamento foi 
publicada em novembro e este documento é da ampla defesa. Conselheira Regina questiona se 
com esse documento elaborado pela comissão a entidade ainda tem mais uma chance de defesa. 
A presidente Monica responde que sim, que podem requerer todo o processo. A conselheira Lucília 
coloca que com base na resolução 14 do CNAS foi cancelado em novembro, e ficou esse período 
cancelado, então para que se revogue, é possível desde que ambos os documentos tratem  do 
mesmo serviço, o que não aconteceu. No documento analisado a entidade fez um único e a reso-
lução exige dois, plano de ação e relatório de atividades, sendo que os documentos apresentados 
pela entidade um era de um serviço e o outro era de outro serviço. Assim sendo é possível no en-
tendimento da comissão, a revogação, desde que os dois documentos falem do mesmo serviço, o 
relatório e plano, senão também é possível que a qualquer momento a entidade apresente a docu-
mentação e tenha sua inscrição novamente. São as duas situações. A conselheira Camila coloca 
se não seria interessante a entidade ter a palavra e se explicar primeiro. A presidente Monica infor-
ma que vai passar a palavra para a entidade, mas que primeiramente gostaria de saber dos con-
selheiros se tem dúvidas em relação ao relatório e posicionamento da comissão, porque o conse-
lho será contra ou favor a esse posicionamento, não adianta o conselho decidir contra o 
posicionamento da comissão e a entidade argumentar em cima de algo que o conselho nem vai 
aprovar. Nesse momento o advogado da instituição Alessandro Almeida Rocha toma a palavra e 
diz que ao seu ver está havendo uma inversão da ordem das coisas, porque se este é um conselho 
deliberativo, a deliberação pressupõe que haja um esgotamento das informações relativas aquilo 
que está sendo objeto de deliberação, então não parece ter nenhum sentido o conselho votar o 
parecer de uma comissão sem antes oportunizar quem é diretamente a explicar o posicionamento 
da instituição. Fala também que deve abrir a possibilidade da Casa Transitória explicar a situação 
o que há na grande quantidade de informações e divergências de informações e como a própria 
relatora colocou que houve um cancelamento no ano passado, dia 26, do qual a Casa sequer foi 
notificada e antes desse cancelamento não houve qualquer tipo de notificação ou comunicação 
para que houvesse uma regularização, conforme seria a expectativa do conselho, isso não foi 
oportunizado, então há problemas graves em relação a discussão do contraditório e da ampla de-
fesa, porque se a própria citação feita no parecer do conselho, que permite que faça o cancelamen-
to ele pressupõe o contraditório e ampla defesa. A presidente informa que não está retirando isso. 
O advogado da entidade diz que o conselho está retirando no momento em que o cancelamento 
se deu sem essa oportunidade de contraditório e ampla defesa e que esses pressupõe a delibera-
ção sobre o cancelamento e que em nenhum momento houve uma oportunidade da Casa se ma-
nifestar antes do cancelamento, posteriormente ao cancelamento, já cancelado daí a Casa se 
manifestou e agora está parecendo que está totalmente invertendo a ordem das coisas deliberar 
sobre algo sem oportunizar que aquele que é diretamente interessado tenha a oportunidade de 
esclarecer as divergências que foram gerados nesse processo. A presidente Monica informa que a 
intenção não é essa, e que o advogado já está colocando a defesa da instituição e muitos pontos 
que foram colocados são pontos que precisam ser discutidos mesmo, mas na verdade é preciso  
que os conselheiros compreendam todo o processo porque a decisão é do conselho e não da co-
missão, quem finaliza é o conselho, por isso é necessário que todos os pares do conselho tenham 
essas informações, tenham entendido tudo isso, tenham tirado todas as dúvidas que eles possam 
ter em cima desse documento que o advogado diz que estamos apresentando como final, nós 
precisamos ainda passar pelo  conselho, a intenção não é dizer junto aos conselheiros quando 
pede o posicionamento deles não é fazer a decisão final de todo esse processo, não é isso, é 
realmente saber quais são as dúvidas e as certezas dos conselheiros. Todos os conselheiros tem 
direito de voto, e é isso que se pretende nesse momento, a favor ou contra o posicionamento da 
comissão, que ainda não está sendo deliberado, nada está definido. Que de maneira nenhuma 
está incorrendo em erro, que o conselho é bastante consciente que a instituição tem o direito de 
defesa, e jamais o conselho tirou isso de qualquer instituição, o que se pretende saber é dos con-
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selheiros, dos pares, para que daí sim, juntos, os conselheiros e mais ninguém nessa reunião, 
somente os conselheiros, junto com a instituição a discutir isso, é assunto do Conselho Municipal 
de Assistência Social de Ponta Grossa com a instituição, e é isso que estamos fazendo e depois 
de compreendido todo o processo será dada a oportunidade para a instituição falar o que for ne-
cessário. Não é costume do conselho ler relatórios nas reuniões, somente quando se entende a 
seriedade do caso que se tem essa pratica, por isso que a leitura foi exatamente como foi elabora-
do pela comissão. E como presidente questiona se mais algum conselheiro do CMAS tem alguma 
dúvida. Não havendo passa a palavra para a instituição que pode colocar seus pontos em cima do 
que foi lido no relatório. A assistente social Ana Paula se apresenta e diz que com relação ao retra-
tamento do parecer da comissão nesse momento, deixa bem claro que em 2018 quando foi reali-
zada reunião na Casa Transitória, ela lembra que a Sandra Cisco era presidente. A conselheira 
Sandra esclarece que sempre foi vice-presidente, só atuou como presidente durante o tratamento 
da presidente. A assistente social da entidade continua dizendo que naquela ocasião estavam 
discutindo com relação as atividades da Casa Transitória e que foi discutido sobre o processo de 
permanecer com o trabalho de geração de renda a partir da resolução nº 33. E lembra que a San-
dra foi bem clara e lembra do posicionamento da mesma questionando se a entidade continuaria 
trabalhando na resolução 33, no que ela responde que sim, que era isso mesmo que iriam fazer. 
Esse foi o primeiro ponto em 2018. No ano de 2018 foi apresentado um plano a partir da resolução 
33, apresentou um relatório de 2017, que foi quando ela estava entrando na instituição e houve a 
troca de assistente social, a Thais até deu algumas orientações para ela, porque a área dela sem-
pre foi de saúde e não de assistência. Então a Thais contribuiu bastante e até a própria Carla deu 
algumas sugestões do que se poderia fazer e o que poderia colocar no relatório. Foi feito um plano 
de ação para 2018 e 2019 vinculado a resolução nº 33. No decorrer do processo em 2019 o con-
selho foi fazer uma visita na instituição, um monitoramento da inscrição, lembra que foi a Lucília e 
a Carla entre outros conselheiros que não lembra. E um dos posicionamentos foi, porque é que a 
entidade não realizava SCFV se a entidade já tinha o público alvo. Esse foi o posicionamento do 
conselho. E diz que apresentou o plano de ação de 2019 com o plano de ação da resolução 33 e 
o conselho sempre falou para fazer SCFV para os idosos. No decorrer do ano de 2019 ela diz que 
falou que a entidade iria fazer esse serviço e que gostaria de permanecer na resolução 33 e em 
nenhum momento o conselho orientou a instituição, nem ela assistente social e nem a diretoria de 
que poderiam permanecer com duas inscrições, uma da resolução 33 e solicitar uma nova inscri-
ção na resolução para SCFV. É isso que a entidade indaga na defesa, porque em 2019 o conselho 
não questionou o plano de ação para 2020 que era SCFV e não falaram para a instituição apresen-
tar plano de ação separado para a resolução 33 e nem plano de ação para SCFV, que o conselho 
não orientou isso, por isso que foi colocado aqui que houve uma indução ao erro, porque quando 
enviou mensagem para a conselheira Lucília perguntando se podia ter duas inscrições no conse-
lho, a mesma respondeu que sim, então ela questionou o porquê de não ter mantido a resolução 
33 e não saiu uma nova inscrição para SCFV, no que segundo a assistente social da entidade, a 
conselheira respondeu que ‘é mesmo poderia ter feito isso, mas agora já foi”. E questiona se isso 
não é induzir ao erro, porque segundo a assistente social Ana Paula isso não ficou claro para a 
entidade, que deveria ter feito separado o conselho está informando agora. O outro fato que foi que 
o conselho em nenhum momento durante a pandemia de 2020 (nesse momento se refere a con-
selheira Sandra que faz as reuniões de SCFV) em nenhum momento chamou a Casa transitória 
para participar das reuniões. A conselheira Sandra explica não como vice-presidente, mas sim 
como diretora do Departamento de Gestão – SUAS, que o mesmo monitora as entidades com 
Termo de Colaboração, se a entidade tivesse esse termo com a FASPG participariam do monitora-
mento, o qual é somente nesse sentido. Mas como a entidade não participou do edital e não tem 
termo de colaboração, não faria sentido monitorar. A assistente social Ana Paula argumenta que o 
monitoramento conforme legislação é para todas as entidades que tem inscrição no conselho. A 
conselheira Sandra explica que depende muito do que é colocado no plano do monitoramento, que 
o plano da FASPG é para as entidades inscritas e que tem Termo de Colaboração, e que o moni-
toramento é para serviço de convivência, que a entidade não estava realizando. A assistente social 
da entidade cobra o monitoramento do conselho e afirma que estava realizando sim esse serviço. 
A conselheira Sandra fala que o relatório diz que não estava sendo executado esse serviço. A as-
sistente social relata que não tem o Termo de Colaboração, mas que realizou atendimentos, inclu-
sive individuais, que está descrito no relatório e complementa dizendo que ganharam um recurso 
de R$ 90.000,00 para fazer a reforma do telhado que estava caindo na cabeça dos assistidos e 
levou 04 (quatro) meses e que não teria como fazer grupos na instituição sem realizar essa refor-
ma. E o conselho cancela a inscrição em plena pandemia sem ter dado direito de defesa da insti-
tuição e não orientaram que deveria ter feito um plano de ação da resolução 33 e um relatório da 
mesma resolução e a mesma documentação referente a SCFV. A conselheira Sandra coloca que 
se uma entidade executa um serviço tem que fazer relatório daquele serviço. A assistente social 
argumenta que o conselho segurou a inscrição da entidade até outubro de 2019 e que nada foi 
questionado, inclusive no plano de ação de 2019 tem erros que não foram questionados como está 
sendo questionado agora, que deveriam ter chamado a instituição, a qual sempre esteve aberta, 
que a instituição está há 61 anos em Ponta Grossa e que o conselho está deliberadamente que-
rendo fechar a instituição. Que quando o conselho coloca que a instituição não apresentou dados, 
e agora fala com a Tatyana Belo, que foi pedido para a mesma, quais as demandas da população 
da região a fim de elaborar os programas de geração de trabalho e renda na Casa. É um trabalho 
feito e agora o conselho diz que a entidade não fez nada e se pegar a resolução 27 diz isso clara-
mente. No ano passado foi pedido para as meninas dados específicos para mulheres, pois estava 
escrevendo um projeto para trabalhar geração de renda para essas mulheres, então como que a 
entidade não cumpre. O erro foi induzido pelo conselho mesmo e acha inadmissível isso. A presi-
dente reforça que em momento algum a intenção do conselho é fechar a instituição ou desrespeitar 
toda a história de uma instituição e tudo o que vem fazendo desde o começo de sua implantação. 
A conselheira quando leu o parecer, deixou bem claro que a qualquer tempo, tudo isso pode ser 
recomeçado e isso não traz prejuízo para a instituição, o prejuízo é esse tempo e de qualquer 
maneira esse prejuízo já está ai, mas daqui para frente é outra história, em momento algum que-
remos criar problema ou fechar a instituição, não tem nada disso. A assistência social vem se 
transformando desde a implantação do SUAS e talvez estejamos em um caminhar mais adiante e 
o fato de você [Ana Paula] estar vindo da saúde e voltando a esse processo da assistência, isso foi 
discutido no grupo, e o processo do SUAS vem se transformando desde a sua implantação e esta-
mos tendo embates com várias instituições, por diversos motivos, talvez o que para nós seja uma 
coisa normal, para você não seja e o conselho tratou como se fosse, não estou tirando a respon-
sabilidade do conselho, sabemos dos nossos erros, sabemos que poderíamos ter feito diferente, 
não vou usar o termo devia, mas poderia. Para o conselho é óbvio que você apresenta um plano 
de ação é sobre ele que você deve dar um relatório e talvez esse processo que estamos faça com 
que o conselho entenda isso, me sinto pré-disposta a dizer que em qualquer lugar que o funcioná-
rio esteja ele tem que fazer o relatório sobre o que ele planejou. [áudio inaudível]. A assistente 
social torna a dizer que no início de 2019 foi apresentado o plano de ação para geração de empre-
go e renda. Porém no decorrer nas reuniões do conselho foi falado para apresentar para SCFV. 
Como é que o conselho quer que apresente um relatório do final de 2019 do SCFV, se estamos 
discutindo com o conselho o plano de ação da entidade. Agora se querem que apresente só o 
plano, pois a entidade não deixou de atender, todos os cadastros de usuários estão dentro da 
instituição, porque mentiria em um relatório dizendo que fez isso ou aquilo se isso não foi feito se 
o ano de 2019 passou-se discutindo SCFV. Que o conselho está colocando a instituição em uma 
situação como se estivesse completamente errada. A secretaria executiva Thais pede para fazer 
uma sugestão, lembra que assumiu agora e que não acompanhou todo esse processo, que escu-
tou agora da comissão tudo o que foi feito. Gostaria de fazer uma proposta para que a comissão e 
a entidade se reunissem na próxima semana, para discutir como se pode resolver isso, porque o 
conselho deixou claro que ainda dá para fazer a inscrição. A assistente social da entidade interpe-
la a secretaria executiva dizendo que não quer a inscrição e sim a revogação do cancelamento. A 
secretaria executiva continua dizendo que nesse momento não será possível chegar a uma con-
clusão. Que seja marcado uma data e horário, virtual ou presencialmente, como preferirem. E 
completa dizendo que vai se inteirar de tudo, e por estar começando agora pode conseguir inter-
mediar essa situação, para poder ficar claro e resolver da melhor forma, reconhece que a Casa 

Transitória há anos executa atividades, então conversa com a comissão e define essa situação na 
próxima semana. A reunião fica agendada para dia 03/05/2021, no período da tarde. Na sequência 
passa para o próximo item da pauta que é sobre a entidade GERAR, a conselheira Lucília explica 
que como tinham duas demandas e se pretendia trabalhar as duas nessa data, porém foi aguarda-
do a prorrogação do mandato, que saiu apenas no final da tarde de quinta, e na sexta houve uma 
reunião extraordinária. Assim sendo a comissão não conseguiu finalizar o parecer da GERAR. 
Caso aconteça outra reunião extraordinária a GERAR poderá ser incluída nessa reunião. A Assis-
tente Social da entidade agradece o retorno. Esgotados os assuntos da pauta, a presidente Monica 
Mongruel encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e redigida 
pela agente administrativo Maria Aparecida da Silva, e redigida pela secretária executiva Thais do 
Prado Dias Verillo, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
Thais do Prado Dias Verillo__________________________________________________
CPF: 042.454.089-44
Sandra Regina Wichert Cisco _________________________________________
CPF: 726.394.589-49
Lucília do Rocio Lopes de Andrade ____________________________________________
CPF: 741.811.819-87
Monica Mongruel _________________________________________________________
CPF: 787.741.959-72 
Tatyane Denise Belo _______________________________________________________
CPF: 052.293.819-14
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
CPF:039.183.429-05
Ligia Cristina Souza França__________________________________________________
CPF: 700.847.859-34
Leni Aparecida Viana da Rocha_______________________________________________
CPF: 319.665.009-04
Acir Claro dos Santos _______________________________________________________
CPF: 014.248.829-15
Inês Chuy Lopes __________________________________________________________
CPF: 709.394.549-04
Marcia Fidelis_____________________________________________________________
CPF: 473.586.379-68
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________
CPF: 801.358.209-44
Reni Aparecida Eidam _____________________________________________________
CPF: 558.462.629-53
Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________
CPF: 077.457.139-00
Nathanie Hariene Panzarini _________________________________________________
CPF: 082.632.609-90
Antonio Elizeu Martins _____________________________________________________
CPF: 638.684.669-91
Ana Caetano Pinto ________________________________________________________
CPF: 803.488.748-87
______________________________________________________________________________
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Homologação das Inscrições 
 

A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, composta pela Resolução CMAS/Nº 08/2021, no 
uso de suas atribuições, torna público a homologação das inscrições, todas deferidas, dos 
candidatos a conselheiro municipal de assistência social da sociedade civil, biênio 2021/2023. 
 
SEGMENTO ENTIDADES 

 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 
Nº NOME REPRESENTAÇÃO 
01 Armando Madalosso Vieira Instituto Educacional Duque de Caxias 

02 Beatriz Martins Ciriaco de 
Francisco 

Grupo Renascer de Apoio aos 

Homossexuais 

03 Eliane de Fátima de Paula e 
Silva Dutra 

Serviço de Obras Sociais 

04 Priscila de Fátima Pinheiro ABASE – Centro Social Casa do Piá 

 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL de MEDIA COMPLEXIDADE 

 
Nº NOME REPRESENTAÇÃO 

01 Beatriz de Souza 
ASSARTE –  

Associação Artesanal do Excepcional de 
PG 

02 Laerte Bittencourt Filho  APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais 

 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL de ALTA COMPLEXIDADE 

 
Nº NOME REPRESENTAÇÃO 

01 Acir Claro dos Santos Núcleo Promocional Pequeno Anjo 

02 Osni Cirino da Cunha 
Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada 

dos Militares Espíritas 
 

SEGMENTO TRABALHADORES DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 Nº NOME REPRESENTAÇÃO 
01 Adrianis Galdino da Silva 

Junior Trabalhadores/ Assistente Social 

02 Ana Paula Almeida Rocha 
Ohata Trabalhadores/ Assistente Social 

03 Ana Paula Rocha Trabalhadores/ Assistente Social 
04 Camila Gomes de Barros Trabalhadores/ Assistente Social 

05 Nathanie Hariene Panzarini de 
Abreu Trabalhadores/ Assistente Social 

06 Valquíria Ferreira Verwiebe Trabalhadores/ Educadora Social 
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SEGMENTO USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Nº NOME REPRESENTAÇÃO 
01 Fernando César Alencastro Associação Ministério Melhor Viver 

02 Antônio Elizeu Martins Associação Ministério Melhor Viver 

03 Audrey Adriane Wagner IEDC – Guarda Mirim 

04 Silmara Raquel Chagas de 
Freitas 

APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais 

05 Cleuci Mara Barbosa Martins APROAUT – Associação de Proteção 
dos Autistas 

06 Mary Ane Aparecida 
Gonçalves 

APROAUT – Associação de Proteção 
dos Autistas 

 

                                                                                          Ponta Grossa, 28 de maio de 2021. 
 
             Monica Mongruel                                                           João Eliseu Montes 

Presidente do CMAS                                            Presidente da Comissão Eleitoral 
 

S M M A

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
AMBIENTAL INCORPORAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, torna público que irá 
requerer a Secretária Ambiental de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Autorização Florestal 
para  supressão de vegetação de 169 árvores nativas e 36 exóticas, para fins de uso alternativo do 
solo na Rua João Henrique Van Wilpe, S/N, Jardim Carvalho, Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DA CONCESSÃO DA Licença Ambiental Simplificada
PAIVA & PAIVA COMERCIO DE GAS LTDA (AMS GAS) Torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente  de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada com valida-
de de 2 anos para atividade Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)  na R O BRASIL 
PARA CRISTO 20 - CHAPADA – Ponta Grossa - Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LAS
PAIVA & PAIVA COMERCIO DE GAS LTDA (AMS GAS) Torna público que irá requerer a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença Ambiental 
Simplificada, para  Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados R O BRASIL PARA 
CRISTO 20 - CHAPADA – Ponta Grossa – Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
AMBIENTAL INCORPORAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA torna público que rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Prévia, com validade 
em 27/05/2022, para a atividade de parcelamento de solo (Loteamento para fins residenciais), a 
ser implantada na Rua João Henrique Van Wilpe, s/nº, Jardim Carvalho, Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO Nº 1 LTDA; torna público que requereu a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença de Operação, para a Fabricação de ração
para animais, localizada na Rua Francisco Przybzlovicz, 333 - Cará Cará - 84043-739 - Ponta 
Grossa/PR. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO Nº 1 LTDA; torna público que recebeu da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença de Instalação, para a Fabricação de ração
para animais, localizada na Rua Francisco Przybzlovicz, 333 - Cará Cará - 84043-739 - 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

 

RESULTADO 

EDITAL 004/2021 

TESTE SELETIVO PARA ALUNO BOLSISTA DO 
 GRUPO DE TEATRO CIDADE DE PONTA GROSSA (GTPG) 

 
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas 

atribuições, torna público o resultado do Edital 004/2021 – Teste Seletivo para Aluno Bolsista do 
Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa (GTPG). A banca avaliadora foi composta pelos profissionais 
Carol Scabora, Emerson Rechenberg e Ludmila Nascarella. O candidato poderá fazer uso de recurso 
administrativo, que deverá ser protocolado pessoalmente no dia 31 de junho de 2021, das 13h às 
17h, junto à Fundação Municipal de Cultura, situada na Mansão Villa Hilda (Rua Julia Wanderley, nº 
936 – Centro - Ponta Grossa/PR), sendo considerado intempestivo qualquer recurso fora deste prazo. 
Não serão aceitos recursos que questionem a avaliação artística dos candidatos, sendo a decisão da 
banca examinadora soberana neste caso. No dia 1º de junho de 2021, às 15h, no Cine-Teatro Ópera, 
será feita a primeira reunião com todos os selecionados, ocasião na qual o aluno bolsista deverá 
entregar os documentos listados no edital e assinar o Termo de Compromisso. O não 
comparecimento nesta reunião implicará no automático desligamento do selecionado, abrindo a 
vaga para os suplentes (em ordem de classificação). 

Situação Colocação Nome Vaga Pretendida Nota 

Aprovado 1º Lex Hilgemberge Atriz 9,17 

Aprovado 2º Ana Gambassi Atriz 8,83 

Aprovado 3º Vivian Chemin Bueno Atriz 8,80 

Aprovado 4º Juliana Nortok Atriz 8,77 

Aprovado 5º Nadhine Rios Atriz 8,60 

Aprovado 6º 
Mariana Rogeski Boá 

Marzola Atriz 8,57 

Aprovado 7º Ana Almeida Atriz 8,37 

Aprovado 8º Phayga Gruber Atriz 8,35 

Aprovado 9º Terezinha Musardo Atriz 8,33 

Aprovado 10º Viviane Oliveira Atriz 8,27 

Aprovado 11º Michella França Atriz 8,23 

Aprovado 12º 
Gustavo Luiz Fernandes 

Mayer Ator 8,17 

Aprovado 13º Dadá Munhoz Atriz 8,10 

Aprovado 14º Gabriel dos Anjos Ator 8,00 

Aprovado 15º Makaulen Tavares Ator 7,90 

1º Suplente 16º Mariele Zanin Atriz 7,90 

 

RESULTADO 

EDITAL 004/2021 

TESTE SELETIVO PARA ALUNO BOLSISTA DO 
 GRUPO DE TEATRO CIDADE DE PONTA GROSSA (GTPG) 

 
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas 

atribuições, torna público o resultado do Edital 004/2021 – Teste Seletivo para Aluno Bolsista do 
Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa (GTPG). A banca avaliadora foi composta pelos profissionais 
Carol Scabora, Emerson Rechenberg e Ludmila Nascarella. O candidato poderá fazer uso de recurso 
administrativo, que deverá ser protocolado pessoalmente no dia 31 de junho de 2021, das 13h às 
17h, junto à Fundação Municipal de Cultura, situada na Mansão Villa Hilda (Rua Julia Wanderley, nº 
936 – Centro - Ponta Grossa/PR), sendo considerado intempestivo qualquer recurso fora deste prazo. 
Não serão aceitos recursos que questionem a avaliação artística dos candidatos, sendo a decisão da 
banca examinadora soberana neste caso. No dia 1º de junho de 2021, às 15h, no Cine-Teatro Ópera, 
será feita a primeira reunião com todos os selecionados, ocasião na qual o aluno bolsista deverá 
entregar os documentos listados no edital e assinar o Termo de Compromisso. O não 
comparecimento nesta reunião implicará no automático desligamento do selecionado, abrindo a 
vaga para os suplentes (em ordem de classificação). 

Situação Colocação Nome Vaga Pretendida Nota 

Aprovado 1º Lex Hilgemberge Atriz 9,17 

Aprovado 2º Ana Gambassi Atriz 8,83 

Aprovado 3º Vivian Chemin Bueno Atriz 8,80 

Aprovado 4º Juliana Nortok Atriz 8,77 

Aprovado 5º Nadhine Rios Atriz 8,60 

Aprovado 6º 
Mariana Rogeski Boá 

Marzola Atriz 8,57 

Aprovado 7º Ana Almeida Atriz 8,37 

Aprovado 8º Phayga Gruber Atriz 8,35 

Aprovado 9º Terezinha Musardo Atriz 8,33 

Aprovado 10º Viviane Oliveira Atriz 8,27 

Aprovado 11º Michella França Atriz 8,23 

Aprovado 12º 
Gustavo Luiz Fernandes 

Mayer Ator 8,17 

Aprovado 13º Dadá Munhoz Atriz 8,10 

Aprovado 14º Gabriel dos Anjos Ator 8,00 

Aprovado 15º Makaulen Tavares Ator 7,90 

1º Suplente 16º Mariele Zanin Atriz 7,90 

 

2° Suplente 17º David Dias Ator 7,83 

- 18º 
Aline Maria Mendes 
Curto De Camargo Atriz 7,77 

- 19º Colombina Gasparello Atriz 7,67 

- 20º Amanda Tozzeto Atriz 7,57 

- 21º 
Carlos Alexandre De 

Andrade Ator 7,33 

- 22º Paulo André Ferraz Ator 7,33 

- 23º Aline Navarro Atriz 7,30 

- 24º 
Karolyne de Fátima 

Ferreira Atriz 7,23 

- 25º 
Talita Boldt Rodrigues de 

Souza Atriz 7,17 

- 26º Leo Chociai Ator 7,10 

- 27º Lucas Silva Da Rocha Ator 7,10 

- 28º 
Gabriel Antonio De 

Oliveira Lima Ator 7,03 

- 29º Alfredo Netto Ator 7,00 

- 30º Amanda Nass Atriz 7,00 

- 31º Nicole Contin Atriz 6,90 

- 32º Kezia Lia Praxedes Atriz 6,83 

- 33º Flavio Fanucchi Ator 6,73 

- 34º Nivaldo Santana Ator 6,70 

- 35º William Eduardo Berbert Ator 6,33 

- 36º Malu Fadel Atriz 6,23 

- 37º Nataly Lima Atriz 6,17 

- 38º Jonas Boita Ator 6,10 

- 39º Renan Sota Ator 5,83 

- 40º Julio Mano Ator 5,67 

- 41º 
Maria Janete Carvalho 

Antunes Atriz 5,67 

- 42º Leonardo Ribeiro Meira Ator 5,43 

- 43º Priscila Raquel Silva Gritz Atriz 5,33 

- 44º Gal Swiatowski Ator 5,17 

- 45º Ariel Albach Ator 4,87 

- 46º Rudson Puchta Ator 4,83 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.107 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 29, 30 E 31 DE MAIO DE 202110
 

Desclassificado 47º 
Aline Eurich Da Silva 

Valigura Atriz 0,00 

Desclassificado 48º Anielle Carraro Atriz 0,00 

Desclassificado 49º Barbara Copque Atriz 0,00 

Desclassificado 50º Bianca Camargo Atriz 0,00 

Desclassificado 51º 
Francielle Aparecida 

Freytag Atriz 0,00 

Desclassificado 52º Gabys Barbosa Atriz 0,00 

Desclassificado 53º Geovana Salgueiro Atriz 0,00 

Desclassificado 54º Giuliana Okuma Atriz 0,00 

Desclassificado 55º Graci Barros Atriz 0,00 

Desclassificado 56º Henrique Ditzel Ator 0,00 

Desclassificado 57º João Agostinho Ator 0,00 

Desclassificado 58º 
John Maycon Daner 
Campos Dos Passos Ator 0,00 

Desclassificado 59º Julia Souza Atriz 0,00 

Desclassificado 60º 
Kethyllin Mayara 

Michalski Atriz 0,00 

Desclassificado 61º Leandro Wenglarek Ator 0,00 

Desclassificado 62º Maiara Caroline Paula Atriz 0,00 

Desclassificado 63º Robert Salgueiro Ator 0,00 
 

Situação Colocação Nome Vaga pretendida Final 

Aprovada 1º Bya Paixão Iluminadora 9,67 

1º Suplente 2º 
Admilson Aparecido 

Anhaia Iluminador 9,10 

2° Suplente 3º 
Gustavo Luiz Fernandes 

Mayer Iluminador 8,17 
 

Situação Colocação Nome Vaga pretendida Nota Final 

Aprovada 1º Evlin Frandoloso Figurinista 9,90 

1º Suplente 2º 
Emerson Aparecido 

Mendes Batista Junior Figurinista 9,50 

2° Suplente 3º 
Nessandra Candido 

Cordeiro Figurinista 9,00 

- 4º 
Ressyleny Graziely Perez 

Melo Figurinista 7,93 

Desclassificado 5º Junior Mendes Figurinista 0,00 
 

 

Situação Classificação Nome Vaga pretendida Resultado 

Aprovado 1º 
Nessandra Candido 

Cordeiro Cenógrafo 9,67 

1° Suplente 2º Rafael Araujo Cenógrafa 8,83 

2º Suplente 3º 
Douglas Wansovicz 

Hitner Cenógrafo 7,50 

Desclassificado 4º Osley Okuma Cenógrafo 0,00 
 
 

Situação Classificação Nome Vaga Pretendida Resultado Final 

Aprovada 1º Camila Aparecida Leria 
Assistente de 

direção 8,27 

1º Suplente 2º Renan Sota 
Assistente de 

direção 7,93 

2º Suplente 3º Bruno Fernando De Paula 
Assistente de 

direção 7,67 

- 4º 
Carlos Alexandre De 

Andrade 
Assistente de 

direção 7,10 

- 5º Bya Paixão 
Assistente de 

direção 7,00 

- 6º Leo Chociai 
Assistente de 

direção 7,00 

- 7º Nataly Lima 
Assistente de 

direção 6,77 

- 8º Colombina Gasparello 
Assistente de 

direção 6,40 

- 9º Kezia Lia Praxedes 
Assistente de 

direção 6,33 

Desclassificado 10º 
Wallacie Alexander Do 

Prado Pavoski 
Assistente de 

direção 3,33 

Desclassificado 11º Ga Antunes 
Assistente de 

direção 0,00 
 

Ponta Grossa, 28 de maio de 2021 
 

ALBERTO PORTUGAL 
Presidente da Fundação Municipal de Cultural 

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

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 009/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
(IDEAS)
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras- Insumos e Material Médico 
+ Manutenção e “Serviços de Terceiros”, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula 
terceira do instrumento originário, R$ 859.306,50 (Oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e 
seis reais e cinquenta centavos), percentual de aproximadamente 13,89797%.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 16/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO: E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Fica retificada a cláusula sexta - dos prazos, passando a ter a seguinte redação:
  “O presente contrato terá vigência de 29/05/2021 a 29/05/2022.”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 025/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA- ISAC
OBJETO: 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 ter-
ceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta comple-
xidade assistência no Município de Ponta Grossa
VALOR: R$ 14.353.148,76 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e qua-
renta e oito reais e setenta e seis centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2020
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Comissão Técnica Permanente de Licitações

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021.

PREGÃO REALIZADO EM 01/03/2021.

Nº EMPRESAS PARTICIPANTES DATA DAS ANÁLISES

01 FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA 28/05/2021

3ª AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

                 

LOTE/
ITEM

TERMO DE REFERÊNCIA EMPRESA
MARCA/
MODELO

STATUS MOTIVO

01/01

JALECO FEMININO.COR: branca.TAMANHO: PP; P; M; G;
GG; EG; EXG.TECIDO: composição em microfibra sarja
(100%  poliéster),  peso  de  108  g/  m².MODELO:
Comprimento  7/8.  Gola  em  V.  Frente  e  costas  com
recorte  longitudinal.  Cinto  no  centro  das  costas,
embutido nas costuras. Bolsos chapados fixos entre as
costuras.  Manga  longa.  Fechamento  por  meio  de
botões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. 

FS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

DE
UNIFORMES

LTDA 

UNIVEST APROVADO

01/02

JALECO  UNISSEX  ODONTOLOGIA.  COR:  branca.
TAMANHO:  PP;  P;  M;  G;  GG;  EG;  EXG.  TECIDO:
composição em microfibra sarja (100% poliéster), peso
de  108  g/  m².  MODELO:  Comprimento  7/8.  GOLA
MODELO  PADRE.  Frente  e  costas  com  recorte
longitudinal. Cinto no centro das costas, embutido nas
costuras.  Bolsos  chapados  fixos  entre  as  costuras.
Manga  longa,  com  punho  em  ribana  de  malha
Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor
do  tecido  ou  incolor.  SERIGRAFIAS:  localizadas  na
manga  lateral  esquerda  e  no  bolso  superior  direito.
Logos  a  serem  definidas  e  disponibilizadas  pela
GERÊNCIA DE ODONTOLOGIA DA FMS.

FS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

DE
UNIFORMES

LTDA 

UNIVEST APROVADO

01/03

JALECO MASCULINO.  COR:  branca.  TAMANHO: PP;  P;
M; G; GG; EG; EXG. TECIDO: composição em microfibra
sarja  (100% poliéster),  peso de 108 g/  m².  MODELO:
gola em V. Comprimento 7/8. Manga longa. Abertura
na  parte  inferior  traseira  e  cinto  na  parte  posterior.
Dois  bolsos  frontais  inferiores  e  um  bolso  frontal
superior à esquerda Fechamento por meio de botões
corozita  20  mm  na  cor  do  tecido  ou  incolor.
SERIGRAFIAS: localizadas na manga lateral esquerda e
no  bolso  superior  direito.  Logos  a  serem definidas  e
disponibilizadas pela FMS.

FS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

DE
UNIFORMES

LTDA 

UNIVEST APROVADOPREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Comissão Técnica Permanente de Licitações

 A CTPL informa: 
1. As análises das amostras foram realizadas em reunião presencial entre Coordenação de Suprimentos + Coordenação de Atenção 
Primária + Coordenação de Odontologia.

Responsável pela Análise – Portaria 20.072 de 22/10/2020

Membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações:
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RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  23 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 27/05/2021       PROTOCOLO: 35088 / 2021 PROCESSO: 114

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: SUPRITECNICA LTDA - ME

Endereço: TERRA RICA, 664

Bairro: EMILIANO PERNETA   Cidade: PINHAIS - PR CEP: 

CNPJ: 13.107.128/0001-09  Insc. Estadual: 

Telefone: 4134033452

OBJETO

Aquisição de Teste imunocromatográfico rápido de diagnóstico para a detecção qualitativa do antígeno SARSCoV-2 em amostras 

humanas de swab nasofaríngeo.

JUSTIFICATIVA

artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110122023523953390300000 487 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  117966  300.00Teste imunocromatográfico rápido de diagnóstico para a 

detecção qualitativa do antígeno SARSCoV-2 em amostras 

humanas de swab nasofaríngeo. Sensibilidade mínima de 

91% e Especificidade acima de 99%. Leitura entre 2 e 15 

Minutos.APRESENTAR AMOSTRA

 41,45  12.435,00 KT

Total:  12.435,00 

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

EMBASAMENTO LEGAL

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 15/06/2021 
às 10h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma 
eletrônica 67/2021, para Realização de manutenções preventiva, corretiva e preditiva, calibração 
em equipamentos médicos hospitalares, reposição de peças e acessórios, com a realização de 
inventário das condições dos equipamentos pertencentes a Fundação Municipal de Saúde e que 
encontram-se em uso no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e PAC- Pronto Atendimento Central, 
ambos localizados na cidade de Ponta Grossa/PR. Valor Máximo: R$ 433.320,00(quatrocentos 
e trinta e três mil, trezentos e vinte reais). 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, 28 / 05 / 2021
Rodrigo Daniel Manjabosco

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

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

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 17 de junho 
de 2021 ás 09h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na forma 
eletrônica nº65/2021, para Registro de preços para eventual aquisição de Medicamentos. Valor 
Máximo: R$ 3.969.285,00 (Três milhões novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oi-
tenta e cinco reais). 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, 28/05/2021
Rodrigo Daniel Manjabosco

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 
 
Av. Visconde de Taunay, 950    Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP: 84051-900            Ponta Grossa - PR. 
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RESULTADO DO PREGÃO 58/2021 
Pregão nº 58/2021 – Processo nº 93/2021 – para Regsitro de Preços para eventual aquisição de Material de Acabamento 

realizado em 18/05/2021. 

FORNECEDOR: BLUM & CHINATO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 31.317.200/0001-04 
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

4 1 Assento para vaso sanitário, plástico, 

com tampa, cor branca. 

herc herc UND 300 26,9800 8.094,0000 

5 1 Assento para vaso sanitário, plástico, 

espuma, com tampa, cor branca. 

herc herc UND 200 65,0000 13.000,0000 

9 1 Cano de água 25 mm em PVC 

soldável. Barra 6 metros 

plastilit 

plastilit 

BR 30 20,3000 609,0000 

16 1 Fechadura externa alian¿a 

alian¿a 

UND 100 45,8300 4.583,0000 

17 1 Fechadura para banheiro alian¿a 

alian¿a 

UND 100 41,9700 4.197,0000 

18 1 Fechadura perfil estreito externa soprano 

soprano 

UND 20 49,0600 981,2000 

24 1 Lavatório porcelana cor branca sem 

coluna 

lorenzetti  

lorenzetti 

UND 20 116,3300 2.326,6000 

27 1 Maderite 12 mm - 1,10 x 2,20 m - 

chapa. 

s/ marca 

s/marca 

UND 10 53,0000 530,0000 

49 1 Tanque pré-moldado de concreto, 1 

cuba. 

s/marca 

s/marca 

UND 10 196,0000 1.960,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 36.280,80 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos). 
FORNECEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.663.726/0001-04 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 1 Azulejo branco acetinado 15 x 15 cm. LUME M² 50 34,0200 1.701,0000 

2 1 Azulejo branco acetinado 20 x 20 cm. LUME M² 50 34,5200 1.726,0000 

3 1 Bacia sanitária branca. ICASA UND 10 155,1000 1.551,0000 

6 1 Caixilho de cedrilho para porta de 

madeira - paredes de 14 cm. Jogo. 

J. P. SILVA UND 10 221,4200 2.214,2000 

7 1 Caixilho de cedrilho para porta de 

madeira - paredes de 18 cm. Jogo. 

J. P. SILVA UND 10 254,7500 2.547,5000 

10 1 Cola para cano 75 gramas AMAZONAS TB 50 7,7900 389,5000 

11 1 Cola PU 420 g SOUDAL TB 20 32,6500 653,0000 

12 1 Contra fechadura aluminío na cor branca 

para porta vidro temperado 10 mm, 

medindo aproximadamente: 100 mm de 

comprimento, 50 mm de largura. Com 

dois parafusos de alumínio para fixação 

na cor branca.  

VALFER UND 20 61,1100 1.222,2000 

13 1 Dobradiça pivotante inferior em alumínio 

na cor branca para porta de vidro 

temperado 10 mm – medindo 

aproximadamente: 130 à 150 mm de 

comprimento, 50 mm de largura, com 

VALFER UND 50 78,1900 3.909,5000 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
 

Departamento de Licitações e Contratos 
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pino de 8,2 mm – com dois parafusos de 

fixação de alumínio – mola e chapa de 

acabamento da mola em aço inox 

14 1 Dobradiça pivotante superior em 

alumínio na cor branca para porta vidro 

temperado 10 mm – medindo 

aproximadamente: 130 à 150 mm de 

comprimento, 50 mm de largura, com  

pino de 8,2 mm – com dois parafusos de 
alumínio para fixação na cor branca 

VALFER UND 50 79,5100 3.975,5000 

15 1 Fechadura alumínio na cor branca para 

porta de vidro temperado 10 mm – 

medindo aproximadamente: 100 mm de 

comprimento, 50 mm de largura, com 

tambor com chave simples – com três 

parafusos de alumínio para fixação na 

cor branca.  

VALFER UND 20 72,0100 1.440,2000 

20 1 Fechadura tipo tetra chave 2 voltas STAM UND 100 89,4700 8.947,0000 

21 1 Emenda para forro PVC rígido perfil "H". AAIXO M 200 4,6900 938,0000 

22 1 Forro duplo liso PVC rígido 200 x 10 mm, 

barra com 6 metros, especificar cor e 

metragem 

AAIXO M² 200 26,9200 5.384,0000 

23 1 Forro duplo liso PVC rígido 200 x 8 mm, 

barra com 6 metros, especificar cor e 

metragem 

AAIXO M² 100 25,6800 2.568,0000 

26 1 Madeira de eucalipto serrada em 

pranchas de 5 cm x 20 cm, com 

comprimento de 3,50 metros. 

EUCATEB M² 5 1.757,1600 8.785,8000 

28 1 Meia cana PVC rígido perfil simples AAIXO M 200 4,0200 804,0000 

29 1 Parafuso de fixação com bucha 10 mm JOMARCA UND 100 0,9700 97,0000 

30 1 Parafuso de fixação com bucha 6 mm JOMARCA UND 200 0,4000 80,0000 

31 1 Parafuso de fixação com bucha 8 mm JOMARCA UND 200 0,5700 114,0000 

32 1 Parafuso de fixação de vaso sanitário 

com bucha 10 mm 

JOMARCA UND 300 3,2200 966,0000 

33 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 100 x 

210 cm cedrinho. 

J. P. SILVA UND 20 253,0900 5.061,8000 

34 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 60 x 

210 cm cedro. 

J. P. SILVA UND 20 163,1100 3.262,2000 

35 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 60 x 

210 cm cedrinho. 

J. P. SILVA UND 20 159,8200 3.196,4000 

36 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 60 x 

210 cm itaúba. 

J. P. SILVA UND 20 151,3200 3.026,4000 

37 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 70 x 

210 cm cedro. 

J. P. SILVA UND 20 173,1000 3.462,0000 

38 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 70 x 

210 cm cedrinho. 

J. P. SILVA UND 20 222,3000 4.446,0000 

39 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 70 x 

210 cm itaúba. 

J. P. SILVA UND 20 181,9300 3.638,6000 
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40 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 80 x 

210 cm cedro. 

J. P. SILVA UND 20 170,3200 3.406,4000 

41 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 80 x 

210 cm cedrinho 

J. P. SILVA UND 20 169,5000 3.390,0000 

42 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 80 x 

210 cm itaúba. 

J. P. SILVA UND 20 167,8800 3.357,6000 

47 1 Porta interna chapeada (semi-oca) 100 x 

210 cm itaúba. 

J. P. SILVA UND 20 209,5100 4.190,2000 

48 1 Tanque de lavar roupa, porcelana 

branca, 1 cuba, sem coluna. 

DECA UND 2 364,4400 728,8800 

50 1 Trinco de pressão alumínio na cor branca 

para porta vidro temperado 10 mm ( sem 

parafuso de transpasse) 

VELPER UND 20 46,8900 937,8000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 92.117,68 (noventa e dois mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos). 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 128.398,48 (cento e vinte e oito mil, trezentos e noventa e oito 
reais e quarenta e oito centavos) 

LOTES DESERTOS/FRACASSADOS: 8-19-25-43-44-45-46 
Ponta Grossa-PR, 20 de maio de 2021 
Beatrice Farias 
Pregoeira 

  

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2021
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CNPJ: 07870661/0001-17
CONTRATADA: ROMA PRÉ MOLDADOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 79.572.442/0001-62
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na fabrica-
ção e entrega de ARTEFATOS DE CONCRETO, para aquisição eventual, conforme demanda da 
CPS, de TAMPA DE CONCRETO, durante 05 (cinco) meses, em regime de empreitada por preço 
unitário, conforme as especificações do Termo de Referência, que integra para todos os efeitos 
esse contrato.
VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
PRAZO VIGÊNCIA: 26/05/2021 a 26/10/2021.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 07/2021
SEI nº 35.732/2021
______________________________________________________________________________

PORTARIA nº 02, de 27 de maio de 2021
Dispõe sobre a instauração da Comissão de 
Avaliação de Bens Móveis Permanentes (de 
Informática, de Veículos e Bens em Geral).

 O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – 
CPS, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 
de dezembro de 2005, e visando o atendimento ao disposto no artigo 17, inciso II da Lei nº8.666/93 
e do artigo 4º, incisos I, VI e V, do Decreto Municipal nº1.800/07, que estabelece 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 da CPS, composta por 04 

(quatro) servidores efetivos da Administração Municipal Indireta, para a gestão 2021-2024.
Art.2º– Designar os servidores abaixo:
   I –  Ricardo Martins de Araujo – Membro Titular;
   II –  Josélia Ranieri Cogo – Membro Titular;
   III –  Aline Cristina Obinger Taques – Membro Titular;
   IV –  Renan Bach Tribeck – Membro Titular. 
Art.3º- Avaliados os bens pela Comissão, o processo será encaminhado ao Departamento Jurídico 

e a Diretoria Administrativo e Financeira para elaboração da documentação necessária, 
autorização para prosseguimento dos trâmites e baixa dos bens móveis permanentes.

Art.4º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Dê-se ciência e cumpra-se 

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
Eduardo Marques – Diretor Presidente

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 81/2021
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando o teor do Processo nº 904/2021 de autoria do Vereador Paulo Balansin;

RESOLVE
 Exonerar, a partir do dia 1º junho de 2021, ISABELA ZANGELINI PEREIRA, CPF nº 
065.698.399/00, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.

Ponta Grossa, em 28 de maio 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
______________________________________________________________________________

Câmara  Municipal de Ponta Grossa
RESUMO DO EDITAL  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  nº 08/2021

Processo:  18/2021      
Emissão: 28/04/2021
Data da abertura das propostas: 11/06/2021  Horário: 14:00hs
Local: SALA DO PLENÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que na Sala do 
Plenário do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 
880, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos moldes da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei 
Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, todas com as alterações 
posteriores e legislação correlata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:
 1. OBJETO:
1.1. O objeto deste Pregão é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continu-
ados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes à frota da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa, pelo período de 24(vinte e quatro) meses e início de vigência 
em 27 de junho de 2021, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados 
no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência.

 2. O VALOR MÁXIMO PARA O PREGÃO é de R$266.624,38 (duzentos e sessenta e 
seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).
 3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.01.02 – GASOLINA
 Maiores esclarecimentos do presente edital, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, no 
horário das 13 às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida 
Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR.
 Contato: (42) 3220-7100 - 3220-7151;
 E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br

Ponta Grossa, 28 de maio de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA 31/05/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR PASCOAL ADURA
Projeto de Lei Ordinária nº 129/2016:
Denomina de SALIM CHAIBEN a Rua nº 06 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta 
cidade.

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD
Projeto de Lei Ordinária nº 367/2016:
Denomina de JACOB SANSON a Rua nº 37 do Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta 
cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR RUDOLF POLACO
Projeto de Lei Ordinária nº 152/2020:
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ROBERTO RIBAS TAVAR-
NARO.

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

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Projeto de Lei Ordinária nº 14/2021:
Promove alteração na Lei nº 9.019, de 03/10/2007, conforme especifica.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 
                        CFOF - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR
                        COSPTTMUA  -
                        CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                        CSASE  -  Favorável

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 28/2021:
Denomina de MARIELLE FRANCO a Rua nº Sete, Bairro Uvaranas entre a Rua Manoel Marques 
e a Rua Serra do Cadeado, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         COSPTTMUA  - Contrariamente à aprovação

DO PODER EXECUTIVO    
Projeto de Lei Ordinária nº 41/2021:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00, e dá 
outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável   

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 46/2021:
Autoriza o Poder Executivo a doar o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira à Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa.

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

DO VEREADOR DIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 48/2021:
Promove alterações na Lei nº 8.427, de 16/01/2006, conforme menciona.

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

 DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 28 de maio de 2.021.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK
                      Presidente                                      1º Secretário

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

   
ORDEM - 13/2021

DATA CONCESSÃO 28/05/2021
NOME PAULO ROBERTO BALANSIN
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRÍCULA 1.897.118 SSP/PR - 103.134
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA CASA CIVIL E SECRE-
TARIA DE SAUDE DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 01/06/2021 - 08:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 01/06/2021 - 18:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO OFICIAL 
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