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PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

SUMÁRIO

DECRETO

Efetua a transferência de valores no total de R$
222.000,00.
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A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13899 de
16/12/2020, e tendo em vista o contido no protocolo SEI nº 65394/2021,

DECRETA
Art. 1º.

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA
- FMC.......................................................................................................14
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- FASPG..................................................................................................15
- CPS.......................................................................................................16

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº
13.899 de 16 de dezembro de 2020, artigo 7º, mediante a transferência de valores no
total de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), nas Dotações
Orçamentárias abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
03.000.00.000.0000.0.000.

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO

03.005.00.000.0000.0.000.

- CÂMARA MUNICIPAL...........................................................................16

03.005.15.482.0008.2.009.
71 - 3.3.90.39.00.00
04.000.00.000.0000.0.000.

DECRETOS

04.002.00.000.0000.0.000.
04.002.04.122.0220.2.014.

DECRETO

108 - 3.3.90.36.00.00

Nº 1 9. 4 1 4, de 09/09/2021

04.004.00.000.0000.0.000.

Abre um Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 732.500,00.

04.004.04.122.0017.2.018.

DECRETA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
PATRIMÔNIO
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 12.000,00
PESSOA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

07.004.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

07.004.26.782.0187.2.069.

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
01000 MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 732.500,00 (setecentos e trinta e dois mil
quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.003.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

05.003.04.451.0022.2.432.

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA CPS

1386 - 4.5.90.65.00.00
07.000.00.000.0000.0.000.

00510 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE
CAPITAL DE EMPRESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

07.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

07.002.26.782.0194.1.071.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO
00510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232.500,00
PESSOA JURÍDICA

1385 - 4.4.90.39.00.00

Art. 3º.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.000,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

07.000.00.000.0000.0.000.

470 - 3.3.90.30.00.00

05.000.00.000.0000.0.000.

Art. 2º.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
PRÉDIOS DA PMPG.
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 50.000,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

130 - 3.3.90.39.00.00

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei
Orçamentária nº 13899 de 16/12/2020, e tendo em vista o contido no protocolo SEI
nº 65394/2021,

Art. 1º.

Nº 1 9. 4 1 5, de 09/09/2021

II – Ficam reduzidos os seguintes valores
03.000.00.000.0000.0.000.
500.000,00

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado Superávit Financeiro na fonte de recurso 510 no valor de R$
732.500,00.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
09/09/2021.

03.005.00.000.0000.0.000.
03.005.15.482.0008.2.009.
70 - 3.3.90.36.00.00

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.000,00
PESSOA FÍSICA
Decreto nº 19415/2021 - Pág. 1/2

04.000.00.000.0000.0.000.
04.002.00.000.0000.0.000.
04.002.04.122.0220.2.014.
107 - 3.3.90.30.00.00

SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
PATRIMÔNIO
01000 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00

04.004.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

04.004.04.122.0017.2.018.

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
PRÉDIOS DA PMPG.
01000 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00

129 - 3.3.90.30.00.00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

07.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

07.004.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

07.004.26.782.0187.2.069.

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

472 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

150.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
á 09/09/2021.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de setembro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

07.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

07.004.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

07.004.26.782.0187.2.069.

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

2

472 - 3.3.90.39.00.00

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ATOS DO MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA

Art. 2º.

PESSOA JURÍDICA

150.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
á 09/09/2021.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de setembro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 9. 4 1 6, de 09/09/2021
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
1.600.000,00.

EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

DECRETA

Art.1º. O Decreto n. 19.277, de 22 de julho de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º. As medidas extraordinárias deste decreto aplicam-se no período de 14 de
setembro de 2021 a 20 de setembro de 2021. (NR)
Parágrafo único. Este prazo poderá ser alterado antes do vencimento para inclusão
de novas medidas restritivas em caso de agravamento da pandemia de
COVID-19 no Município de Ponta Grossa.”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de setembro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13899 de
16/12/2020, e tendo em vista o contido no protocolo SEI nº 65394/2021,

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão seiscentos mil reais),
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

09.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

09.002.12.361.0076.2.078.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO
00103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
1.600.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

581 - 3.3.90.32.00.00

Art. 2º.

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
Decreto nº 19415/2021 - Pág. 2/2
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

09.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

09.002.12.365.0080.2.085.

MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL-CRECHE
00103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.600.000,00
PESSOAL CIVIL

651 - 3.1.90.11.00.00

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á
09/09/2021.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de setembro 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 . 4 2 3, de 10/09/2021
Revalida o Decreto de 13.190/2017,
de aprovação do Loteamento Residencial Monte Hermon.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c a Lei 10.408/2010, tendo em vista o Termo de Ajuste de Conduta celebrado com os
empreendedores em 10/09/2021, e considerando, ainda, o contido no protocolado SEI25667/2021,

DECRETA

Art.1º. Fica revalidado o Decreto n. 13.190, de 27 de junho de 2017, de aprovação do Loteamento
Residencial Monte Hermon, pelo prazo de 12 meses a contar da data da publicação deste
Decreto, conforme o Termo de Ajuste de Conduta celebrado nesta data entre o Município
de Ponta Grossa e os empreendedores.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de setembro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 9. 4 2 4, de 10/09/2021

Altera o Decreto n. 19.277/2021.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no protocolo SEI 12722/2021,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo vírus SARS-CoV-2;
Considerando que o Município de Ponta Grossa se encontra em Situação de Emergência
em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020;
Considerando o previsto no Decreto Estadual n. 7.020, de 05 de março de 2021;
Considerando a necessidade imperiosa de garantir o isolamento social, como forma indispensável para a evitar a proliferação do vírus causador da COVID-19;
Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à
saúde;

______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 189/2021.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 28 de setembro de 2021, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma
eletrônica para Aquisição de toner para uso do Departamento de Urbanismo da SMIP do Município
de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 6.922,50(seis mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 – ramal 1349 ou ainda através do link http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 03 de setembro de 2021
CELSO AUGUSTO SANT'ANNA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 191/2021.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 24 de setembro de
2021, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras
e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão Eletrônico, para
Aquisição de LAVADORA PROFISSIONAL 220 VOLTS para uso da SMAPA. Valor Máximo: R$
2.640,00(dois mil, seiscentos e quarenta reais). Mais informações, bem como a integra do edital
e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337, ou
ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.
Ponta Grossa, 09 de setembro de 2021
BRUNO CESAR COSTA PINTO / Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
______________________________________________________________________________
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2021

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

94 / 2021

- Categoria: CAT.5E;
- Construção: U/UTP – 4 pares
trançados compostos de condutores
sólidos de cobre nu, 24 AWG,
isolados em polietileno especial;
- Cor: Preto;
- Capa externa: PVC retardante à
chama;
- Classe de flamabilidade: CMX:
IEC 60332-1 conforme ABNT NBR
14705
- Embalagem: Caixa FASTBOX em
lance padrão de 305 metros;
- Marcação sequencial métrica
decrescente (305 – 0 m), que facilita
a visualização da quantidade restante
na caixa e no cálculo dos lances para
instalação;
- Diâmetro nominal: 4,8 mm;
- Massa líquida: 26 kg/km
- NVP (Velocidade Nominal de
Propagação): 68%;
- Produto que atende as políticas de
respeito ao meio ambiente.
Aplicações:
- ATM -155 (UTP), AF-PHYOO15.000 y AF-PHY-0018.000,
155/51/25 Mbps
- TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100
Mbps
- GIGABIT ETHERNET, IEEE
802.3z, 1000 Mbps
- 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100
Mbps
- 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100
Mbps
- 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100
Mbps
- 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
- TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16
Mbps
- 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2021

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

94 / 2021

Total:
DATA: 06/09/2021

PROTOCOLO: 60425 / 2021

PROCESSO: 345

1.566,25

EMBASAMENTO LEGAL

CONTRATANTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA

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

Insc. Estadual:

CNPJ: 02.444.351/0001-17
Endereço: DOUTOR VICENTE MACHADO, 949

Bairro: CENTRO Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP:

______________________________________________________________________________

Telefone:

OBJETO
Aquisição de WEBCAM, MOUSE SEM FIO e CABO DE REDE, para o Aeroporto Sant’Ana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

JUSTIFICATIVA

Estado do PARANA

Fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93

Exercício: 2021

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

1000326781014521073390300000

1000 MATERIAL DE CONSUMO

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

ITEM(S)
Lot
1

1

1

Orde
1

2

3

Item Descrição
104790 WEBCAM HD COM MICROFONE INTEGRADO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Resoluções múltiplas 1080p/30fps (até 1920 x 1080 pixels)
720p/30 fps (até 1280 x 720 pixels)
- Megapixels da câmera: 3
- Tipo de foco: Foco automático
- Tipo de lente: Vidro
- Microfone integrado: Estéreo,
omnidirecional duplo
- Campo de visão (CDV) diagonal:
78°
- Zoom digital: 1,2x
- Conectividade USB: Plug-and-play
USB-A
- Oferece suporte a H.264 com a
codificação de vídeo escalável e a
codificação UVC 1.1 para minimizar
a dependência dos recursos do
computador e da rede
- Proteção de privacidade integrada
- Clipe universal pronto para tripés
que se ajusta a monitores de laptop
ou LCD
102412 MOUSE SEM FIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Cor: Preto
- Conexão: Sem fio
- Tecnologia Óptico
- Número de Botões: 03 botões +
scroll
- Interface: USB 2.0
- Frequência: 2.4GHz
- Resolução: Aprox. 3000 frames por
seg.
- Alcance do Wireless: Aprox. 5 m
- Design Compacto
- Nano receptor
- Dimensões aprox. do produto: 100
x 58 x 38 mm
- 1 AA baterias ou pilhas necessárias
(inclusas).
104646 CABO DE REDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

www.elotech.com.br

DATA: 09/09/2021
Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

UND

1.00

450,00

450,00

PROTOCOLO: 61778 / 2021

95 / 2021

PROCESSO: 350

CONTRATANTE
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Pág. 2/2

CONTRATADO(A)
Fornecedor: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Insc. Estadual:

CNPJ: 03.568.176/0001-32
Endereço: VISCONDE DE MAUÁ, 1420

Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP:

Telefone: 4232291442

OBJETO
aquisição de 30 (trinta) caixas de papel sulfite

JUSTIFICATIVA
artigo 24, II da Lei 8.666/93

DESPESA

UN

1.00

125,00

125,00

Programática

Fonte Descrição

0500204129003120323390300000

1000 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição
6769

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

CX

30.00

174,00

5.220,00

Papel sulfite A 4 branco, alcalino, gramatura 75/m2 cx com
5000 folhasPapel sulfite A4 75 gr, folhas alcalinas, c/ 5.000
folhas.

Total:

5.220,00

EMBASAMENTO LEGAL

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

CX

1.00

991,25

991,25

CLÁUDIO GROKOVISKI
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Pág. 1/2

www.elotech.com.br
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Resultado do Pregão nº 166/2021 – Processo nº /2021 – para Aquisição de Aparelho telefônico
sem fio, com as seguintes características mínimas realizado em 25/08/2021.
FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca
Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Aparelho
telefônico sem fio, com as
seguintes
características
mínimas:
Tecnologia
dect
6.0; identificador de
chamadas; Tecla na
base para localização do monofone
(tecla page); Teclas:
mudo; flash; e redis- INTELBRAS
1
1
UND
10
159,4900 1.594,9000
cagem; mínimo 02
TS 2510
volumes de campainha; indicador de carga da bateria; Bateria
mínima 4 horas de
conversação ou 72
horas em stand-by;
Voltagem: bivolt; Certificação pela Anatel
(indicada através de
selo de certificação)
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.594,90 (um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa
centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.594,90 (um mil, quinhentos e noventa e
quatro reais e noventa centavos)
Ponta Grossa/PR, 10 de setembro de 2021.
Pregoeira: Suzana Molina
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2021

RATI FI CA ÇÃO
DATA: 10/09/2021

DE

DISPENSA D E

PROTOCOLO: 61877 / 2021

L I CIT AÇÃO

N º

96 / 2021

PROCESSO: 353

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04

Insc. Estadual:

Endereço: SETOR BANCÁRIO SUL, 34
Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA - DF

CEP:

Telefone:

OBJETO
Contratação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a estruturação de Projeto de Concessão do Sistema de Iluminação Pública do
Município de Ponta Grossa, com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias
Público- Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017.

JUSTIFICATIVA
artigo 5º da Lei Federal 13.529/2017

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

0700315452008820663390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot Orde
1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

307.136,00

307.136,00

Total:

307.136,00

100161 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

EMBASAMENTO LEGAL

artigo 5º da Lei Federal 13.529/2017, conforme parecer jurídico.

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA

C O N T R ATO S
CONTRATO Nº 244/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO VILA VELHA PONTAGROSSENSE EIRELI
OBJETO: prestação de serviços de transporte para as equipes esportivas do Município, mediante
veículo tipo VAN, com ano de fabricação a partir de 2017, com capacidade mínima para 19 (dezenove) passageiros
VALOR: R$ 36.593,00 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e três reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 159/2021
______________________________________________________________________________
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CONTRATO Nº 232/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AUTO VIAÇÃO VILA VELHA PONTAGROSSENSE EIRELI
OBJETO: prestação de serviços de transporte para as equipes esportivas do Município, mediante
veículo tipo micro-ônibus, com ano de fabricação a partir de 2017, com capacidade mínima para
26 (vinte e seis) passageiros
VALOR: R$ 39.390,00 (trinta e nove mil trezentos e noventa reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 153/2021
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 288/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 07/09/2021 a 06/09/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 170.240,70
(cento e setenta mil duzentos e quarenta reais e setenta centavos).
______________________________________________________________________________

DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 329/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão do reajuste de valores para o período de 08/02/2018 a
08/02/2019, o qual constou incorreto nos 4° e 7° aditivos, fica acrescido o valor contratual, aludido
na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 23.805,25 (vinte e três mil oitocentos e cinco
reais vinte e cinco centavos).
______________________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 070/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MODELO PNEUS LTDA
OBJETO: Fornecimento de pneus e câmaras de ar, os quais são indispensáveis para o uso dos
veículos, caminhões e maquinários desta Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
VALOR: R$ 106.128,00 (cento e seis mil, cento e vinte e oito reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 149/2021.

DIVERSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONCORRENCIA nº 01/2021
Protocolo SEI : 22247/2021 - SMG

OBJETO: Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, para atender a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.
A Comissão Especial de Licitação, Constituída pela Portaria nº 20.755/2021 publicado
no Diário Oficial do Município no dia 04 de agosto de 2021, pag. 1 , cumprindo as determinações legais constantes no art. 10 da Lei nº 12.232/2010, vem tornar público a relação de profissionais que serão sorteados para compor a subcomissão técnica que analisará as propostas técnicas
da Concorrência 01/2121.
MEMBROS COM VINCULO:
1. Grasieli Raquel Rauber Borges, RG 60641501 CPF 03702328955
2. Mariana Galvão Noronha, RG 335979841 CPF 23053688875
3. Edson Gil Santos Junior, RG 59513060 CPF 00831319909
4. Josué Antonio Teixeira, RG nº 93762424, CPF nº 8066220149-30
5. Rodrigo Kviatkowski da Silva, RG nº 7405606-7, CPF nº 037.410.759-90
6. Marcelo Franco, RG nº 4946894-6, CPF nº- 834841329-49
MEMBROS SEM VINCULO
1. Henrick Loyola Porzycki RG nº 833077-9 CPF 065.813.189-30
2. Silvio Paulo Lohman, RG nº 3.829.091-6 CPF nº 650.850.949-72
3. Ana Laura Sé Silva, RG nº 10.838.778-5, CPF nº 089.541.449-00
O sorteio será realizado no dia 23 de setembro de 2021, às 10 horas na Secretaria
Municipal de Governo. Av. Visconde de Taunay, 950, Bairro Ronda Ponta Grossa.
As impugnações serão recebidas através de protocolo físico no endereço acima, ou no email
smgcontratos@pontagrossa.pr.gov.br até 48 horas antes do sorteio, conforme previsto no §5º do
art. 10 da Lei 12.232/2010.
Ponta Grossa, 10 de setembro de 2021.
Comissão Especial de Licitação
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº 02- Reunião Ordinária

Às quatorze horas do dia onze de março de 2020, na sede administrativa da Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida, situada à Avenida dos Vereadores, s/n, Ponta Grossa, tem
início a reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: 1. Abertura pela Presidente; 2.
Discussão e aprovação da Ata da reunião anterior; 3. Votação de eleição para Vice Presidente
do COMAD-PG; 4. Fórum Previda; 5. Pré Conferência; 6. Junho Branco; 7. Informe Geral 8. Encerramento. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva,
Claudimar Barbosa da Silva, Fernanda de Moura Berard Siqueira, Francisco Kapfenberger Filho,
Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, José Carlos Tozetto Vettorazzi, Leni Aparecida Viana
da Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camargo,
Odino Moro Neto, Renata Aparecida Dias, Reni Aparecida Eidam, Rosangela Zimovskei e Sandra
Mara Dias Pedroso. Conselheiros Suplentes: Débora Taborda Franco, Jonathan Fernandes e Paulo Cesar Ferreira de Camargo. Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros: Alexandra Maria
Stravatti e Tânia Daniel. A Presidente do COMAD-PG, Simone Sanson e Silva, abre a reunião
cumprimentando os presentes e justifica a mudança de local da reunião. A presidente colocou a
ata da reunião anterior em votação, todos concordaram e a ata foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, Simone fala do compromisso assumido, mas que, infelizmente, as Comissões não puderam se reunir antes da presente reunião para discutir as ações a serem desenvolvidas durante o
Junho Branco; dessa maneira não há como efetivar o Junho Branco na modalidade usual, assim
como a Terceira Conferência; e indaga a plenária o que poderia ser feito. Logo após fala do ofício
nº 136/2020, do Ministério Público, que pede informação sobre a Fraternidade Copiosa Redenção,
questionando se a mesma está apta a receber as verbas pleiteadas junto à Justiça do Trabalho; a
Presidente afirma que o ofício foi respondido positivamente, após contato com a entidade, que é
mantenedora da Comunidade Terapêutica Padre Wilton. A Presidente Simone abre espaço para os
Conselheiros presentes posicionarem-se sobre as questões apresentadas. Em seguida, Simone
fala da importância das Comissões Permanentes do COMAD-PG, para que possam começar os
trabalhos preparativos do Junho Branco e Terceira Conferência Municipal de Políticas Públicas
sobre Drogas, assim como produzir materiais a ser enviado a UEPG para revisão pelo setor de
informática e em seguida a impressão. O Conselheiro Claudimar sugere que as Comissões possam refletir a respeito das atividades a serem desenvolvidas, no que pode ser feito, destacando
que este é o momento de agir. O Conselheiro Claudimar sugere, ainda, que se poderia trabalhar
um eixo da Política Pública Municipal em cada semana do mês de Junho, proposta esta acolhida
por unanimidade pela plenária, com o destaque de que todos os eixos sejam contemplados nas
atividades a serem realizadas. Destaca, o Conselho somos nós, razão pela qual é necessário
ouvir, através dos Conselheiros e suplentes, cada entidade representada no COMAD-PG, e como
as mesmas podem atuar durante o Junho Branco e na Conferência. A Presidente enfatiza, ainda,
que é preciso dar um passo à frente e mostrar o que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas
Sobre Drogas; neste sentido, Simone cita como exemplo, o Conselho Regional de Psicologia que
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solicita com frequência informações sobre o andamento e as ações feitas pelo COMAD-PG. Simone comenta sobre a participação dos conselheiros nos eventos do Junho Branco. Foi informado
que já temos dois eventos confirmados; o Abraça UEPG e a corrida promovida pelo Esquadrão
da Vida. O Conselheiro Odino Moro Neto fala que os Ministros Evangélicos e que todas as Igrejas
farão uma atividade com os jovens. Simone pede para que todos os eventos estejam agendados
para a próxima reunião do COMAD-PG. A Conselheira Marisa Pereira de Camargo que representa
a APP Sindicato fará uma reunião para decidirem o que será feito. Simone comenta que as escolas
trabalham a prevenção. A Conselheira Ir. Fabiane diz que na Abertura do Junho Branco fará um
teatro com as meninas da Comunidade Terapêutica Rosa Mística. Simone sugere que as Comunidades Terapêuticas se reúnam para fazer um evento na semana de Tratamento. A Conselheira
Reni Aparecida Eidam da FASPG diz que ainda não há nada programado, mas que os CREAS,
CRAS podem fazer sim uma ação. Simone comenta que temos que decidir sobre as semanas
de acordo com cada eixo e o que cada secretaria poderia colaborar. O Conselheiro Pastor João
Montes, da Comunidade Terapêutica Melhor Viver, e os demais Conselheiros se propuseram a
planejar os eventos. Irmã Fabiane diz que o panfleto teria que estar prontos até a primeira quinzena de maio, para ser entregue nas paróquias. O convidado André da Comunidade Terapêutica
Padre Wilton fala do evento Volta Livre Soul como vai funcionar e que é um evento para todos os
jovens independente da religião, dos quinze anos até trinta anos e que será dia quatorze de junho
de dois mil e vinte. A Conselheira Fernanda de Moura Berard Siqueira representante da Fundação
Municipal de Saúde fala que o CAPS fará uma panfletagem. A Conselheira Leni Aparecida Viana
da Rocha fala dos servidores que são usuários de Álcool e de outras drogas, fala do atendimento.
Fala ainda de fazer a ponte com outras secretarias. A Conselheira Sandra Mara Dias Pedroso
representante do Núcleo Regional de Educação fala da mudança, e que estão aguardando a nova
Diretoria e vai conversar e que a escola como um todo irá participar dos eventos. A Conselheira Débora Taborda Franco, também representante do Núcleo Regional de Educação, comenta sobre o
Projeto na Escola. A Conselheira Maira fala que a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança
Pública irá definir a data do evento a ser realizado. O Convidado André fala do curso de formação
de novos agentes da Pastoral da Sobriedade que está previsto para acontecer em junho do corrente ano. Simone comenta sobre as Pastorais que irão se programar para os eventos do Junho
Branco. A Conselheira Reni fala da Pastoral da Criança como funciona. O Conselheiro José Carlos
Tozetto Vettorazzi representante do Conselho Regional de Farmácia fala que farão uma palestra.
Considerando as propostas apresentadas para realização das atividades para o Junho Branco, a
presidente reitera que para a próxima reunião, o máximo possível, a programação deverá estar
fechada. Dentre os informes gerais, Simone fala das indústrias de bebidas que se instalaram no
município e que reconhece que trazem benefícios como geração de emprego e renda, mas que
por outro lado temos que pensar a nível social o impacto que uma grande empresa desta natureza
poderá causar no município em que está instalada. A Conselheira Fernanda fala do alcoolismo e
seu prejuízo à saúde e que toda ação promovida sobre os riscos relacionados ao uso de álcool
e drogas tem que haver divulgação, principalmente pela imprensa da prefeitura. Em Seguida Simone lê o Oficio enviado pelo Vice Presidente do COMAD-PG pedindo desligamento do Conselho
Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas por motivos particulares. Em seguida Simone fala
da vacância do cargo e propõe a eleição nesta para vice-presidente do COMAD-PG para que a
vaga seja preenchida. A Conselheira Fernanda de Moura Berard Siqueira foi eleita por unanimidade. Sem nada mais a tratar encerra-se a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata
que será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Ponta Grossa, 11 de março de 2020.
Simone Sanson e Silva COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº 03 - Reunião Especial de Posse e Eleição

Aos 30 dia do mês de Junho de dois mil e vinte, àsquatorze horashoras, por meio virtual
teve início a reunião extraordinária do Conselho Municipal de a Municipal de Políticas Públicas
sobre Drogas de Ponta Grossa, teve início a Reunião Especial do Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas de Ponta Grossa para a posse dos Titulares e Suplentes indicados pelos
órgãos e entidades públicas e privadas representadas no Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas para o período de 30 de junho de 2020 a 30 de junho de 2022. A Presidente do
COMAD-PG, Simone Sanson e Silva cumprimentou os participantescorrespondente a sua gestão
de dois mil e dezoito a dois mil e vinteeagradeceu aos Conselheiros que integraram a composição
do COMAD-PG nesse período e muito contribuíram para as ações e o crescimento do Conselho.
Em seguida, a Presidente Simone procedeu à leitura do Termo de Posse dos Conselheiros e respectivos Suplentes para o biênio 2020/2022 declarando-os empossados, na seguinte ordem: I - do
Poder Público: SMCSP - Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública: Titular Maira
Martins de Hollebem e SuplenteSilmara Calixto; SMARH – Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos: Rosangela Zimovskei e Suplente Fabiano Otto Vieira dos Santos; FASPG –
Fundação Municipal de Assistência Social: Titular Reni Aparecida Eidam e Suplente Karym Rachel
MamiCollesel; SME -Secretaria Municipal de Educação: Titular Leni Aparecida Viana da Rocha e
Suplente Cyntia Drago Venancio; SMF - Secretaria Municipal da Fazenda: Romualdo Camargo
e Suplente Alexandre Fernandes Madalozzo; SMS - Secretaria Municipal de Saúde: Titular ...a;
FUNDESP – Fundação Municipal de Esportes: Titular Wanderlei dos Santos e Suplente Fernando
Pereira Pinto; Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa: ...3ª Regional de Saúde de Ponta
Grossa: ... ; UTFPR – Universidade Federal Tecnológica do Paraná: Marilei Aparecida Mocelin
e Suplente: Adriane Manfron Vaz; UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa: Titular ...;
Polícia Civil – 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa: Titular...; Polícia Militar – 5ª Companhia do
Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária: Titular 1º Tenente QOBPM Paulo Cesar Marcondes e
Suplente 1º Sargento QPM 1-0 Henrique José Medeiro; Agência do Trabalhador: Titular...; II – Da
Sociedade Civil Organizada: CRF-PR – Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná:
Titular José Carlos Tozetto Vettorazzi e Suplente Josyel Olszewski; CRESS-PR – Conselho Regional de Serviço Social – 11ª Região: Titular Deivid Ricardo Carolli e Suplente Fabiane Maria
Schoab Meier; CRP-PR – Conselho Regional de Psicologia do Paraná – 8ª Região: Titular Simone
Sanson e Silva e Suplente Diogenes Spartalis; COREN-PR – Conselho Regional de Enfermagem
do Paraná: Titular Márcio Lupepsiw e Suplente Lara Simone Messias Floriano; ACIPG- Associação
Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa: Titular Rodrigo Labiaki Suplente ...; OAB –
Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Ponta Grossa: Titular Claudimar Barbosa da Silva
e Suplente Fabiano Batista; CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança: Titular Francisco
Kapfenberger Filho e Suplente Luis Carlos Almeida; APP Sindicato – Núcleo Sindical de Ponta
Grossa: Titular Marisa Pereira de Camargo e Suplente Vera Rosi Lopes de Morais; Comunidades
Terapêuticas e Entidades de Assistência em Regime de Internação: Titular ...e Suplente Tania
Daniel; PREVIDA – Fórum Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Titular Izabelle
Antunes e Suplente...; SINEPE/PR - Sindicato das Escolas Particulares do Paraná: Titular Augusto
Rota Filho e Suplente Dione Rute Henneberg; Mitra da Diocese de Ponta Grossa: Titular Ir. Fabiane Maria Klein e Suplente ...; AME: Associação dos Ministros Evangélicos de Ponta Grossa: Titular
Odino Moro Neto e Suplente Paulo Cesar Ferreira de Camargo; Sistema FIEP: .... Em seguida Simone Sanson e Silva fala sobre a Eleição para Presidente e Vice-Presidente do COMAD-PG, para
o biênio 2020/2022 que será realizada na forma do Edital de Convocação e do Regimento Interno
do COMAD. Pergunta se há Conselheiros que queiram colocar seus nomes como candidatos. Não
havendo nenhuma outra apresentação de candidatos, procedeu-se à eleição por aclamação pelos
Conselheiros presentes com dezessete votos. Em seguida, tomaram posse, respectivamente, a
Conselheira Simone Sanson e Silva, como Presidente, e a Conselheira Sandra Mara Dias Pedroso, como Vice-Presidente, para o biênio 2020-2022, que hoje se inicia e que encerrará no dia
trinta de junho de 2022. Sem nada mais a tratar, a Presidente, agradecendo a presença de todos
os Conselheiros e Suplentes e saudando a todos declarou encerrada esta Reunião Especial, da
qual eu, Arlete, secretária executivalavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos Conselheiros participantes. Ponta Grossa, trinta de junho de 2020. Simone Sanson e Silva, Presidente
do COMAD.

EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº. 03/03- Reunião ordinária

Às quatorze horas do dia dez de março dois mil e vinte e um, em reunião online tem início a
reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pela Presidente; Leitura da
Ata da Reunião Anterior; Levantamento das atividades para o Junho Branco, Informes Gerais;
Encerramento. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva,
Sandra Mara Dias Pedroso, Alexandra Maria Stravatti, Irmã Fabiane Maria Klein, Leni Aparecida
Viana da Rocha, João Eliseu Montes, Francisco Kapfenberger Filho, Nachaly Neves.Odino Moro,Henrique José Medeiro,Raquel Fátima Almeida,Marisa Pereira de Camargo, Wanderlei dos
Santos. Justificou a ausência a Conselheira Marilei Aparecida Mocelin.A Presidente, Simone Sanson e Silva, inicia a reunião cumprimentando os participantes que estão online, em seguida fala da
Pandemia como está a situação, fala do início das atividades escolares, da preocupação e deseja
que tudo volte ao normal. Simone refere-se ao trabalho das Comunidades Terapêuticas e as dificuldades enfrentadas para manter o funcionamento diante da situação de pandemia. Simone fala
do caráter diferenciado das reuniões que tivemos desde agosto do ano de 2020 o qual considera
um avanço em termos da aproximação entre os diversos segmentos da rede de atenção aos usuários de drogas e seus familiares. Comenta ainda que não tivemos nenhum retorno da reunião anterior com o Presidente da Fundação Municipal de Saúde Dr. Rodrigo Manjabosco, no que se refere à situação da contratação de Psiquiatra para fazer os encaminhamentos para desintoxicação.
Em seguida fala urgência em dar seguimento da regularização do Fundo Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas-FMAD, no que se refere à criação do CNPJ e a abertura da conta bancária,
solicita à Comissão responsável para verificar o trâmite como está. O Conselheiro Kapfenberger
fala das diferentes necessidades de cuidados e proteção em relação ao encontro presencial das
pessoas, para que estes aconteçam apenas após a vacinação, a qual está acontecendo no Centro
de Eventos. Simone apresenta a representante do CAPS AD Nachaly Neves e esta se pronuncia
agradecendo a oportunidade de contribuir com o COMAD PG e neste momento já informam que
os casos em que são necessários encaminhamentos para desintoxicação por dependência química, o médico psiquiatra que atende o CAPS AD, realizada o atendimento no Pronto Socorro quando solicitado, pois não houve possibilidade de contratação de novos profissionais por conta do limite prudencial da folha de pagamento do Município de Ponta Grossa. Logo após Simone fala do
terceiro Item da pauta, a respeito da solicitação na reunião anterior, levantamento das atividades
para o Junho Branco, pergunta se alguém já tem sugestões. O Conselheiro Henrique Medeiro
pede a palavra e fala sobre o que foi feito durante a pandemia, ressaltando que o trabalho foi prejudicado no sentido de ser realizado na forma conforme prevista na proposta original e tiveram que
optar por Leis para a orientação primária sobre prevenção às drogas e fala da atividade da Banda
do PROERD fez e teve uma ótima repercussão, considerando que as ações serão virtuais. O
Conselheiro Henrique Medeiro fala que é uma boa iniciativa adaptar o calendário para o Junho
Branco e já colocou a disposição a Banda da Polícia Militar para fazer a cerimônia de abertura e
encerramento do Junho Branco. O Conselheiro Kapfenberger fala em que raciocinando vamos
precisar do CAPS AD para ter dados estatísticos precisos sobre os atendimentos que vem sendo
realizados e com isso dimensionar melhor como está à situação das drogas em nosso município,
pois estão nas mídias sociais grandes apreensões de drogas, reportagens falando do aumento da
criminalidade, restrições de vendas de bebidas, enfim, ressalta que são muitos fatores a serem
considerados especialmente pelo que é visto diariamente que são feitas grandes apreensões de
toneladas de drogas e questiona: será que aumentou tanto assim ou está sendo mais divulgado?
Sugere ao Conselho a formalização de um pedido via ofício da Presidência para ver com as Instituições responsáveis pela repressão às drogas para ver as estatísticas e recolher os dados e ter
uma visão real da situação atual, especialmente desde que iniciou a pandemia. Em seguida fala da
importância de se trabalhar na área de prevenção, usando como contraponto o fato de que o tráfico está muito forte. Trabalhamos na prevenção, tratamento e repressão diz Conselheiro Kapfenberger que representa a área de segurança. Simone fala da falta de participação da polícia civil
nas reuniões deste Conselho, e ressalta que não foi estabelecido contato devido à pandemia, mas
as ações próprias da Polícia continuam acontecendo. O Conselheiro Kapfenberger se dispõe a ver
com os órgãos de segurança para ver como está o problema das drogas. Os Conselheiros Kapfenberger e Conselheiro Henrique Medeiro ficam responsáveis por fazer o contato com a área da
segurança pública. O Conselheiro Kapfenberger solicita que sejam feitos ofícios para as autoridades municipais para pedir apoio ao Junho Branco. Simone pergunta aos demais participantes se
tem idéias para apresentar. A Conselheira Raquel fala das atividades da Ordem dos Advogados do
Brasil Subseção Ponta Grossa, através da Comissão da Mulher da qual faz parte, e que poderá
levar o tema e organizar algo para ser feito durante o mês de Junho. A Conselheira Irmã Fabiane
fala de conversar com a equipe da Comunidade Terapêutica Rosa Mística que retornará as atividades a partir da próxima semana pensar numa LIVE, com a psicóloga da Instituição, e uma live
junto com os Irmãos da Copiosa Redenção, relembrando o antigo Conselheiro Bérgson, que mesmo estando longe poderá participar por ser por via remota. Simone fala do calendário, um cronograma de atividades para o Junho Branco. Simone comenta sobre as páginas do COMAD PG E do
CIS PONTA GROSSA existentes no FACEBOOK de alguém se responsabilizar por dinamizar a
página e tratar da Política Pública Sobre Drogas, a Conselheira Nachaly se dispôs a assumir as
páginas. A Conselheira Nachaly vai levar a idéia ao CAPS AD para fazer as atividades para O Junho Branco. Nos informes gerais; Simone fala do contato do Senhor Luiz Carlos Hauer Presidente
do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre drogas que falou que vai acontecer uma Capacitação Técnica para todos os Conselheiros, será online, ainda não temos detalhes. O Presidente
Piti Hauer, falou ainda que ele e o Senhor Renato Figueiroa já estão tratando da Segunda Conferência Estadual de Políticas Sobre Drogas. Sobre a Comissão do Junho Branco, Kapfenberger fala
da sugestão de nomear a Vice Presidente que nomeará conselheiros para a comissão, outra sugestão Kapfenberger fala que a situação está muito grave se referindo à pandemia e que reunião
presencial no momento é muito arriscada. Que podemos fazer reuniões online, usar o whatsapp. A
Vice-presidente Sandra fala que organizaçáo evento do Junho Branco juntamente com a equipe do
COMAD e demais conselheiros que farão parte da Comissão Especial do Junho Branco, ressaltando que esse evento seja do COMAD. As Comunidades Terapêuticas organizarão as suas apresentações podendo preparar previamente vídeos para ser apresentados durante o Junho Branco. Em
seguida Simone fala das reuniões que tem sido produtivas, sempre de maneira continuada e com
quórum, antes e durante a pandemia, e agradece a participação de todos. Contudo, relata que ela
e seus familiares, têm enfrentado problemas de saúde, por conta do contágio com a Corona vírus
e que ainda inspiram cuidados. Simone fala da satisfação pelo trabalho realizado no COMAD, fala
de seu apreço pelo Conselho e da seriedade que esta representação exige. Fala que durante todo
o tempo que esteve no COMAD, seja como conselheira, seja como Presidente, sempre foi muito
satisfatório acompanhar o amadurecimento de todos e as conquistas de todos. Agradece a aceitação da Vice Presidente Sandra Mara Dias Pedroso, para ser a Vice-Presidente como representante do Núcleo Regional de Educação; acrescenta ainda, a questão da sua meta pessoal em ver o
FMAD instituído legalmente com condições de receber recursos financeiros para subsidiar projetos
de pesquisa, extensão e intervenção, entre outros, dando de fato a estrutura necessária para a
viabilização da Política Pública sobre Drogas no Município de Ponta Grossa e dos Campos Gerias.
Simone fala que diante do seu grau de dedicação ao trabalho, e pelas suas condições atuais de
saúde física (convalescença da SARS-COVID-19) optou por manter o seu vínculo de trabalho
profissional junto ao NUCRIA, nesse caso Simone informa que ela como Presidente e Sandra
como Vice-presidente, ambas estão deixando os seus respectivos cargos no COMAD. Em seguida
Simone convoca para o próximo mês, todos os Conselheiros para uma nova eleição. Ressalta que
todo o Conselheiro do COMAD tem possibilidade para assumir o cargo de Presidente e Vice-Presidente do COMAD-PG e, conforme as prerrogativas regimentais precisam se conversar para formar no mínimo uma chapa, para que na próxima reunião ordinária do COMAD possam realizar a
votação e eleger o Presidente e Vice Presidente para o novo mandato. Simone fala que também
pensará durante este mês vindouro, se irá se desligar do Conselho Municipal de Políticas Sobre
Drogas ou não, mas que isto independe da decisão de entregar a Presidência. O Conselheiro
Kapfenberger disse que entende bem a situação afirma que pela experiência da Simone é uma
decisão difícil. Fala das inúmeras situações vividas em parceria no COMAD, mas compreende o
momento atual. Simone despede-se de todos os conselheiros, destacando que até a próxima

EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021
reunião continuará se empenhando para ter a abertura da conta bancária do Fundo Municipal de
Políticas Públicas Sobre Drogas que finalmente concretizada. Sem mais nada a tratar Simone
encerra a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei a presente ata que será assinada por mim e
pelos conselheiros participantes. Ponta Grossa, 10 de Março de 2021. Simone Sanson e Silva
Presidente do COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº 05 - Reunião Extraordinária

Às quatorze horas do dia vinte e seis de agosto de 2020, numa reunião online tem início a
reunião extraordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta:...Informe Geral. Encerramento.
Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva, Alexandra Maria
Stravatti, Fernanda de Moura Berard Siqueira, Francisco Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, João Montes, José Carlos Vettorazzi TozettoLeni Aparecida Viana da
Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camargo, Odino Moro Neto, Raquel Fátima Almeida e Sandra Mara Dias Pedroso. Conselheiros Suplentes:
Jonathan Fernandes....Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros:... Também estiveram
presentes os convidados Rodrigo ...; Elaine Peclat, Bibiana Polli Stanger representantes da Fundação Municipal de Saúde. A Presidente do COMAD-PG, Simone Sanson e Silva, abre a reunião
cumprimentando os participantes. A presidente Simone pede para a Conselheira Alexandra a qual
solicitou a pauta que apresente sua reinvidicação. A Conselheira Alexandra fala que é uma pauta
do ano passado sobre os encaminhamentos para desintoxicação. Alexandra comenta que atualmente está prestando serviço em três Comunidades Terapêuticas como Assistente Social. Falou
também dos processos que está respondendo no Hospital Municipal Amadeu Pupi justamente por
encaminhar os usuários em situação de rua,fala da demora no atendimento dos usuários. Contou
a saga que viveu com o irmão dela mais velho que é usuário de álcool e que nesse dia estava
surtando correndo o risco de praticar o suicídio foi atendido no Pronto Socorro e que o médico o
liberou, pediu ajuda da Assistente Social Beatriz. Alexandra voltou ao PSM e perguntou ao médico
que o atendeu o porque da liberação, o qual respondeu com cinismo. Alexandra naquele momento
de tensão desceu do salto e foi em busca de informações com o responsável que disse para ligar
para o Luis Delgobbo. Depois disso o irmão dela foi encontrado na rua e trouxeram novamente
para o PSM. Sem solução queriam o laudo do psiquiatra. Então foi no médico particular que diagnosticou surto psicótico e que por conta disso foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia.
Alexandra fala de Rede, que todos os encaminhamentos são feitos pelo CAPS AD, diz que as
famílias que passam por essa situação, infelizmente por causa da pandemia o CAPS AD não está
atendendo presencialmente. A Presidente Simone fala que fez contato com a Terceira Regional de
Saúde. A Conselheira Fernanda responsável pelo CAPS AD fala das dificuldades que passam os
usuários, que desde que começou a pandemia, os atendimentos são grupais e que nunca parou
de atender , também fala da diminuição das consultas médicas, internamentos, tratamento. Estão
sendo atendidos mais ou menos duzentos casos por mês, alguns casos graves, como por exemplo
surtos psicóticos estão sendo atendidos em casa com a família. ,e que a nossa responsabilidade
é cuidar do paciente. Fernanda informa ainda que na Central de leitos demora até sessenta dias
e que a família reclama. Alguns casos graves, risco de abuso, risco de vida tiveram que recorrer
a alguma Entidade, pedindo a intervenção do Ministério Público e que eles sempre questionam e
com essa intervenção o Ministério Público acompanha os casos. Na Terceira Regional de Saúde a
demora para conseguir as vagas e quem regula as vagas é o Estado.Fernanda fala que acompanha a angústia dos familiares, diz que precisamos de leitos, Psiquiatria para atender os usuários
de álcool e drogas. A presidente Simone diz que essa situação tem se repetido nos municípios,
e que devido a pandemia , estão desassistidos. Em seguida Simone pede para o Subsecretário
Rodrigo Monjabosco falar sobre a questão da Saúde mental . Rodrigo fala que o psiquiatra já
existe no PSM , disponível para o atendimento das demandas como também atender os serviços
de Urgência e Emergência. Rodrigo diz queé possível dar conta das demandas nessa área. Fala
ainda que o Sistema de Saúde mental precisam de financiamento nesse setor. Elaine da Gerência de Saúde mental comenta que no serviço de saúde Mental as empresas são notificadas em
relação ao alcoolismo e que é preciso discutir com a Saúde Mental. Rodrigo Monjabosco fala que
é o momento, muitas coisas precisam se alinhar, e tem que fazer parte dessa rede e que pra isso
temos que buscar financiamento. Rodrigo fala ainda que o estado não entende a rede e que vários
níveis de complexidade, senão tiver a saúde mental que é um serviço primordial.Diz ainda que
a grande demanda é a Atenção Primária e que na pré pandemia são atendidas nas UBS e que
68% são da Saúde mental. E não estamos falando de estrutura física. A conselheira Lara diz que
o município deve se organizar em relação a isso. Lara fala ainda que a Universidade Estadual de
Ponta Grossa tem interesse em ajudar a mobilizar o município nessa questão. Rodrigo fala que
já houve essa conversação com o estado. Rodrigo diz ainda que a Elaine tem vários projetos em
Saúde Menta. Simone fala do Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas do COMAD-PG que
para responsabilização temos que ter.... Em seguida Simone fala que a SESA -Terceira Regional
de Saúde ia se desligar do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas.Comenta sobre o Email
recebido da SESA e as justificativas de não ter leito suficiente.Simone sugere que a UEPG, CMS,
COMAD, Terceira Regional de Saúde estabeleçam um protocolo, junto as empresas. Rodrigo comenta que no município já existe as Assistentes Sociais que entram em contato com as famílias
, mas os pacientes querem passar por um profissional da área da saúde mental. A Presidente
Simone pede que o município arregace as mangas, diz que a política acontece aqui. Em seguida
pede a todos para marcar uma reunião entre o COMAD, CMS,FASPG,UEPG,para implantar um
fluxo.Rodrigo pergunta para a Elaine sobre os projetos. Elaine faz uma explanação sobre os projetos em andamento. Rodrigo reforça para usar o CAPS AD. Fernanda informa que são feitas oito
desintoxicações no mínimo por mês ? diz que precisa de equipe de profissionais , e que isso é
responsabilidade do município. A Conselheira Lara fala de levar ao estado essas reinvindicações.
A Técnica do COMAD-PG Neumari sugere que na próxima reunião convidar o gestor da Saude
Mental. .Rodrigo diz que precisa ver com os servidores da Saúde Mental. Fala de envolver o estado alguém responsável pela Saúde mental. Simone pede para apresentar o que já existe dentro da
saúde. A Conselheira Lara fala da parceria, que teve reunião com o Conselho Municipal de Saúde
e que a Larissa... é a responsável pela Saúde Mental no município de Ponta Grossa, entender
melhor o estado e a rede, lembrar de várias instituições.Simone agradece a participação de todos.
Sem nada mais a tratar encerra-se a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata que
será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Ponta Grossa, 26 de agosto de 2020.
Simone Sanson e Silva COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº. 04/21- Reunião Extraordinária

As quatorze horas do dia quatorze de abril de dois mil e vinte e um, em reunião online tem
início a reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pela Presidente;
Leitura da ata da reunião anterior, Eleição de Presidente e Vice Presidente do COMAD-PG; Programação do Junho Branco, Informes Gerais e Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes: Simone Sanson e Silva, Sandra Mara Dias Pedroso, Alexandra
Maria Stravatti, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, Leni Aparecida Viana da Rocha, Marisa Pereira de Camargo, Paulo Cesar Camargo, Wanderlei dos Santos, Francisco Kapfenberger
Filho, Nachaly Neves, Jonathan Fernandes, José Carlos T. Vettorazzi, Diógenes Spartalis, Odino
Moro Neto, Raquel Fátima Almeida. Esteve ausente e justificou a Conselheira Marilei Aparecida
Mocelin. A Presidente Simone Sanson abre a reunião cumprimentando a todos os participantes
que estão online. Em seguida Simone fala sobre as atas das reuniões anteriores e coloca em discussão e em seguida a ata é aprovada. A Presidente abre a votação para que os Conselheiros
deliberem, pergunta se tem alguém interessado em assumir o cargo de Presidente e Vice Presidente do COMAD-PG. A Conselheira Marisa Pereira Camargo sugere que sejam as Conselheiras
Sandra, atual Vice Presidente do COMAD/PG e a Conselheira Alexandra. Marisa diz ”que seria
interessante que as duas assumissem, pelo grau de responsabilidade e atuação no conselho, elas
são eficientes naquilo que fazem, naquilo que assumem então a minha sugestão é essa.” Se houverem outras sugestões colocamos em votação. A Conselheira Sandra pode permanecer no con-
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selho, a Alexandra é uma pessoa capacitada todos conhecem a sua dedicação ao COMAD, tanto
tempo atuando no conselho como estagiária, agora já formada em Serviço Social, trabalhando em
duas Comunidades Terapêuticas como Assistente Social. A Conselheira Alexandra fala ”que até
houve uma articulação nesse sentido de ficar eu como vice e a Sandra como presidente, foi conversado com a equipe do COMAD e a Conselheira Sandra para tomarmos uma posição.” Simone
fala que ”esse momento é bem importante, todos tem condições de assumir, ninguém nasce presidente ou vice, tem condições de aprender, tem questões de ordem administrativa que a Arlete
domina, tem as questões de Serviço Social e técnica do COMAD que é a Neumari que trata, e está
se apropriando do conselho.” Simone comenta que tivemos muitas mudanças nesses dois últimos
anos. Diz que é um conselho que precisa estar em constante atualização. Agradece a sugestão da
Conselheira Marisa e pergunta se alguém mais se dispõe. O Conselheiro Paulo diz que tem como
sugestão do Conselheiro João Montes a indicação do Conselheiro Francisco Kapfenberger Filho.
Em seguida tivemos os votos dos demais conselheiros e as indicadas foram eleitas por Aclamação.
Sandra Mara Dias Pedroso eleita Presidente e Alexandra Maria Stravatti eleita Vice Presidente.
Simone aborda sobre problemas das doenças que foi acometida em 2020 como a cirurgia e a
COVID 19. Comenta que ficou mais recolhida, como disse na última reunião, ”quando se depara
com a morte, inclusive familiar a gente muda as perspectivas de vida,”, mas disse que tem expectativas de ver o Fundo Municipal Sobre Drogas em funcionamento. A Vice Presidente Sandra diz
que ficou muito feliz com a indicação e se sente muito grata, fala também da indicação do Conselheiro Kapfenberger pelo conselheiro João Montes e Conselheiro Paulo Camargo, que tem a admiração por sua conduta. A Vice Presidente Sandra enfatiza que Simone agora está mais fortalecida
e quem sabe poderia continuar, e que a questão do COMAD pode resolver conforme a demanda.
Ela pede que a Simone decida, para que haja continuação ou mudamos a pauta para podermos
prosseguir com os encaminhamentos, junto algumas organizações, as outras coisas todas as comissão tem idéia, então se a Simone fica tocamos o barco, senão mudamos a pauta para podermos encaminhar as ações, o mais emergencial são os ofícios que o Conselheiro Kapfenberger
havia solicitado para que fossem encaminhados para algumas Organizações. A Conselheira Marisa pede uma definição clara diz que não podemos ficar nessa instabilidade, por isso sugeriu os
nomes das Conselheiras Sandra e Alexandra. A Presidente Simone Sanson informa que deixa o
cargo de Presidente do COMAD/PG e vai informar ao Conselho de Psicologia que deixará também
de ser conselheira junto ao COMAD. A Conselheira Alexandra fala que se a ”Simone reconsiderou
ficar por ela tudo bem, foi feito essa articulação devido a Simone ter se manifestado sair do Conselho e pediu que se articulasse para o cargo.” A Conselheira Irmã Fabiane fala que ”a Simone
deixa o cargo bem confortável já que se doou no COMAD por anos a fio”, Irmã diz ”que é pra ela é
tranqüilo a renuncia da Simone, fica a gratidão pelo tempo de doação, muito tranqüilo não precisa
se justificar.” Conselheira Irmã Fabiane fala da Conselheira Sandra e Alexandra das suas qualidades e as cumprimenta. Presidente Simone fala do não posicionamento do Conselho no ano passado, quando a mesma colocou o seu cargo à disposição para os Conselheiros e que as pessoas
deveriam ter assumido uma posição. Fala que continuou junto ao COMAD-PG, porque ninguém se
manifestou na época, por isso assumiu novamente a Presidência. De sua parte fala que a Sandra
e a Alexandra aceitem essas indicações e assumam os referidos cargos. Ao ser convidado Irmã
Fabiane fala ”que tem muitos compromissos e obrigações dentro da Congregação e que agora foi
eleita para o Conselho Interno e que junto com a Madre conduz a Congregação e que isso demanda bastante da minha presença e ocupação”, também faz parte do Conselho da FEBRACT, por
isso não podia assumir o cargo. Agradece a Sandra pela indicação. A Conselheira Sandra fala
sobre assumir e seguir no COMAD/PG já que a Simone lhe da essa benção, e diante da atual situação ela e a Conselheira Alexandra assumem. Em seguida a Presidente Simone anuncia que por
aclamação a Conselheira Sandra Mara Dias Pedroso foi eleita Presidente do COMAD-PG e Conselheira Alexandra Maria Stravatti eleita Vice Presidente do COMAD-PG. E a Equipe do COMAD
Arlete Maria Gouvêa como Secretária Executiva e Neumari Perpétua da Cunha como Assistente
Social e Responsável Técnica do COMAD-PG. A Presidente Simone deseja um bom tempo para
as duas, que seja produtivo esse caminhar do Conselho. Em seguida Simone fala do Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas do COMAD, e pede para o Conselheiro Medeiro verificar como
esta o trâmite. Ainda não está finalizado. Quanto aos ofícios solicitados pelo Conselheiro Francisco
Kapfenberger os mesmos já estão prontos e assinados. A Conselheira Simone se despede agradecendo a todos e se coloca a disposição dos demais conselheiros. O Conselheiro José Carlos
agradece a Simone Sanson e Silva e o Dr. Claudimar Barbosa da Silva todo esse tempo que estiveram à frente do COMAD-PG onde se doaram por todos esses anos. A Responsável Técnica do
Conselho Assistente Social Neumari Cunha fala sobre eleição e pessoas para assumir responsabilidades, e que isso infelizmente não ocorre só no COMAD que acontece isso e que a maioria dos
conselheiros sempre são as mesmas pessoas que participam de tudo. Neumari agradece a Simone por ter convidado ela para vir para atuar junto ao COMAD/PG, ajudando na Secretaria na parte
burocrática para que desse certo a sua vinda. Infelizmente a pandemia nos pegou de surpresa e
muitas coisas não puderam ser realizadas Simone agradece as palavras de Neumari. Conselheira
Alexandra fala sobre ”o momento de eleição, mas trazendo a trajetória do COMAD que entrou
como estagiária fazendo Serviço Social em formato EAD trabalhando por um sonho e o COMAD
fez despertar na sua pessoa o interesse pelas políticas públicas sobre drogas, porque nós temos
inúmeros usuários precisando realmente desse auxilio, tantas as Comunidades Terapêuticas,
quantos outros serviços, outras instituições vem numa luta muito grande pra que a gente reverta
essa situação.” Alexandra diz que ”o Conselho vem pra trabalhar nesse viés, a oportunidade que o
Dr. Claudimar, depois a Simone trouxeram com a vinda desse Fundo Municipal de Políticas sobre
Drogas, que tanto a gente fala tanto a gente ouve, que tanto a gente descreve, é a oportunidade
única pra gerar recursos pra gente lutar por esse mal que é a dependência química,” então de
surpresa de ficar como Vice Presidente junto com a Presidente Sandra, Alexandra agradece a Simone e o Dr. Claudimar que muitas da coisa que ela aprendeu também como pessoa, foram através deles, hoje talvez não estejamos tão ativos quanto deveria, mas porque ficamos meio mornos
foi essa a palavra que usou, mas as políticas públicas elas não podem parar em nenhum momento, elas precisam acontecer, na realidade ver os jovens hoje em dia, mais maduros até idosos.
Conselheira Alexandra fala que tem feito atendimento com idosos com mais de sessenta anos que
não sabe nem para onde encaminhar, não podemos perder essa essência de lutar por essa política, porque quem está sofrendo agora nesse instante, diz que tem feito acompanhamento com
pessoas em situação de rua de um ano para cá desde a pandemia o que tem de jovens usuários,
o crack passando de mão em mão, é um absurdo é um sofrimento que vem além da pandemia,
Covid-19, mortes, mas se formos olhar o jornal quantos adolescentes nós perdemos, quantos jovens de vinte, vinte e poucos anos sendo executados porque de alguma maneira as políticas públicas não estão funcionando como deveriam, nunca funcionou segundo a Conselheira Alexandra.
Mas o COMAD tem esse potencial para poder movimentar isso e fazer todas as melhorias possíveis dentro dessa plataforma, mas como um todo. Então de surpresa tinha comentado com a
Conselheira Sandra, mas não tinha efetivado nada ainda e agradece a Simone, pois tem um carinho muito grande por ela, pela família, pelo Dr. Claudimar, tanto pelo Conselho como pela Pastoral
da Sobriedade a qual também faz parte e tem um trabalho em conjunto. E dizer que esta disponível
diante desse quadro e que mesmo febril está presente. O Conselheiro Francisco Kapfenberger fala
que quase enfartou por causa da tecnologia, por isso entrou atrasado na reunião como entrou
agora ainda não entendeu o que houve, a Presidente Sandra comenta que o Conselheiro Kapfenberger foi indicado para ser Presidente do COMAD. As conselheiras falaram da alegria caso ele
venha aceitar o cargo de Presidente do COMAD Ele fala da sua trajetória no COMAD, fala do trabalho da Simone como presidente, diz que passaria um bom tempo falando dela, fala do contato
com o conselheiro Medeiro para levar os ofícios para as autoridades policiais. Diz que não sabe o
motivo da saída da Simone, mas que tem certeza que tanto a Simone como o Dr. Claudimar nunca
se desligarão do COMAD. O Conselheiro Francisco Kapfenberger fala sobre a situação atual tanto
da drogadição como a violência entre os jovens e adolescentes. A Conselheira Sandra pergunta
então se ele aceita o cargo de Presidente, o Conselheiro Francisco Kapfenberger diz que não, pelo
mesmo problema da Conselheira Simone, por questão de saúde, pois também foi acometido da
COVID 19 e não vai conseguir assumir mais esse compromisso, vai auxiliar em tudo que for possível. O Conselheiro Francisco Kapfenberger Filho e a Conselheira Sandra comentam sobre as
conversas entre os conselheiros sobre a eleição. A Conselheira Sandra fala da vinda dela para o
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COMAD, sobre o processo da eleição e agora vai ficar como Presidente e a Conselheira Alexandra
como Vice Presidente. A Conselheira Izabelle fala sobre seu trabalho na Comunidade Terapêutica
Esquadrão da Vida, mas que a gente possa sempre estar se ajudando e nesse novo ciclo, agradece a Simone e pede para estender ao DR. Claudimar e cumprimenta a Presidente eleita Sandra e
a Vice Presidente eleita Alexandra. A Presidente Sandra fala que é a primeira vez que há uma
eleição sem plataforma nunca aconteceu algo assim, mas a gente agradece as indicações, ela
sempre confiou no COMAD fala de uma pouca caminhada, mas que, por isso comentou com a
Alexandra quando surgiu a idéia, mas vamos caminhando e sabe que pode contar com a equipe
do COMAD. Conselheira Sandra fala que fica muito feliz, mas que vai precisar de muita ajuda.
Agradece a todos. Em seguida Conselheira Simone agradece a todos e fala da trajetória de vinte
e seis anos acompanhando o COMAD e que jamais deixou de atender a dependência química e
não vai deixar. Fala que sempre estará à disposição do COMAD. A Conselheira Irmã Fabiane colocou uma questão importante, precisamos saber que não é fácil estar na berlinda, agradece a
Simone por ter convidado ela para ir para o COMAD. A Vice Presidente eleita Conselheira Alexandra fala das Políticas Públicas Sobre Drogas. O Conselheiro Francisco Kapfenberger Filho justifica
o atraso, confirma seu voto, para Sandra e Alexandra e fala sobre pandemia. A Presidente eleita
Conselheira Sandra fala do momento do puxão de orelha do Conselheiro Francisco Kapfenberg
Filho que diz como assim, sai Presidente e Vice do COMAD? A Conselheira Izabelle fala sobre
agradecer ao Dr. Claudimar e Simone, fala da capacidade de outras pessoas e agradece, fala de
ajudar no COMAD-PG. A Conselheira Sandra agradece e fica feliz pela votação. A Conselheira
Simone agradece e parabeniza Sandra e Alexandra. Conselheira Irmã Fabiane sugere para a
Presidente eleita Conselheira Sandra para a mesma fazer uma reunião extraordinária na próxima
quarta feira para discutirmos sobre o Junho Branco. A Vice Presidente fala sobre o Junho Branco,
fala para todos virem com idéias para podermos fechar a programação, informa que devido à
pandemia muitas ações serão virtuais e que talvez uma ou outra coisa seja presencial. usar as
redes sociais nesse sentido para impulsionar o Junho Branco e o Conselho também, organizar
todas as ações. A Conselheira Izabel Le e a Conselheira Irmã Fabiane se prontificaram para fazer
o Cerimonial do Junho Branco. Conselheira Simone encerra com um agradecimento a Deus principalmente, pela oportunidade que teve de estar à frente do COMAD e partilhar a alegria de cada
um de nós, pela amizade e pede para ser informa quando sair o Fundo Municipal Sobre Drogas e
os projetos, agradece a paciência de todos. Sandra fala dos 30 anos do COMAD e que precisamos
comemorar, pois são anos de pérola. Sem mais nada a tratar eu lavrei apresente ata que será
assinada por mim e pelos conselheiros participantes. Ponta Grossa, 14 de Abril de 2021, Simone
Sanson e Silva Presidente do COMAD-PG .
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº 04- Reunião Ordinária

Às quatorze horas do dia doze de agosto de 2020, numa reunião online tem início a reunião
ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: 1. Abertura pela Presidente; 2. Discussão e
aprovação da Ata da reunião anterior; 3. Votação de eleição para Vice Presidente do COMAD-PG;
4. Fórum Previda; 5. Pré Conferência; 6. Junho Branco; 7. Informe Geral 8. Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva, Fernanda de Moura
Berard Siqueira, Francisco Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, João
montes, Leni Aparecida Viana da Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin,
Marisa Pereira de Camargo, Odino Moro Neto, Raquel Fátima Almeida e Sandra Mara Dias Pedroso. Conselheiros Suplentes: Débora Taborda Franco, Jonathan Fernandes e Paulo Cesar Ferreira
de Camargo. Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros: Fernanda de Moura Berard,... A
Presidente do COMAD-PG, Simone Sanson e Silva, abre a reunião cumprimentando os presentes
e justifica o porquê da reunião online por causa da Pandemia do COVID 19. A presidente colocou a
ata da reunião anterior em votação, todos concordaram e a ata foi aprovada por unanimidade. Em
seguida Simone apresenta as convidadas Psicólogas Dione... E a Professora Virginia do CRFP
e CRR, deu uma palestra sobre Formação de Conselheiros, uma idéia do COMITÊ... A Psicóloga
Dione agradece o convite, O CENTRO... tem a idéia de estrutura para conselheiros, profissionais...
Professora da UNI... Curso de Psicologia. Primeiro partindo do princípio interdisciplinar... .A situação envolvida é o sujeito, a equipe tem que estar preparadas para quando atenderem as pessoas
recaídas. Pensar em Pronto Socorro e que o Conselheiro e administração precisam reavaliar e
articular com outros Conselhos. A Psicóloga Dione diz que nosso problema não é a droga e sim a
pessoa. Em seguida fala a Professora Maria Virginia Cremasco que cumprimenta a todos. Também
fala sobre pessoas, acolher os usuários onde e diz onde acha que ele está nó temos um suposto
saber e que deveria estar sendo atendido com qualidade. Virginia diz que agora dia nove de setembro terá um Seminário de prevenção, do Projeto Núcleo e Prevenção do Suicídio.Maria Cristina
Cremasco e a Psicóloga Dione ... Juntamente com a Universidade Federal do Paraná se colocam
a disposição e o compromisso de enviar o link de prevenção do suicídio. Irá mandar também o
livro que chama Formação em Políticas drogas de dois mil e dezesseis e dois mil e dezoito, são
duas edições. Abrindo, fechando convênios um projeto do GVD E CRR, aulas postadas no link. A
Assistente Social e Técnica do Conselho Municipal de políticas Públicas Sobre Drogas de Ponta
Grossa dizem que o tema é muito interessante, por ser amplo, e pergunta se existe a possibilidade
das professoras Dione e Virginia fazerem uma live sobre o Conselho Regional de Psicologia. O
Conselheiro Francisco Kapefenberger Filho fala do saber ouvir também achou interessante a palestra das professoras e diz que trás uma reflexão muito boa.A conselheira leni Viana da Rocha fala
que foi excelente a explanação das professoras.A Conselheira Izabele Antunes comenta que em
Curitiba as Comunidades Terapêuticas recebem verbas da secretaria de Saúde e da Secretaria de
Assistência Social.Simone fala do grupo do watssap mesmo com a pandemia as pessoas precisam
participar das conversas e reuniões, vai postar as Comissões Permanentes. Em seguida pede para
A Vice presidente Sandra Mara Dias Pedroso para cadastrar a nova Conselheira Silmara Calixto.
Simone pede que as Entidades que representam no COMAPG façam suas alterações pelo E-mail.
Sandra fala do formulário que ainda hoje será disponibilizado aos conselheiros. A conselheira Leni
fala da importância de outras pessoas participar do Conselho. A Presidente Simone fala do Fundo
Municipal de Políticas Sobre Drogas diz que só falta abrir uma conta e fazer... Simone pede para
Neuma ri comentar sobre as reuniões administrativas que são sendo online, pois a Arlete e Neumari são do grupo de risco e permanecem em casa por conta do Decreto Municipal. Neumari comenta
sobre o POP uma metodologia de trabalho que é feito em vários setores para administrar melhor o
trabalho.Também a Presidência, Vice Presidência, reuniões, atas o POP vai colocar quais são os
objetivos, quais os materiais, , descrição das ações, alguns fatores, e o pop pode ter algumas referências. Neumari disse que irá tornar mais prático o Conselho. Simone diz que a próxima reunião é
da Comissão de Fiscalização, que será dia dezessete de agosto às quatorze horas online. Simone
comenta que as Comunidades Terapêuticas Padre Wilton e Melhor viver solicitaram uma visita
em suas dependências. Isso será discutido na reunião da Comissão de fiscalização. Simone Sem
nada mais a tratar encerra-se a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata que será
assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Ponta Grossa, 12 de agosto de 2020. Simone
Sanson e Silva COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº05/21- Reunião Ordinária

ÀS quatorze horas do dia doze de maio de dois mil e vinte e um, em reunião online tem início
a reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pela Presidente; Leitura
da ata da reunião anterior,Reetruturação das comissões, Relato da comissão do Junho Branco; Informes Gerais e Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes,
Sandra Mara Dias Pedroso, Alexandra Maria Stravatti, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes,
Leni Aparecida Viana da Rocha, Marisa Pereira de Camargo, Paulo Cesar Camargo, Wanderlei
dos Santos, Francisco Kapfenberger Filho, Nachaly Neves, Jonathan Fernandes, José Carlos T.
Vettorazzi, Diógenes Spartalis, Odino Moro Neto, Raquel Fátima Almeida, Marilei Aparecida Mocelin, Vera Rosi Lopes de Moraes, Karin Rachel Mami Collesel, Henrique José Medeiro,Wanderlei
dos Santos, Lara Lara Simone Messias Floriano, Tamires Cristina Zimmermman Maia. A Presidente Sandra Mara dias Pedroso abre a reunião cumprimentando a todos os participantes que estão
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online. Em seguida Sandra e Arlete comentam sobre a programação do Junho Branco, que ainda
está sendo feita, faltam alguns ajustes, mas em tese a programação se encontra praticamente
pronta. Sandra fala da reunião que haverá com o Presidente Luiz Carlos Hauer do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado do Paraná-CONESD, informando que será no dia
dezessete de maio às dez horas via online, o assunto tratado será o Junho Paraná sem Drogas,
onde faremos parcerias nos eventos do Junho Branco. A Presidente Sandra, fala da importância de
nesse momento de pandemia fazermos as reuniões onlines ou híbridas. Sandra fala da Comissão
Especial do Junho Branco, Izabelle Antunes Presidente da Comissão e Odino Moro Neto Vice
presidente da Comissão e informa as ações já confirmadas. Esplanou sobre a reunião presencial
que houve na sede do COMAD-PG com a equipe e a presidente da Comissão Izabelle, os alunos
da UEPG Paulo Romano e Bruno, estudantes de medicina integrantes da Liga de Psiquiatria e
Saúde Mental da UEPG que fazem parte do Abraça UEPG,eles farão um evento pela UEPG. Em
seguida foi apresentada a Conselheira Titular representante do Conselho Regional de Psicologia
do Paraná a senhora Tamires Cristina Zimmermann Maia que informou que sua Suplente será a
senhora Ana Ligia Bragueto. A Conselheira Tamires se apresenta fala que é psicóloga do CENSE
há sete anos. Foram dadas as boas vindas às novas Conselheiras. Em seguida a Vice Presidente
Alexandra fala do tema do Junho Branco que foi definido ‘‘Junho Branco e a Pandemia, você
não está sozinho’!’. Alexandra comenta ainda que é possível algumas Instituições se organizar
para participar do Junho Branco,outras estão com dificuldades por conta da pandemia. Alexandra
fala que nosso junho Branco ficou até o presente momento com atividades bem interessantes,
bem produtivas. Em seguida Alexandra apresenta para os conselheiros a programação do Junho
Branco. TEMA PANDEMIA E DROGAS: VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO! CANAL DE ACESSO DAS
LIVES: youtube COMAD PONTA GROSSA.
01 de Junho : abertura com a Psicóloga Deusa Avelar e Lançamento do Concurso Cultural , realização COMAD-PG- HORÁRIO 20H30 MIN- Mediadora Izabelle Antunes.
09 de Junho: LIVE, realização: Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida. Tema : Pandemia e
Drogas: você não está sozinho! Horário 19he 30min.
14 15 e 16 de Junho: LIVE Estudantes Ensino Médio e Adultos CEEBJA Pascoal Sales Rosa,
TEMA: ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS: CONFRONTO ENTRE O LÍCITO E O ILÍCITO, ACIDENTES DE TRÂNSITO E IMPLICAÇÕES DA Lei. Realização OAB Subseção de Ponta Grossa , Mediadora Raquel Fátima Almeida
17 18 e 21 de Junho: Mesa Redonda com Estudantes do Colégio Regente Feijó, Tema Pandemia e
Drogas: Você não está sozinho! Períodos Manhã e Tarde, Realização Copiosa Redenção.
22 de Junho: LIVE – Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Valores éticos do Tratamento Voluntário. Realização Copiosa Redenção, Horário 20 h, Entrevistado Lucas Roncati - FEBRACT,
Entrevistadora Irmã Fabiane Maria Klein.
23 de Junho : LIVE – Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Tratamento Medicamentoso. Realização: Copiosa Redenção, Horário 20h Entrevistada: Roseli Aparecida Consolaro Nabozny – FEBRACT, Entrevistadora Irmã Fabiane Maria Klein.
24 de Junho: LIVE – Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Tratamento Medicamentoso, Horário:
20h, Entrevistado: Dr. Raul Carneiro Júnior – Psiquiatra, Entrevistador: Post. André Luiz de Sena
dos Santos.
25 de Junho: LIVE – Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Espiritualidade e Dependência Química. Realização: Copiosa Redenção, Horário 20h, Entrevistado: Irmão Vinícius Sotocorno – Itália,
Entrevistador: Post André Luiz de Sena dos Santos.
25 e 26 de Junho: Carro de Som – Divulgando Junho Branco, Realização APP Sindicato.
26 de Junho: Ação Parque Ambiental, com distribuição de cartilhas e panfletos, Horária 09h até as
11 h. Realização COMAD-PG.
28 de junho: LIVE - Universidades Estaduais de Ponta Grossa- UEPG, Tema: Orientação aos familiares sobre o auxílio no tratamento de álcool e outras drogas, Palestrante: Assistente Social Ana
Paula Rocha Horta, Horário 19h30min, Realização: Liga de Psiquiatria e Saúde mental da UEPG.
29 de Junho: LIVE - Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Tema: Políticas públicas
Sobre Drogas- Municipais Palestrante: Assistente Social Alexandra Maria Stravatti, Horário 19he
30min. Realização Liga de Psiquiatria e Saúde mental da UEPG.
30 DE JUNHO: LIVE Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG, Relato de superação e trabalho esportivo realizado com jovens. Palestrante Esportista Marcelo de França Machado. Horário
19h e 30 min., Realização Liga de Psiquiatria e Saúde Mental de UEPG.
30 DE JUNHO: Encerramento com entrega da premiação concurso Comunidades Terapêutico do
Município. A Conselheira Lara cumprimenta todos diz que fica nos bastidores como suplente, mas
sempre por dentro de tudo que está acontecendo no COMAD-PG, A Conselheira Lara fala sobre os
folders, fica aberto para fazermos os pedidos do que precisarmos, que podemos enviar um ofício
enviar um ofício para solicitar ao Reitor. Em seguida Lara fala dos meninos da Liga de Psiquiatria
e Saúde Mental da UEPG A Liga Acadêmica tem como Presidente o estudante Romano e como
coordenadora a Professora Lara . A Liga que participa dos eventos e vai fazer o Setembro Amarelo, são alunos de diversos cursos e tem o olhar mais amplo, segundo a Conselheira Lara estão
dispostos a colaborar e participar efetivamente na área da Saúde Mental, Álcool e drogas, eles
ajudarão no que for possível. A Vice Presidente Alexandra fala que por enquanto seria isso a tratar,
diz que a Conselheira e Presidente da Comissão fez uma Arte para o Junho Branco. A Conselheira
Izabelle concorda com a Alexandra nas conversas sobre a programação, diz que além de trabalharmos o Tema Pandemia e Droga: Você não está sozinho! ,diz que o Conselho está aqui para
juntos trabalhar e ajudar. A Vice presidente Alexandra faz um pedido para todos os Conselheiros
pares que todosauxiliem e apóiem a divulgação na divulgação dos eventos.
O Conselheiro e Vice Presidente da Comissão Especial do Junho Branco fala que por motivos de
saúde esteve afastado uns dias, mas que agora está tudo bem, acompanhando as ações e elogia
o trabalho da Comissão Especial do Junho Branco Irmã Fabiane comenta que o Tema da LIVE será
Pandemia e Drogas: Você não está sozinho e fala da parceria com SENAPRED , fala dos recursos
financeiros, que houve um trabalho em conjunto com as Instituições que fazem parte das Políticas Públicas Sobre Drogas e pede que seja colocado nos folders a logomarca da SENAPRED,
FEBRACT e Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas. Irmã Fabiane fala ainda que
foi conversado com a coordenação da Copiosa Redenção sobre a encenação das internas da
Comunidade Terapêutica que foi feito na UEPG em dois mil e dezenove que foi bem impactante,
e que agora por conta da pandemia talvez as meninas façam uma apresentação em vídeo. Nesse
momento Neumari lê a Ata da última reunião ordinária do COMAD-PG como teste , e que não foi
aprovada esse formato de leitura na reunião, por todos, ficou decidido que a ata será enviada no
Email dos Conselheiros para correção e aprovação de todos. Sem mais nada a tratar A Presidente
Sandra Mara Dias Pedroso encerra a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei a presente Ata que
será assinada por mim e os demais conselheiros participantes. Ponta Grossa 12 de maio de 2021.
Sandra Mara Dias Pedroso Presidente do COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº06 - Reunião Ordinária

Às quatorze horas do dia nove de setembro de 2020, numa reunião online tem início a reunião extraordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta:Abertura da Presidente;2. Apresentação dos projetos existentes na Área de Saúde Mental da fundação Municipal de Saúde pelo Secretário Adjunto Dr. Rodrigo Daniel Manjabosco e pela Diretora de Saúde Mental Elaine Peclat Bastos;
3. Pedido de exclusão da composição da composição do COMADPG da 3ª Regional de Saúde e
do Sistema FIEP, sem alteração da paridade das demais representações; 4. Pedido de recadastramento das Comunidades Terapêuticas junto a este Conselho com prazo para entrega em
05/09/2020 para análise e posterior emissão de parecer da Comissão de Políticas Publicas e Fiscalização; 5. Cadastramento dos Conselheiros via formulário já enviado no whatsap; 6. Comissão
Especial Setembro Amarelo e a possibilidade de ação do COMAD; 7. Informes Gerais; 8. Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva, Alexandra
Maria Stravatti, Fernanda de Moura Berard Siqueira, Francisco Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane
Maria Klein, Izabelle Antunes, João Montes, José Carlos Vettorazzi Tozetto, Leni Aparecida Viana
da Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camargo,
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Odino Moro Neto, Raquel Fátima Almeida e Sandra Mara Dias Pedroso.ConselheirosSuplentes:
JonathanFernandes, Odilton José Castelo Antunes; Diógenes Spartalis; Tania Daniel. Estiveram
ausentes e justificaram os Conselheiros: Reni Aparecida Eidam... Também estiveram presentes os
convidados Rodrigo Monjabosco; Elaine Peclat representantes da Fundação Municipal de Saúde.
A Presidente do COMAD-PG, Simone Sanson e Silva, abre a reunião cumprimentando os participantes.Em seguida Simone fala do Conselho Municipal da criança e adolescente, diz que o oficio
foi respondido, que isso serve para verificar quantas representações cada conselho possui. Simone reforça que tem que haver comunicação entre os conselhos municipais. Elaine Peclat da Gerência de Saúde Mental fala sobre a coordenação , apresenta os projetos o qual foi falado na reunião passada em que esteve presente. Fala principalmente do CAPS AD como é o funcionamento,
qual é a dinâmica do serviço prestado as comunidades. CAPS IJ atende sofrimento psíquico, não
necessita de encaminhamento. Elaine fala que transtorno mental é atendido no Pronto Socorro
Municipal, protocolo de Saúde Mental , abordagem, emergência e Urgência são atendidos por
médicos psiquiatras. O Conselheiro João Montes fala dos encaminhamentos no CAPS AD. Pastor
João diz que crianças e adolescentes não estão sendo encaminhados para tratamento na Comunidade Terapêutica Melhor Viver e que isso mostra indignação pois neste ano foram dois adolescentes encaminhados para tratamento. Como houve mudança no governo federal SENAD, a política pública sobre drogas pode mudar quem sabe para melhor. O Conselheiro João pergunta a
Elaine se Ponta Grossa está se estruturando para as novas diretrizes da SENAD. Elaine responde
que a FMS não faz esse oferecimento de vagas e sim oferece Convênios. Elaine diz que no CAPS
I pode marcar reunião para os pais e que adolescentes é mais difícil de encaminhar para tratamento, eles acabam não querendo ir , e que a maioria dos casos são encaminhados pelo Conselho
Tutelar. Elaine diz que o CAPS é um serviço que trabalha em equipe junto com a Saúde Mental. A
Conselheira Tania fala que hoje por exemplo não tem nenhum adolescente em tratamento na Comunidade Rosa Mística, não tem procura.O Conselheiro João diz que se não oferecer o serviço
aos pais , o adolescente não vai sozinho. O Conselheiro João fala que o adolescente está usando
drogas bem mais cedo, uma e que causa muita preocupação em ver a juventude ir água abaixo. A
experiência do crack é terrível , fatal , seria importante que o COMAD , Saúde mental se envolvessem nessa questão, isso seria um alerta a todos. Elaine concorda e diz que o CAPS I e COMAD
tem mesmo que se envolver e que os atendimentos dos adolescentes é mais responsabilidade dos
pais, da família principalmente agora que o CAPS I está atendendo.O Pre POP infanto juvenil é
um tratamento de prevenção.e que o Conselho Tutelar, Vara da Infância e juventude, Dra Noeli
Salete Tavares Reback, SEJUSC , Programa Adolescente é preciso buscar essas entidades. O
Conselheiro Kapfenberger fala que é preocupante como os adolescentes estão sendo tratados nas
ruas e que as Comunidades terapêuticas estão vazias. Fala que por conta da pandemia está tudo
parado, diz também que a comunidade não conhece esses caminhos e que a oferta está aí, tanto
que existem duas comunidades terapêuticas que trabalham com adolescentes A CT Rosa Mística
e o Ministério Melhor Viver. O conselheiro Kapfenberger fala que vamos com muito cuidado depois
dessa reunião. Tratar com a Dra Noeli Juíza responsável pela Vara da infância e Juventude, Dra
Vanessa Harmuch Péres promotora de Justiça, Conselho Tutelar. O Conselheiro João diz que lá na
Comunidade terapêutica melhor Viver estão cinco meninos que foram encaminhados pelo Conselho Tutela., diz que inclusive tem toda uma proteção conforme protocolo Judicial. O Conselheiro
Kapfenberger parabeniza as Comunidades terapêuticas Melhor Viver e Rosa Mística pelo valioso
trabalho que realizam. A Presidente Simone fala que Ponta Grossa é privilegiada pelas Comunidades terapêuticas que temos, por serem espaços de tratamento muito importantes. Elaine fala que
temos que nos aproximar mais, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, CAPS AD, CAPS IJ
, o fluxo de atendimento. A Conselheira Fernanda coordenadora do CAPS AD fala sobre como
acolher essa demanda, especialmente nesta época de pandemia, pois temos que orientar as famílias como chegar até o CAPS I e oferecer mais dialogo com o adolescente. O Conselheiro João
informa sobre como encaminhar os adolescentes, comunica a vara da Infância e Juventude, informar se o adolescente está na comunidade terapêutica, basta que os pais dos adolescentes procurem. Fala de bancar os custos dos remanescentes, diz que a comunidade tem toda a estrutura, e
que teria que ser divulgado que existe essa possibilidade de tratamento. A Comunidade Terapêutica tem convênio com o SARE, e que os psicólogos vão até lá. A Conselheira Alexandra fala que
hoje a própria rede tem dificuldades de passar essa informação, sugere que o COMAD faça uma
referênciae contra referência de como informar mais as pessoas.Ter esse documento desse fluxo,
isso facilitaria mais, seria uma ferramenta muito importante. Simone fala que é uma idéia pertinente. Neumari Técnica do COMAD fala da questão dos projetos, e a decisão atenção primária tem a
questão da prevenção , lá onde os adolescentes convive, um trabalho com as famílias.Fala ainda
que a qustão do adolescente, é complicado, no hospital até os onze anos. Depois disso os hospitais mandam para o Pronto Socorro Municipal.Pergunta se tem como o comad saber como está a
questão das crianças e adolescentes na área da Saude Mental e como está a demanda, como
deve ser o acompanhamento do- SEDUC. Elaine passa algumas informações. A Conselheira Fabiane fala do atendimento Psiquiátrico, é algo para ser visto, faz alguns anos que a Comunidade
terapêutica Rosa Mística não recebe encaminhamento dos adolescentes, a questão é da contra
referência, as mulheres adultas que ficam no máximo doze meses,quando elas saem não precisam ser inseridas nas atividades. O Que elas precisam é apoio psicológico e psiquiátrico, fala de
não ter médico psiquiatra , como ficam as pessoas que estão em abstinência Quando a mulher já
estiver recaída por não ter o apoio fala que a rede SUS não fornece a medicação.A própria comunidade terapêutica que fornece o medicamentos. Tania tem conversado no CAPS e que o tempo
todo está sendo conversado essa questão a casa das adolescentes está sendo usada para inserir
as adultas .Tania ainda comenta sobre a recaída se não for atendida, quais são as consequências.
Elaine fala que agora terá recadastramento dos Psiquiatras que irão atender via SUS. Em seguida
Simone fala sobre as Resoluções 2 que fala da exclusão das Entidades SISTEMA FIEP e Terceira
Regional de Saúde do COMAD .Aprovada por unanimidade. Resolução 3 alteração na Lei quanto
a paridade do Conselho Municipal de políticas Sobre Drogas de Ponta Grossa. Em seguida Simone fala do recadastramento conforme dos conselheiros que representam as Entidades que compõe o COMAD. Simone informa que de acordo com a Resolução 03/2016 que fala do recadastramento das Comunidades Terapêuticas, isto é enviar a documentação para que seja feito o Registro
no Conselho municipal de políticas Sobre Drogas. O Conselheiro Kapfenberger fala que se toda a
documentação estiver regulamentada, na hora que for possível a Comissão de Legislação e Fiscalização pode se reunir para aprovação ou não. Simone sem nada mais a tratar encerra a reunião e
eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata que será assinada por mim e pelos conselheiros
presentes. Ponta Grossa, 09 de setembro de 2020. Simone Sanson e Silva COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº06/21- Reunião Ordinária

As quatorze horas do dia onze de Agosto de dois mil e vinte e um, em reunião online tem
início a reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pela Presidente;
Breve relato sobre o Junho Branco do ano de 2021, realizado pelo COMAD-PG; Fundo Municipal
de Políticas Públicas Sobre Drogas; Protocolo de Emergência sobre a COVID 19, para definição
da Plenária sobre a realização de reuniões presenciais e /ou online; Setembro Amarelo; Informes
Gerais e Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes, Sandra
Mara Dias Pedroso, Irmã Fabiane Maria Klein, Leni Aparecida Viana da Rocha, Marisa Pereira
de Camargo, Francisco Kapfenberger Filho, Jonathan Fernandes, José Carlos Tozetto Vettorazzi,
Odilton J. Castelo Antunes , Odino Moro Neto, Raquel Fátima Almeida, Marilei Aparecida Mocelin,
Tamires Cristina Zimmermman Maia. Justificaram a ausência os seguintes Conselheiros; Alexandra Maria Stravatti, Nachaly Neves, Taís Rigoni Soares, Diódenes Spartalis, Izabelle Antunes. A
Presidente Sandra Mara Dias Pedroso abre a reunião cumprimentando a todos os participantes
que estão online. Em seguida a Presidente fala sobre as Atas que conforme decidido será enviadas
aos Conselheiros via Email, Ata do mês de maio de dois mil e vinte e um foi aprovada por unanimidade. Sandra fala das declarações de participação nas reuniões que todo Conselheiro que precisar
será enviado também via Email. Segundo assunto da pauta é sobre o Relatório do Junho Branco
que será feito pela Comissão Especial e a Equipe do COMAD,conforme as ações realizadas.a
Presidente fala das ações da Comissão Especial, onde tudo começou na reunião híbrida ocorrida
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na sede do COMAD-PG, onde várias pessoas participaram . O Conselheiro Odino Moro Neto
justifica sua ausência por problemas particulares por ocasião das reuniões sobre o Junho Branco.
Fala que gostaria de estar com a Conselheira Izabelle para colocar no papel tudo o que foi decidido
em relação ao Junho Branco. A Presidente Sandra disse que vai escrever sobre a entrevista feita
pra falar do Junho Branco, Comenta ainda que teve ações que não pode participar, mas que o
COMAD-PG sempre foi representado muito bem. Comenta ainda sobre a amplitude que tomou o
evento do Junho Branco, fala do Concurso Cultural entre as Comunidades Terapêuticas, que fez
questão de levar seus participantes até o Núcleo Regional de Educação para que conhecessem
como funciona o Núcleo, uma visita não agendada, mas que foi de grande valia. A Presidente
Sandra fala das Instituições que participaram dos eventos e que foi muito bem organizado. Outro
assunto da pauta é a questão do Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas, tem vários protocolos a serem respondidos que foram enviados através do SEI da prefeitura. Será agendada uma
reunião com a Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Municipal de Políticas
Públicas Sobre Drogas. É importante que haja essa reunião o quanto antes para que sejam tratadas as pendências, a Secretaria de Gestão Financeira fez algumas solicitações que precisamos
responder com a máxima urgência. Neumari fala de eleger um coordenador e um vice coordenador da Comissão . Quarto item da pauta é sobre o Protocolo de Emergência sobre a COVID um,
Neumari fala que a Vigilância Sanitária solicita que a Presidente do COMAD-PG faça um ofício
para o Presidente da Fundação Municipal da Saúde .... O Conselheiro Odino fala da enquete feita
no grupo sobre reuniões presenciais ou online, a maioria preferiu reunião online, pela facilidade
de participar mesmo estando no trabalho, comenta que muita coisa nessa pandemia vai mudar.
A Presidente fala que mais pra frente faremos reuniões presenciais, mas que ninguém ficará de
fora, pois manteremos o link para que participem online. Comenta ainda sobre o calendário de
reuniões que é feito no começo do ano e que passa pela Plenária e todos receberam e podem se
programar para participar, diz também que tivemos o maior número de participantes online. Quinto
item da pauta é sobre o Setembro Amarelo, a presidente Sandra disse que o Núcleo Regional de
Educação já recebeu o material alusivo ao evento, inclusive todas as secretarias receberam esse
material que é composto de um Folder, duas cartilhas; Noções gerais sobre Mutilação, Suicídio
na Atualidade. O Núcleo Regional de Educação verá com outros espaços e vai verificar como vai
ocorrer o Setembro Amarelo do COMAD-PG. A Universidade Estadual de ponta grossa através
da liga de Psiquiatria e Saúde Mental da UEPG vai organizar um evento por conta do Setembro
Amarelo, o qual devemos participar enquanto COMAD-PG. Neumari fala que o Setembro Amarelo envolve vários setores da sociedade, temos que ver junto a Fundação Municipal de Saúde
vai realizar e nos enviar material Neumari comenta que nesses dois anos de pandemia a saúde
Mental das pessoas foi muito afetada. A Presidente fala de organizar o que o COMAD-PG poderá
fazer e que iremos participar dos eventos, fala de conversar com a Prefeita Elizabeth sobre esse
assunto. A Conselheira Leni faz elogios a Presidente por conta da sua atuação diante do Conselho.
O Conselheiro Kapfenberger fala da boa energia na reunião e em seguida faz citação sobre o suicídio e faz uma indagação se estamos bem e a forma como tudo começou, com uma fita amarela
e um cartão para se a pessoa quisesse pedir ajuda. Kapfenberger comenta que nunca imaginou
trabalhar com um assunto desses, mas que está tão próximo de nós. Os usuários de drogas, por
exemplo, cometendo suicídio. O Conselheiro Kapfenberger sugere que no Junho Branco possamos trazer alguém para falar do suicídio, uma palestra, por exemplo, alguém para falar o que fazer
nesse sentido, alguém para nos orientar e também temos que se lembrar de divulgar o número
188 para pedir ajuda. Neumari fala que vai confeccionar as fitas amarelas para usarmos durante
o mês de setembro. Nos informes gerais , ativação das Comissões Permanentes do COMAD-PG
conforme Regimento Interno. Neumari fala dos telefones que estão disponíveis na Ouvidoria da
Saúde que irá atender todos que precisarem usar a Rede de Atenção a Saúde. Ramal 4016, 1202
que estão entrelaçados no 0800- 6439595.. Sem mais nada a tratar A Presidente Sandra Mara
Dias Pedroso encerra a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei a presente Ata que será assinada
por mim e os demais conselheiros participantes. Ponta Grossa 11 de Agosto de 2021. Sandra Mara
Dias Pedroso Presidente do COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº. 01/02- Reunião Ordinária

As quatorze horas do dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, numa reunião online tem
início a reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pela Presidente Simone Sanson e Silva; vacinação nas Comunidades Terapêuticas, Levantamento das atividades
para o Junho Branco, Esteve online os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva,
Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camargo, Odino Moro Neto, Paulo Cesar Marcondes, Leni Aparecida Viana da Rocha, José Carlos Tozetto Vettorazzi, Conselheiros Suplentes: Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros: Alexandra Maria Stravatti, Francisco Kapfenberger Filho. A Presidente Simone abre a reunião
cumprimentando a todos, deseja que seja um ano abençoado para todos esses é a primeira reunião do ano passado foi um ano bem difícil por causa da pandemia, mas temos aí um grande trabalho pela frente. Simone diz que hoje não temosuma pauta deliberativamas apenas algumas informações, Simone fala que pela pauta foi solicitado à vacinação para as pessoas que estão
acolhidas e para os profissionais que trabalham nas Comunidades Terapêuticas. Foi enviado um
ofício diretamente para o Presidente da Fundação Municipal deDr. Rodrigo Manjabosco, a Prefeita
Municipal Elizabete Schmidt, também para o Vice Prefeito Capitão Saulo, não tivemos resposta
ainda . Temos que marcar uma reunião com eles vai agendar. Simone pergunta se alguém se dispõe para ir junto à reunião. AConselheira Irmã Fabiane de dispõe, o Conselheiro Odilton também
se dispõe. Simone fala que seria interessante que um representante de cada Comunidade Terapêutica se fizesse presente. A Conselheira Izabelle informa que pediu apoio aos Vereadores, mas
ainda não teve resposta. A Presidente fala para fazermos uma composição e reunir esses pedidos
e chegar a um resultado, pede para a Izabelle enviar esse ofício para o COMAD a fim de reunirmos
esses documentos e enviar para a prefeita Elizabete e o Vice Prefeito Capitão Saulo e vamos ver
o que acontece. O item número dois seria a visita com o Dr. Rodrigo Manjabosco Presidente da
Fundação Municipal de Saúde para ver a questão do Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas
e também as pendências do Conselho Municipal de políticas Públicas Sobre Drogas . Seria uma
visita de cortesia, mas também estabelecer as novas Diretrizes para esse ano. A Presidente Simone fala que quem sabe reunimos as duas coisas e fazemos juntos , pergunta aos Conselheiros o
que eles acham. A Conselheira Irmã Fabiane acha ótimo diz que seria mesmo interessante que
tivesse um representante de cada Comunidade Terapêutica, também representante do CAPS ADE
DIZER AO Presidente Dr. Rodrigo que estamos aqui como COMAD-PG e com todas as Instituições
que que fazem parte da Rede, nós colocamos a disposição para falar como a Rede de Ponta
Grossa funciona. Importante dizer das ações que o COMAD-PG realiza e os planos para esse ano,
dizer também qual é a atividade do Conselho, saber o que o presidente espera do COMAD-PG. A
Presidente Simone diz que isso é muito importante. O Conselheiro Pastor Odino Moro Neto também aceita ir à visita com os demais. A Presidente Simone fala que é importante que cada representante fale da sua Instituição, o Conselheiro André também vai participar da reunião com o
Presidente Municipal do Fundo de Saúde. Será agendado a visita. Terceiro item da pauta é sobre
o levantamento das atividades para o Junho Branco para dois mil e vinte e um, esse temos que
organizar já que os eventos serão online, alguma possibilidade do evento ser híbrido a exemplo
das escolas, tem que prepararpara que os eventos aconteçam e lembra que esse ano o COMAD-PG completa trinta anos, será um marco histórico para todos nós. A Presidente diz para cada um
de nós pensarmos no que vai fazer e trazer para compor a programação do Junho Branco. Em
Seguida Simone fala da página do COMAD nas redes sócias e página no site da prefeitura que por
inúmeros motivos não tem sido alimentada, mas que voltará ser ativadas. A Presidente Simone fala
que em termos gerais, gostaria de fazer uma consideração, está sendo muito difícil aplicar a realização da Política pública Sobre Drogas, a questão do Fundo municipal de políticas sobre drogas
ainda está em trâmite aguardando a abertura da conta para começar a captação de recursos. Simone fala dos problemas de saúde que, além da covid ainda está em processo de tratamento, fez
cirurgiae teve que permanecer em casa e isso dificultou um pouco as atividades no Conselho, diz
que muda as perspectiva de vida, que vem avaliando muito as atividades esse ano, vai avaliar.
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Falou das dificuldades da Arlete enfrentando problema grave com o marido doente, a Neumari
também cuidando da irmã Nelmira que fez cirurgian no olho. A presidente Simone fala da questão
dos projetos, de ter um roteiro de projetos, ter os pontos mínimos necessários fundamentais para
se candidatar para pedir recursos. Que o conselho possa ter esse parâmetro. Irmã Fabiane pergunta se já tem a assinatura do prefeito na documentação do Fundo Municipal de Políticas sobre
drogas. Simone responde que sim o prefeito já assinou, só tem a questão da abertura da conta e
CNPJ para concretizar. Explicam os trâmites, e quem serão os responsáveis pelaadministração do
Fundo será a Fundação Municipal de Saúde e a Presidente do Conselho Municipal de Políticas
Sobre Drogas. Irmã Fabiane pergunta a fonte de recursos. A Presidente Simone compara com o
Fundo do CMDCA , tem repasse do Fundo Nacional, do Fundo Estadual e Municipal, todos os
trabalhos da Secretaria Nacional SENAPRED e Empresas privadas. Com certeza vamos nos reunir com a Secretaria de Gestão Financeira, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, a Presidente do COMAD-PG para definir as ações. A partir da conta aberta uma organização orçamentária para transferir as verbas para a dotação orçamentária. Depois disso as Comunidades
Terapêuticas farão projetos para apreciação do COMAD-PG, estando correspondente com as políticas públicas sobre drogas, se não tiver nada divergente, os projetos serão aprovados e encaminhados para o custeio pelo Fundo depois de autorizado pelo Presidente da Fundação Municipal de
Saúde, pela Presidente do COMAD-PG, pela Comissão do Fundo Municipal de políticas Sobre
Drogas do COMAD. Irmã Fabiane pede que isso seja colocado na próxima reunião para que todos
entendam e diz que talvez seja transferido o convênio com a Fundação de Saúde.A Vice Presidente Sandra fala que a dúvida é de todos, com quem falar para que as coisas andem. A Presidente
Simone fala que criar uma de Políticas sobre drogas faz parte do plano de governo, diz que quando o Dr. Claudimar era Presidente do COMAD-PGhavia se falado de criar um departamento de
Politicas Públicas Sobre drogas. Tem que ver com a prefeita se isso faz parte do plano de governo
dela, se é prioridade ou não, tudo isso faz parte da negociação e conquista de espaçoe poder
carrear mesmo e mostrar que as Comunidades Terapêuticas fazem o trabalho que tem haver com
a assistência, coma saúde, tem haver coma cidadania, reinserção social, ao trabalho, escola, esportes. A Presidente fala que sua meta pessoal é ver esse Fundo instituído com bancos de projetos
acontecendo para comtemplar uma comunidade, tanto projeto social, como projeto de saúde, trabalho, educação, são os quatro pilares. O Conselheiro Capitão Marcondes fala sobre o fundo,
agradece fala que assumiu definitivamente a Patrulha Escolar substituindo o Capitão Saulo que
agora é Vice Prefeito, disse que vai continuar trabalhando junto com o COMAD-PG, até nessa
questão do andamento do FUNDO diz que tem um contato estreito com o Capitão Saulo e pode
estar conversando sobre as necessidades do COMAD, se cólica a disposição para estar somando
forças. A Presidente fala de agendar reunião com a Prefeita Elizabete e o Vice Prefeito Capitão
Saulo. O Conselheiro André fala da Comunidade Terapêutica Padre Wilton, diz que essa semana
foi habilitada pela SENAPRED e conseguiram e está aguardando agora a contratação das vagas
pelo Ministério da Cidadania, compartilhar porque o Comad acompanhou toda essa luta e graças
a Deus deu certo. A Presidente parabeniza o Conselheiro André e fala da visita que fez e que estava tudo certo na Comunidade terapêutica Padre Wilton.E que venham mais projetos. A Presidente lembra que esse ano o COMAD completa trinta anos é um marco histórico a título de mostrar
uma certa responsabilidade do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas. Fala que tem pessoas que ligam pedindo ajuda informações, exemplo de São José dos Pinhais, o Conselho sobre
drogas de lá tomando por base sobre tudo o nosso Conselho, desde o Regimento Interno, comissões, eles com um ano está pleiteando o Fundo Municipal. Sem mais nada a tratar a Presidente
Simone encerra a reunião eu lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos conselheiros
participantes. Ponta Grossa, 10 de Fevereiro de 2021. Simone Sanson e Silva Presidente do COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº. 10/10 - Reunião Ordinária

Às quatorze horas do dia quatorze de outubro de 2020, numa reunião online tem início a
reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta:Abertura pela Presidente do COMAD
Simone Sanson e Silva;Pedidos de renovação de Registro das Comunidades Terapêuticas com
parecer da Comissão de Políticas Públicas e Fiscalização;Comunidade Terapêutica Melhor Viver,
Comunidade Terapêutica Padre Wilton, Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida, Comunidade
Terapêutica Rosa Mística; Apresentação de atividades realizadas pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSI) Enfermeira Eliane Martins Coordenadora; Informe Geral. Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva, Francisco
Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, João Montes, José Carlos Vettorazzi Tozetto, Leni Aparecida Viana da Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camargo, Odino Moro Neto, Raquel Fátima Almeida e Sandra Mara Dias
Pedroso. Conselheiros Suplentes: Jonathan Fernandes, Odilton José Castelo Antunes, Diogenes.
Spartalis, Tania Daniel.Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros:Alexandra Maria Stravatti, Reni Aparecida Eidam.Esteve presente a convidada Fabiana Meyer Assistente Social do CAPS
Infantil.A Presidente do COMAD-PG, Simone Sanson e Silva, abre a reunião cumprimentando os
participantes. Simone diz que na avaliação da reunião anterior abriu para aprovação das documentações, registros das Comunidades Terapêuticas junto ao COMAD, infelizmente não foi possível
reunir a comissão de Legislação e Fiscalização. As Comunidades Melhor Viver, Rosa Mística e
Padre Wilton já enviaram as documentações para serem analisadas conforme Resolução 03/2020.
Todos apresentaram os documentos só precisa da do parecer da Comissão de Legislação. A reunião foi marcada para o dia 20/10 na sede do COMAD. Fabiana do CAPSI diz que em quatro anos
mudaram algumas questões, uma nova empresa. Fala que as portas estão abertas, qualquer pessoa pode solicitar uma avaliação, com transtornos graves, todo público Álcool e drogas. Fabiana
diz que antes da pandemia eram seis pessoas ou mais por dia para conversar durante uma hora
com a equipe de avaliação. Depois da pandemia os atendimentos são agendados por território,
cada dia um por bairro. Os agendamentos são feitos pelo telefone ou pessoalmente para fazer
avaliação, conversar com a família e o adolescente principal usuário de substancia química. E
preciso ouvir os pais para ter noção ver qual tipo de tratamento. O atendimento grupal, ver o perfil
do usuário, será um grupo específico nessa demanda sempre existe uma resistência por parte do
usuário. A equipe de avaliação faz um trabalho de sensibilização. Fabiana diz que às vezes consegue êxito no primeiro encontro. Dentro do grupo vai ter a fala individual e muita vez vai diminuindo
o uso de drogas. Fabiana diz que em relação às Comunidades Terapêuticas que atendem as
crianças que fazem acompanhamentos psiquiátricos. Quem decide é a família. Prevalece aquilo
que o sujeito quer. Quando se inicia o tratamentoé feito tem Assistência Social, Psiquiatra. A questão do psiquiatra vai ajudar na medicação por causa da abstinência. O trabalho com a família serve
como fonte de apoio. O Conselheiro João Eliseu Montes fala que em todos os países há um acréscimo de uso e abuso de substâncias Psicoativas. Em dois mil e doze e dois mil e treze as Comunidades Terapêuticas para meninos e Rosa Mística eram cheias de menores, fazendo acolhimento e
tratamento e que a partir do CAPSI houve uma diminuição de casos. O Conselheiro Joao fala
ainda que a Comunidade Terapêutica melhor viver atende moradores de rua e que noventa por
cento são usuários de drogas. Diz ainda que esse adolescente que não está sendo encaminhado
será um adulto já viciado, comprometido com as drogas. João fala que na gestão passada do
CAPSI, não havia restrições para que não oferecesse vagas. E que isso originou na reunião com
a Dra.Noeli da Vara da Infância e adolescente, e foi mantido as Comunidades Terapêuticas para
menores. E que seria estimulado, normatizasse a forma de trabalho com os adolescentes. Diz
ainda que a Saúde mental tem que atuar mais no município. Fala da responsabilidade do Conselho
Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas acompanhar essa questão da adolescência. Na
Comunidade Terapêutica melhor Viver tem vinte e quatro vagas. As duas Comunidades Terapêuticas que atendem os menores estão vazias. A convidada Fabiana do CAPSI comenta que foi estagiária no Melhor Viver, e que sempre comenta para orientar todas as formas de tratamento.Diz que
essa demanda sempre vai para a Fabiana já que ela é Assistente Social do CAPSI o trabalho
ambulatorial é feito no acolhimento. Também é feito o monitoramento. Tem como fazer a busca
ativa, inclusive é feito o encaminhamento com hora marcada, consulta com o psiquiatra a cada dois
meses. O problema diz Fabiana é que não é encontrado o usuário. Às vezes pede ajuda ao Con-
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selho Tutelar. Quando a Juíza manda é feito avaliação, se a família ou usuário não quer, não tem
como obrigar. São informados todos os procedimentos Juíza. Têm sido atendidos todos os que
procuramo CAPSI. O psiquiatra atende todos os dias. O Conselheiro Joao Eliseu fala da Dra.
Noeli e Dra Vanessa da Vara da Infância e Juventude, que em dois mil e quatorze foi atendido um
adolescente. Fala da reunião na Saúde Mental que a lógica do tratamento é em relação à redução
de danos. Desde quando há oito anos nessa gestão quando o usuário éde crack não existe redução de danos. Agora houve uma mudança, diz que é necessário que volte às práticas antigas. O
Conselheiro João fala que as Comunidades Terapêuticas não tiveram recursos financeiros e que
foram trabalhar de forma precária, pois a família não quer pagar o tratamento. Diz que hoje há uma
visão inversão ConselheiroJoão pede que seja apresentadas as Comunidades Terapêuticas aos
pais, para conhecerem como é o funcionamento. A Presidente Simone fala de quando foi implantado o CAPSI e diz que dentro do Conselho Regional de Psicologia cabe apresentar a rede de
atendimento.Uma proposta é o ajuste de conduta, reunir todos os atores dessa rede, retomar as
atividades, encaminhar ao Ministério Público se for o caso.Simone fala da reunião com a Gerência
da Saúde Mental onde participaram o Rodrigo Monjabosco e Elaine Peclat, que apresentaram
vários projetos e que pediu que devessem informar ao CMDCA, COMAD, Comunidades Terapêuticas qual a diretriz a ser tomada, a partir dessa discussão qual será o passo a ser tomado. A
Conselheira Fernanda fala que a questão das dependências e estruturas do CAPS se encaixa
dentro de uma política, mesmo no local de trabalho tem ideologias. Se existe um problema que
hoje há vagas para menores, pensar como conselheiro. Fernanda diz que é preciso que a sociedade Civil precise pensar como fazer a sensibilização, via CAPSI não tem como obrigar, e o conselho
Tutelar que leva os adolescentes até o CAPS I .Temos que buscar o diálogo entre a rede. Simone
fala que é muito bom e que talvez na próxima reunião do COMAD chamar para participar representantes do Conselho Tutelar, representante do CMDCA. Simone diz que o COMAD não trata a
criança e adolescente, o COMAD é voltado para o adulto, não é órgão executor, Simone fala que
podemos aproximar esses segmentos para aproxima reunião. Poderia retomar todas essa informações. O Conselheiro Joao fala que foi muito importante à fala da Assistente Social do CAPSI Fabiana Meyer foi um alento pra nós, diz que a Comunidade terapêutica Melhor Viver tem ótima estrutura e não tem procura. João fala do Conselho Tutelar que faz a busca ativa, além da vara da
Infância e Adolescente, fala que muitos acolhidos são atendidos no CAPSI. Fala que a nossa luta
é para que seja trabalhado para diminuir o sofrimento. Fabiana fala de fazer a ponte entre as Comunidades Terapêuticas, CAPSI, COMAD, olhar para o usuário com sensibilidade, vamos trabalhar juntos, numa metodologia. Simone agradece a Fabiana e fala que estamos juntos propõe que
na próxima reunião estejam Conselho Tutela, CAPS I, CMDCA, COMAD. Simone fala que o Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre drogas não tem partido político e que em dois mil e
dezesseis o Dr. Claudimar na época presidente do COMAD-PG fez um documento perguntando
aos vereadores qual é a ajuda diante da política pública sobre drogas. Simone fala que podemos
fazer uma proposta aos vereadores, referente as políticas Públicas Sobre Drogas. O Conselheiro
Kapfenberger fala do entendimento com o CAPS, ele e o Pastor João dizem que pode ser efetivada essa proposta na reunião do CMDCA, Kapfenberger fala das crianças que estão na rua, diante
dessa pandemia, comenta sobre a antiga Comunidade Terapêutica Fernandes Pinheiro que sempre acolheu os menores. Fala de colocar o CMDCA nessa questão, fala ainda da preocupação de
toda a ausência dos adolescentes nas Comunidades Terapêuticas, é muito preocupante. Le se
compromete a nos auxiliar. A Presidente Simone fala que a Política Pública Sobre Drogas do governo do estado está mudando e a Resolução está chegando como política de governo. Vamos
buscar o consenso. Simone comenta sobre a evasão escolar, onde estão essas crianças, uma
preocupação constante. Fala dos suicídios inclusive de crianças. Simone informa que a próxima
reunião do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas será dia onze de novembro de dois mil
e vinte. Segunda feira dia dezesseis de novembro reunião da Comissão de Legislação e Fiscalização. O Conselheiro Kapfenberger fala de analisar a documentação enviada pelas Comunidades
Terapêuticas, se todos concordarem pode ser feito o registro das Comunidades Terapêuticas. O
Conselheiro Jose Carlos Vettorazzi concorda. Simone diz que viu a documentação e que estão
corretos. Simone sem nada mais a tratar encerra a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata que será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Ponta Grossa, 14 de outubro
de 2020. Simone Sanson e Silva COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Ata nº. 11/11 - Reunião Ordinária

Às quatorze horas do dia onze de novembro de 2020, numa reunião online tem início a reunião ordinária do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pela Presidente Simone Sanson
e Silva; Apresentação de documento do governo Federal a sobre a determinação de acolhimento
comunidades Terapêuticas; Situação atual de identificação, e tratamentos e encaminhamentos de
casos de adolescentes com dependência química no município de Ponta Grossa Situação das
Comunidades Terapêuticas nesse período de pandemia em relação a forma de como estão sendo
realizados os acolhimentos e também discorrer sobre as datas previstas para novos acolhimentos;
saber como está o cumprimento das normas previstas para o controle da COVI 19 por parte das
Comunidades Terapêuticas.Informes Gerais; Encerramento. Estiveram online os seguintes Conselheiros Titulares: Simone Sanson e Silva,Francisco Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane Maria Klein,
Izabelle Antunes, João Eliseu Montes, José Carlos Vettorazzi TozettoLeni Aparecida Viana da Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camargo, Odino
Moro Neto, Raquel Fátima Almeida, Sandra Mara Dias Pedroso, Wanderlei Conselheiros Suplentes: Diogenes Spartalis, Odilton... Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros: Alexandra
Maria Stravatti, Leni Aparecida Viana da Rocha, Tania Daniel, Lara Messias,Reni Aparecida Eidam.
Estiveram presentes online os convidados representantes do Conselho Tutelar Leste Antônio laroca,Conselho Tutelar Oeste Tatiana Nunes. Josiane Vezine, Roseni Machado. A presidente do COMAD –PG Simone Sanson e Silva abre a reunião ordinária cumprimentando a todos , lê a pauta da
reunião, fala da Portaria 04 de 22 de outubro de 2020. Em seguida agradece a presença dos
convidados representantes dos Conselhos Tutelares, Antonio Laroca Conselho tutelar Leste, Tatiana Nunes Conselho Tutelar Oeste. Simone fala do documento do Diário Oficial da União que
aprova orientação técnica conjunta para atuação Inter setorial e integrada entre a rede soco assistencial e as Comunidades Terapêuticas no enfrentamento da pandemia causada pela nova corona
(covid19) junto à população em situação de rua, usuária abusiva de substâncias psicoativas. Simone fala sobre o documento e, apresenta a necessidade diante da pandemia, discutindo sobre o
Suxem seguida Simone fala que as Comunidades Terapêuticas enviaram toda a documentação
para o Registro no COMAD PG, onde consta todo o processo, Fala das demandas nas Comunidades Terapêuticas e por isso a presença dos representantes dos Conselhos Tutelares. A Conselheira Irmã Fabiane fala que nos últimos três anos na verdade até o ano de dois mil e dezesseis tinha
uma demanda grande na C. T Rosa Mística o número de acolhidos variava no mínimo seis pessoas
até doze, em dois mil e dezesseis mantinha um convênio com o Estado. Diz Ainda que através do
Abrigo Marilac e que através do Abrigo várias meninas foram acolhidas, foi aberto abrigo, casa de
reinserção social, um espaço para seis adolescentes. Em dois mil e dezesseis foi encerrado a casa
de reinserção. Em dois mil e dezoito e dois mil e dezenove o número de acolhimentos diminuiu.
Irmã Fabiane disse que foi no CAPS, Secretaria municipal de Educação, Dra.Noeli Juíza da Vara
da Infância e da Juventude. Tem cinco vagas pelo município, no entanto os Conselhos Tutelares,
Vara da Infância e Juventude fazem apenas busca da família, temos que manter a equipe trabalhando vinte e quatro horas, tendo que manter essa equipe para atender duas adolescentes, fica
muito caro para a Comunidade Terapêutica Ano dois mil e vinte tinha três adolescentes de Prudentópolis, Ponta Grossa e Rio Grande do Sul. A partir de julho foi feito a casa das adolescentes, faz
grupo de quarentena para as adultas. Irmã Fabiane diz que tem várias triagens, mas com pessoas
de fora, é desejo atender as adolescentes, mas se não houver demandas a casas atenderá adultas. Simone pergunta se em breve terão acolhimentos de adolescentes. Irmã Fabiane diz que hoje
não recebe adolescente e que vai levar essa realidade ao Conselho Municipal da Criança e adolescente. O Conselheiro João fala que a história é parecida na Comunidade Melhor Viver, até dois
mil e quatorze tinha vinte e quarto leitos disponíveis, todos lotados tamanha era a demanda na
época. O caminho para entrada dos adolescentes que eram encaminhados pelo Conselho Tutelar,
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Vara da Infância e Juventude, não tinha família segura para o adolescente retornar, e que foi montada uma casa de reinserção, oito adolescentes. A partir de do CAPSI continuou poucos os encaminhamentos. O município mantém, chegamos a ter quatro meninos, dois eram de fora. Foi fechado com o SENAPREDE, dez vagas para atender os de fora do município. O Conselheiro João
disse que houve casos de menores com,transtorno mental grave, casos que vieram do CENSE, foi
detectado em tempo o transtorno gravíssimo e que fora encaminhado para Curitiba. Com toda
essa crise fica difícil manter a Instituição. Há uma necessidade de encaminhar os adolescentes. O
Conselheiro João diz ainda que quando o adolescente conhece a Comunidade Terapêutica, se sai
depois acaba voltando. O acolhimento com pessoas de rua , são cinquenta pessoas , vários são
dependentes químicos desde adolescentes até a idade adulta, basta ver nas praças . João diz que
a pessoa está na rua por conta do capital, estão nessa situação por conta da família mal estruturada. A Comunidade Terapêutica melhor Viver lutou para ajudar essa geração, para que tenham os
valores. A Conselheira Marilei fala que muitas vezes a pessoal acha que foi a questão financeira,
conta a experiência de ver jovens usando narguilé, usando drogas, vários jovens de classe média.
Ficou muito chocada A Conselheira Irmã Fabiane fala que coloca que a Comunidade Terapêutica
Rosa mística e Melhor Viver tem um convênio com o Estado através do SARE, porém as coisas
não conseguem concluir. A Presidente Simone fala que enquanto Conselho Municipal de Políticas
Públicas Sobre Drogas se temos CAPS AD, CAPS I, Comunidades Terapêuticas, SEJUS, três
Conselhos Tutelares, como resolver as demandas, as políticas públicas sobre drogas, Os CAPS
oferecem o trabalho. Enquanto COMAD fazer uma carta para encaminhara Fundação Municipal de
Saúde, também temos que dar o apoio às comunidades Terapêuticas para que continuem o trabalho. Tatiana do Conselho Tutelar Norte diz que somos novos, primeiro mandato, faz uma reflexão
onde está a falha? Algo deve ser conversado. Diz que é muito importante que as Comunidades
Terapêuticas conversassem com os conselheiros tutelares a respeito do assunto. Tatiana fala que
seria importante os conselheiros tutelares anteriores dessem alguma informação, temos que trabalhar em prol disso, internamentos compulsórios uma preocupação do Conselho Tutelar. Diz que
gostaria de ouvir dos colegas como está o atendimento, onde estão as falhas. Pede a contribuição
dos conselheiros tutelares. Simone fala que não é falha só cos conselheiros tutelares. Antônio
Laroca fala que já fez alguns encaminhamentos, de três adolescentes, e houve evasão. Só que é
muito difícil como explicarpara os adolescentesque ele tem que ficar ali na Comunidade Terapêutica.. Fala que atendeu adolescentes encaminhados pela Dra. Noelique determinou que houvesse
acolhimento. Fala dos casos em que a família é importante para ajudar. Não da para prever até que
ponto eles aceitam, não é uma prisão, discutir a questão da evasão. Nós tentamos junto com a
família, eles não tem interesse, e acabam fazendo a internação compulsória. Roseni conselheira
Tutelar Oeste fala que a dependência química é uma doença, já desenvolveu vários trabalhos na
justiça restaurativa. Todos os atendimentos que vem de família, as crianças ficam com os avós que
não conseguem acompanhar a tecnologia. Como medida fala que ouve muito os pais e adolescentes. Como Conselheira Tutelar ouve muito e nessa gestão que a gente consegue encaminhar. E’
feito uma análise se é CAPSI, se comunidade Terapêutica tem que ajustar, a demanda é muito
grande. Fala da frustação de fechar as Comunidades Terapêuticas. Irmã Fabiane agradece a presença dos três Conselheiros Tutelares, acredita que poderia contribuir e convida os mesmos para
comparecer e conhecer a estrutura da Copiosa Redenção. Irmã Fabiane pergunta ao Conselheiro
Tutelar Antônio Laroca se o encaminhamento foi para desintoxicação, seria muito importante fazer
um elo entre a rede. Laroca fala que vai verificar sobre o atendimento aos adolescentes. Kapfenberger fala para Irmã Fabiane levasse para a Madre, essa situação que está acontecendo. Irmã
Fabiane fala do trabalho que está sendo realizado, numa tese de Mestrado, agradece a todos. Simone fala que vai preparar um material para o Ministério Público, contar dessa realidade, contar
dessa realidade. Simone agradece a presença dos Conselheiros Tutelara pela participação . E a
palavra do Kapfenberger como definição existe a possibilidade de orientar os Conselheiros Tutelares sobre a política sobre drogas. Kapfenberger fala que o Pastor João como era feitos os encaminhamentos nos Conselhos Tutelares anteriores.Pastor João fala que os Conselhos Tutelares são
os melhores parceiros com as Comunidades Terapêuticas. A Vara da Infância do passado encaminhava muitos adolescentes, agora começou a perceber que os encaminhamentos, são feitos por
outros municípios. A menor demanda é o CAPSI, no passado quando a casa era cheia, precisava
que a Vara da Infância fizesse... Com relação às fugas, elas acontecem mesmo, procura falar que
onde é bem acolhido, muito deles voltam e é acolhido novamente ate que consegue um bom resultado. Pastor João comenta ainda sobre os menores que estão na Comunidade Terapêutica Melhor
Viver, o adolescente que é usuário psicoativo é uma mula, quando se torna traficante corre risco de
morte.Tem muito adolescente que está em risco de vida por não pagar divida de drogaspara o
traficante A família começa a ser ameaçada de morte. O Conselheiro kapfenbergerfala que quando
se iniciou os trabalhos das Comunidades Terapêuticas, toda trajetória vivida, elogia o excelente
serviço prestado pela Comunidade Terapêutica Rosa Mística, uma congregação muito grande.
Fala também da Comunidade Terapêutica Melhor Viver que também é uma estrutura muito bem
organizada.O Conselheiro Tutelar Laroca agradece o convite para participar e diz que a reunião foi
bem produtiva. Raquel fala de conhecer as Comunidades Terapêuticas. Pastor João fala que no
momento da pandemia as visitas são vetadas, inclusive dos familiares. Saindo uma nova normativa isso será permitido. Que eles sejam liberados para saírem. Pastor João fala ainda que avisará
quando forempermitidas as visitas. A Presidente Simone agradece a presença dos Conselheiros
Tutelares, fala da Tania Daniel que também foi Conselheira Tutelar e hoje trabalha na Comunidade
Terapêutica Rosa Mística fazendo as triagens.Simone comenta sobre o Fundo Municipal do Conselho Municipal de Políticas Sobre drogas para poder trazer todos os segmentos para uma capacitação. Os Conselheiros Tutelares se despedem e agradecem. Em seguida Simone fala nos informes gerais, fala das pendências no COMAD, inclusive as Atas. A Vice Presidente Sandra Mara fala
que vai replicar, e diz que a próxima reunião ordinária do COMAD será dia nove de dezembro. Simone sem nada mais a tratar encerra a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata que
será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Ponta Grossa, 11 de novembro de 2020.
Simone Sanson e Silva COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

13ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte
um, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445, Centro, e via on-line através da plataforma Skype, presentes os Conselheiros Titulares:
Renata Moraes, Diego Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy, Regina Rosa
Pedrozo Rosa, Mayara Vitorino Gevert, José dos Passos Neto, Ana Ligia Bragueto, Adriane do
Rocio Lopes, Isabela Sens Fadel Gobbo, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho e Maria Albertina
de Miranda Soares. Conselheiros Suplentes: Rosedete Rossetim Pinto Wagner Lusiano de Lima
Guimarães e Adriana Mara Souza da Silva. A Presidente interina Adriane do Rocio Lopes abre à
reunião às 18 horas e 30 minutos saudando todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1. Leitura e
Aprovação das atas: 11ª e 12ª Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem
do dia. 4.1. Apreciação do pedido de Repactuação do recurso do VIGIASUS. 4.2. Apreciação da
Resolução SESA nº 868/2020 – Odontologia - utilização do saldo remanescente para aquisição de
autoclave, aparelho fotopolimerizador, mesa de escritório, armário e material clínico. 1. Leitura e
Aprovação das atas: 11ª e 12ª Ata. A presidente Interina Adriane do Rocio Lopes coloca para votação, aprovada por 13 (treze) votos favoráveis a 11ª e 12ª Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões.
A coordenadora Isabela da Comissão de Orçamento, Programa e Projetos lê a memoria da reunião
do dia 02/08/2021. Participantes: Isabela, Renata e Adriana Silva. Convidados: sem convidados.
Início: 18h35min. Término: 19h10min. Pauta: 1) Repactuação do recurso do VIGIASUS. Analisado
a apresentação do dia 20/07/2021, indica-se pela aprovação da repactuação do recurso VIGIASUS. Solicitado para conhecimento da comissão e do pleno o envio por e-mail da repactuação
antiga para constatação da repactuação. 2) Resolução SESA nº 868/2020 – Odontologia - utilização do saldo remanescente para aquisição de autoclave, aparelho fotopolimerizador, mesa de
escritório, armário e material clínico. Analisado a apresentação do dia 20/07/2021, sem maiores
questionamentos pelos conselheiros presentes a comissão indica pela aprovação do saldo residual conforme solicitado pela Fundação Municipal de Saúde. Solicitado a Fundação para que quando
da aquisição seja notificado o Conselho Municipal de Saúde. 3) RDQA, a comissão irá colocar em
pauta para próxima reunião a análise do RDQA, requerendo aos conselheiros que indiquem suas
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dúvidas e destaques, conforme as diretrizes e metas, até dia 12/08/2021 via e-mail ou grupo do
CMS whatsApp para organização da próxima reunião da comissão. O conselheiro José dos Passos Neto informa referente à reunião do COE, que não participou por motivos particulares, portanto
não tem relato. 3. Informes Gerais. Não teve informes gerais pelos conselheiros. 4.1. Apreciação
do pedido de Repactuação do recurso do VIGIASUS. A presidente interina Adriane do Rocio Lopes
coloca em votação o pedido de Repactuação do recurso do VIGIASUS. Aprovado por 14 (quatorze)
votos favoráveis. 4.2. Apreciação da Resolução SESA nº 868/2020 – Odontologia - utilização do
saldo remanescente para aquisição de autoclave, aparelho fotopolimerizador, mesa de escritório,
armário e material clínico. A presidente interina Adriane do Rocio Lopes coloca em votação a Resolução SESA nº 868/2020 – Odontologia - utilização do saldo remanescente para aquisição de
autoclave, aparelho fotopolimerizador, mesa de escritório, armário e material clínico. Aprovado por
14 (quatorze) votos favoráveis. A reunião encerou ás dezoito horas e quarenta e sete minutos.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

14ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e
vinte um, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno
Taques, 445, Centro, e via on-line através da plataforma Skype, presentes os Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Diego Osmar Rodrigues, Robson Xavier da Silva, Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy, Mayara Vitorino Gevert, José dos Passos Neto, Ana Ligia Bragueto, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Adriane do Rocio Lopes, Isabela Sens Fadel Gobbo, José Timoteo Vasconcellos
Sobrinho e Maria Albertina de Miranda Soares. Conselheiros Suplentes: Debora Lee Comassetto
Machado, Carolina Moreira Justo e Adriana Mara Souza da Silva. A Presidente interina Adriane do
Rocio Lopes abre à reunião às 18 horas e 30 minutos saudando todos os presentes. Faz a leitura
da Pauta: 1. Leitura e Aprovação da ata: 13ª Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes
Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da Lista de bens a serem adquiridos conforme resolução Estadual de Incentivo Financeiro. 4.2. Apresentação do novo Contrato da UPA Santana e Parecer da Fiscalização do Contrato anterior. 13ª Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões. 1. Leitura e
Aprovação da ata: A presidente Interina Adriane do Rocio Lopes coloca para votação, aprovada por
14 (quatorze) votos favoráveis a 13ª Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões. A coordenadora Isabela da Comissão de Orçamento, Programa e Projetos lê a memoria da reunião da Comissão de
Orçamento, Programas e Projetos, do dia 16/08/2021. Participantes: Regina, Adriana Mara, Renata, Isabela. Convidados: sem convidados. Horário de início: 18h45. Horário de término: 20h05.
Pauta: 1) RDQA do 1º Quadrimestre: segundo e-mail recebido pelo conselho, a comissão deve
realizar o acompanhamento e, em caso de indagações, solicitar esclarecimentos à FMS. - Isabela
informa que a ideia inicialmente era solicitar que os conselheiros realizassem uma leitura prévia do
documento e enviassem suas dúvidas antes da reunião de análise do RDQA. Porém, como não
foram enviadas dúvidas, realizamos uma leitura dinâmica para poder fazer esse levantamento de
indagações, caso surjam. Dúvidas levantadas: Página 7, Demonstrativo das Despesas Recursos
Federais e Estaduais; meta 11, 12, 16, 28 envolvendo saúde da mulher com possibilidade final de
não ser atingida de acordo com o apresentado no 1º quadrimestre; meta 15 do consórcio é uma
preocupação; meta 30 dos casos de tuberculose continua sendo uma dificuldade; diretriz 4 sem
cumprimento em nenhuma meta envolvendo atendimento farmacêutico; meta 46 da digitalização
era pra ser cumprida no ano passado, e agora está zero, precisaria ser cumprida esse ano; meta
55, vai contratar 10 técnicos em enfermagem todo ano para sala de vacinação; explicar a diretriz 9
sobre as capacitações; meta 76 falta o percentual; dúvida sobre as análises de água na meta 77;
meta 80 e 81 precisam ser explicadas do porquê de não serem atingidas sobre análise de óbitos;
meta 88 e 89 não tem o percentual, e precisa esclarecer o prazo de 1 mês e meio para fazer a
troca de local sobre Síndrome Gripal; meta 94, verificar se tem plano de atualização recente da
COVID, especificar número do SEI; dúvida do hospital municipal no número de tomografias e
atendimento para pessoa em situação de violência sexual; pactuação nº 8 referente à Sífilis Congênita é um grande problema para o município que precisa ser explicado; explicar pactuação 16
sobre óbitos maternos; esclarecimento da pactuação 23 das notificações de agravos relacionados
ao trabalho. Sugestão: colocar o bloco financeiro e setor responsável também no RAG de cada
meta; meta 51 precisa ser verificado o público alvo das lives. Convidaremos para a próxima reunião os gerentes responsáveis por cada área relacionada. O conselheiro José dos Passos Neto lê
as memorias do COE (Comitê de Operações Emergenciais). Participo como representante do Conselho Municipal de Saúde, considerando a ata da 2ª Reunião Extraordinária do CMS realizada aos
vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte. As reuniões, a partir de 28 de julho serão
quinzenais, nas quartas-feiras, a partir das 10 horas. São elaboradas atas com todos os assuntos
tratados, decisões tomadas e lista de presença com assinatura dos participantes. Os membros do
Comitê são representantes da Direção, Vigilância em Saúde, Coordenação de Farmácia, coordenador de APS, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, UPAs, Hospital Municipal, Laboratório, Atenção Secundária, SAMU, Zoonoses e Suprimentos. Reunião de 11 de agosto de 2021,
presencial, em sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. São apresentados os indicadores até a data de 10 de agosto. Considerando os totais mensais, foram 2.136 casos novos em julho, sendo o menor número mensal de casos durante 2021. Para comparar tivemos nos últimos 3
meses: abril – 3096 casos, maio – 5393 e junho – 5671. Em agosto já foram notificados 483 casos.
A média móvel foi de 56,29 em 7 dias. Variação em 7 dias com acréscimo de 25,1% e 14 dias com
acréscimo de 52,1%, valores que merecem alerta. As faixas etárias com mais casos novos são a
de 20 a 39 anos – 22.162 casos num total de 48.941 desde o início. Com 5 óbitos em agosto, a
média móvel foi de 0,29. Variação em 7 e 14 dias com decréscimo de -75%. Considerando o total
de óbitos por mês, julho com 50 óbitos foi o de maior queda nesse ano, considerando junho com
162 óbitos e janeiro com 91 casos. No mês de julho a faixa etária acima de 80 anos contribuiu com
15 óbitos, de 20 a 49 anos com 11 óbitos, de 60 a 69 anos com 9 óbitos, de 50 a 59 anos, com 8
óbitos, de 70 a 79 anos com 7 óbitos. A UPA Santa Paula apresenta no mês de agosto uma média
de 136 atendimentos diários com 80 casos, em média, de queixas respiratórias. A UPA Santana
apresenta no mês de agosto uma média de 225 atendimentos diários com 23 casos, em média de
queixas respiratórias. O SAMU no mês de julho fez 785 encaminhamentos à UPA Santana, 177 à
Santa Casa, 172 ao Hospital Regional, 112 à UPA Santa Paula e 286 aos demais estabelecimentos
da cidade o que demonstra que há necessidade de uma repactuação pelo Estado. Também foram
apresentados os dados relacionados a vacinação com 68,8% vacinados com a 1ª dose e 28,9%
com a segunda dose ou dose única considerando a população estimada de 259.925 habitantes
acima de 18 anos. Questionei sobre a porcentagem de quem não tomou a segunda dose sendo
informado que precisa se calcular, pois não tem esse indicador e utilizar a estimativa. O que trará
uma melhor precisão para o ano que vem será o aplicativo. É informado sobre o ofício encaminhado pela 3RS, afirmando que não há necessidade de realização de teste de antígeno para a transferência de pacientes pela Central de Leitos. Representante da UPA Santa Paula ressalta que o
teste de antígeno ainda é definidor para as transferências pela Central de Leitos, pois auxilia no
tipo de leito que o paciente irá ocupar no hospital de destino. Comenta-se que os testes de antígenos destinados para rastreamento de contatos não estão sendo usados, pois a maioria dos contatos está apresentando sintomas e então coletam RT-PCR, que os casos assintomáticos não estão
aderindo a estratégia e não comparecem na data agendada para a coleta. É questionado se é
possível remanejar esses testes para outro público, como o caso das transferências, por exemplo.
Será encaminhado um ofício à 3ª RS questionando a autonomia do uso do teste e a estratégia de
testar pacientes em Central de Leitos para transferência. É comunicado sobre testes para atletas,
pois chegou um ofício da SESA, através da 3ªRS para coleta de RT-PCR para os atletas que irão
jogar o JEPs. Ficou estabelecido toda terça-feira na unidade Luiz Conrado Mansani, abrindo às
07h, para não cruzar os demais públicos envolvidos. A estratégia se mostrou correta. Também foi
apresentado um modelo de Plano de Biossegurança para os diversos tipos de eventos que podem
solicitar autorização da Secretaria de Saúde. Discute-se algumas alterações, inclusões, as especificidades de eventos abertos ou restritos, e é aprovado. Também é aprovado o aumento dos atendimentos na atenção secundária mantendo a segurança sanitária. Outro assunto é a aprovação da
suspensão da aquisição e realização das sorologias para coronavírus visto que o exame de antígeno e RT-PCR são suficientes. É analisado e aprovado um evento do CTG Vila Velha já com o
preenchimento do Plano de Biossegurança e a solicitação da UEPG para realizar o PSS nas datas
de 15 e 22 de agosto. Os eventos ligados ao Rotary sobre o setembro amarelo e a Feira do Livro
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pela Secretaria de Educação serão analisados após apresentação do Plano de Biossegurança.
Sobre a solicitação de público para jogos de futebol profissional solicitado pelo Operário Ferroviário
E.C. há impedimento pelo decreto estadual. Ainda, discutiu-se, sem chegar a uma definição, sobre
alguns hospitais que não alimentam a planilha do fim de semana e sobre a ocupação de leitos na
planilha. Como informe, a SESA emitiu a Resolução 735/2021, revogando a 98/2021 que trata das
escolas. 3. Informes Gerais. A conselheira Ana Ligia Bragueto, fala da reunião de saúde mental que
será realizada no dia 26 de agosto, com a presença do representante do Ministério Publico como
convidado. A Presidente interina Adriane do Rocio Lopes informa sobre o recebimento do oficio da
assistência social, referente à bolsa família atualizado para conhecimento deste conselho, outro
oficio é da terceira regional solicitando indicação de conselheiro para participar da reunião do dia
20 de agosto para debater a saúde no município, na sede do sindicato dos servidores publico de
ponta grossa, coloca no pleno o interesse dos conselheiros em participar. 4. Ordem do dia. 4.1.
Apresentação da Lista de bens a serem adquiridos conforme resolução Estadual de Incentivo Financeiro. Apresentado pela senhora Alexandra Louise Lopes Resolução SESA nº 716/2021 “Habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da
Saúde, Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para
Transporte Sanitário, para o exercício de 0221.” Lista dos bens a serem adquirida, Resolução
SESA nº 716/2021. Valor total repassado: R$ 407.000,00: (Quatrocentos e sete mil reais), Ambulância Simples Remoção – R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e Ambulância Avançada – R$
237.000,00. (duzentos e trinta e sete mil reais) 4.2. Apresentação do novo Contrato da UPA Santana e Parecer da Fiscalização do Contrato anterior. Apresentado pela senhora Tayara os Contratos
HYGEA, HERA E HELPMED - Contratos 394/2016, 045/2021, 046/2021. Contrato anterior - Hygea
Gestão & Saúde LTDA - Contrato 394/2016. OBJETO: Prestação de serviços médicos hospitalares
e de serviços de apoio complementar no Hospital Municipal Amadeu Puppi. Encerrou em
29/07/2021. Vencedora Lote 01 E 02 - Hera Serviços Médicos LTDA – Contrato 045/2021: Serviços
Médicos HM e Instrumentação Cirúrgica HM. Vencedora Lote 03 - HELPMED Saúde LTDA ME Contrato 046/2021: serviços médicos UPA Santana. Objeto de ambas as contratadas: Contratação
de empresa para gestão e prestação de serviços de atendimento médico hospitalar especializado
a título de urgência e emergência nas 24 horas de cada dia e por 365 dias do ano, junto ao Hospital Municipal DR. Amadeu Puppi, situado à Rua Augusto Ribas, 81 – Centro, cidade de Ponta
Grossa/PR, para atendimento a população do Município de Ponta Grossa e região, com as características descritas em edital. Início dos contratos: 30/07/2021. Comparativos de Valores dos Contratos da HYGEA PSM (pronto socorro municipal) e PAC Santana, Valor Mensal total: R$
999.047,00. HERA PSM Lote 01 e Lote 02, Valor mensal: R$ 770.256,94 HELPMED UPA Santana
Lote 03, valor mensal R$ 446.457,60. HYGEA PSM e PAC Santana, valor total R$999.047,00.
HERA PSM Lote 01 e Lote 02 e HELPMED UPA Santana Lote 03 valor total R$ 1.216.714,54.a
conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo, pergunta referente profissionais que não foram contratados no novo contrato, exemplifica nefrologista, porque não foi contratado, e se tem alguma justificativa. O secretario de saúde Rodrigo Monjabosco esclarece que esses profissionais faziam composição com contrato anterior com o Estado o quando tinha a UTI credenciada pelo estado é uma
obrigatoriedade desse contrato ter a UTI autorizada pela SESA, não tem mais esse contrato, foi
extinto, fala que só tem mantendo esses leitos de retaguarda cirúrgicas com isso diminuiu a complexidade com isso diminuiu uma UTI, esse rol de profissionais não se faz mais necessário, fala
que estão atendendo, o que é recomendado para uma UTI, tratamento intensivos pós - cirúrgico é
isso que essa estrutura se tornou hoje. A conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo pergunta se foi
nomeado conselheiro para acompanhar os contratos, pergunta qual é o prazo de vigência. Tayara
responde que ainda não foi nomeado e fala que foi dispensado à licitação e a vigência são de 180
dias por não ter tempo hábil de licitação, a qual esta em tramite. A presidente interina Adriane do
Rocio Lopes pergunta se o contrato da Hygea foi cumprido na totalidade ou parcialmente. , Tayara
responde, o contrato iniciou em 2016 e encerrou em (vinte e nove de julho de dois mil e vinte e
um),foi executado, tiveram observações e alguns apontamentos que foram feitos nesse período ha
uma sindicância aberta, três processos administrativo que esta em tramite, analisando a questão
de penalização na execução deste contrato referencia (2016). Fala que ira mandar em PDF para
analise do conselho. A presidente interina Adriane do Rocio Lopes fala que será encaminhado para
a comissão de projeto e orçamento a reunião encerrou às dezenove horas e quarenta e cinco minutos.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS E ITBI
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 6241/2021
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 294/2020

Razão Social: CONSTRUTORA BASE CERTA LTDA
Endereço: Rua Siqueira Campos nº 2405, Sala 01 – Ponta Grossa/PR
Inscrição Municipal: 84.473
Período Fiscal: 01/07/2015 a 28/02/2020
Processo nº 660172/2020
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1°, inciso I
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, ICMS e
ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos,
ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.° 7.500/2004, apresentar defesa no
mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da Lei n.° 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro
de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.° ao 30.° dia
subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do
município, e posterior execução fiscal do débito.
Cumpra-se.
Ponta Grossa, 10 de setembro de 2021.
JEANINE VAZ STROMBERG
Fiscal de Tributos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
AUTO DE INFRAÇÃO / LANÇAMENTO / NOTIFICAÇÃO Nº 6240/2021
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 294/2020

Razão Social: CONSTRUTORA BASE CERTA LTDA
Endereço: Rua Siqueira Campos nº 2405, Sala 01 – Ponta Grossa/PR
Inscrição Municipal: 84.473
Período Fiscal: 01/07/2015 a 28/02/2020
Fundamentação Legal: art. 55, 57, 58, 61 a 64 da Lei n.° 7500/04; art. 196 do CTN
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, compareça à Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura para efetuar o pagamento dos débitos, ou, cabendo
recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo prazo.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do
município, e posterior execução fiscal do débito.
Cumpra-se.
Ponta Grossa, 10 de setembro de 2021.
JEANINE VAZ STROMBERG
Fiscal de Tributos

EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

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

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada
através de processo judicial de Execução Fiscal.
Procuradoria Geral do Município, em 10 de setembro de 2021.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO CONTRIBUINTE
76015
49653
30971
376571
87155
421595
374280

NOME
IVAN ANDRE FREITAS LUDER
JANDIRA APARECIDA MARIANO
JOAO DE JESUS GODAY
EMERSON CARLOS LOPES
JONATHAN DE JESUS DZULINSKI
JOSE MARIA MENDES
GABRIELA DO ROCIO GODOI

PROCESSO
SEI 31581/2020
SEI 31581/2020

______________________________________________________________________________
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EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021
Lote Item Quant. Unidade

SMMA
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

INDORE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 13.797.332/0001-90, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença
Ambiental Simplificada para Desmembramento, referente a unificação das áreas de terrenos s/nº,
denominadas “Aeroporto I” e “Aeroporto IV”, quadra s/nº, seguido de desmembramento originando
as áreas de terrenos s/nº, denominadas Área 01, Área 02, Área 03 e Área 04, com a área total
de 974.062,71m². AVENIDA NEWTON SLAVIERO, S/Nº, CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA – PR
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A INDUSTRIA DE SUCOS E VINHOS PORTO VILA VELHA LTDA, CNPJ 09.162.866/0001-73,
torna público que irá requerer a Secretaria Municipal De Meio Ambiente De Ponta Grossa, LICENÇA SIMPLIFICADA Para Atividade De
Fabricação De Vinho, Localizada Na Fazenda Ponteio, Zona Rural Itaiacoca, CEP: 84.001-970,
Ponta Grossa, Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇAÇÃO

A Indústria Petroquimica Apollo torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação - LO, para fabricação de produto de refino
de petróleo, a ser implantado na Av. Adroaldo José Bombardelli s.n. Distrito Industrial Cyro Martins
de Ponta Grossa - Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

A Indústria Petroquimica Apollo torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação - LI, para fabricação de produto de refino
de petróleo, a ser implantado na Av. Adroaldo José Bombardelli s.n. Distrito Industrial Cyro Martins
de Ponta Grossa - Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

Sinal Reciclagem de Resíduos Industriais Ltda, CNPJ 82.354.713/0001-18, torna público que
irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a LICENÇA PREVIA
para a industrialização e comercialização de produtos reciclados e recicláveis na Rua Ana Scremin, 1700 Distrito Industrial de Ponta Grossa.

FMC

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

CONVOCAÇÃO
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 pública a convocação da primeira suplente para a vaga de Ator/Atriz, Mariele Zanin,
referente ao Edital 004/2021 – Teste Seletivo para Aluno Bolsista do Grupo de Teatro Cidade de Ponta
Grossa (GTPG).
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1

500000

UND

Descrição
Marca/Espec. Valor Unit. R$
Seringa de polipropileno (plástico)
transparente, atóxica, descartável
e estéril, capacidade de 3 ml, bico
central simples ou luer lock, êmbolo
com rolha de borracha, graduação
S.R
R$ 0,1332
firme e perfeitamente legível, graduadas. Sem agulha. Embalada
individualmente. Sem dispositivo
de segurança. Apresentar amostra.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO Nº 078/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SAYED SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima sexta do instrumento originário:
“Substituição do fiscal: Adélia Aparecida Souza;
pela fiscal Sirlei de Fátima dos Santos Alves,
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

Resultado final

Pregão nº 92/2021 – Processo nº 161/2021 – para Registro de Preços de ALIMENTOS- CARNE
BOVINA para eventuais aquisições da Fundação Municipal de Saúde realizado em 26/08/2021:
FORNECEDOR: Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI - CNPJ:
02.706.999/0001-14
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca
Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Músculo bovino sem
Z-KINGDOM
1
1
osso, em cubos (3x3
KG
696
31,2000 21.715,2000
SIM/E-118
cm) resfriado
2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

Carne bovina moída
de primeira qualidade resfriada
Carne bovina coxão
mole bife de 130g
batido e resfriado
Carne bovina patinho
em iscas resfriado
Posta branca fatiada
(fatia 130g) resfriada
Posta branca peça
(peça de 2 a 3Kg)
resfriada
Carne bovina patinho
em cubos (3x3 cm)
resfriado

Z-KINGDOM
SIM/E-118

KG

1920

34,5500

66.336,0000

Z-KINGDOM
SIM/E-118

KG

1512

42,3500

64.033,2000

KG

1056

40,7000

42.979,2000

Z-KINGDOM
SIM/E-118
Z-KINGDOM
SIM/E-118

KG

720

38,1500

27.468,0000

Z-KINGDOM
SIM/E-118

KG

468

37,7000

17.643,6000

Z-KINGDOM
SIM/E-118

KG

1104

36,7000

40.516,8000

Valor Total do Fornecedor: R$ 280.692,00 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e dois
reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 280.692,00 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e dois reais)
Ponta Grossa/PR, 09 de setembro de 2021.
PREGOEIRA: Talita Araujo
______________________________________________________________________________
09/09/2021 14:29
SEI/PMPG - 1587958 - Despacho

A suplente deverá comparecer na Fundação Municipal de Cultura à R. Júlia Wanderley, 936
- Centro, Ponta Grossa - PR, 84010-170 até o dia 30/09/2021 com todos documentos listados no
edital 004/2021. O não comparecimento implicará no automático desligamento da convocada,
abrindo a vaga para os suplentes (em ordem de classificação).
Situação

Colocação

Nome

Vaga Pretendida

Nota

1º Suplente

16º

Mariele Zanin

Atriz

7,90

Ponta Grossa, 10 de setembro de 2021
ALBERTO PORTUGAL
Presidente da Fundação Municipal de Cultural

FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO,
JUNTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 269/2020- Pregão nº 93/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME
CLÁUSULA PRIMEIRA : DA ALTERAÇÃO
Tendo em vista erro de digitação, no Segundo apostilamento, fica alterado nas citações o número
da ata, considerando: Ata 269/2020, pregão 93/2020.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO, JUNTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DE Nº 016/2021- Pregão nº 104/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
fica alterado a partir do dia 25/08/2021, o valor referente ao item-lote nº 33, constante no anexo I,
do instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma:

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1804417&…
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SEI/PMPG - 1594783 - Cota do Processo

Responsáveis pela Análise – Portaria 20.781 de 13/08/2021.
08 de setembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica, em
08/09/2021, às 15:20, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em
08/09/2021, às 15:21, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINE DIMBARRE INGLES,
Coordenação APS – Odontologia, em 09/09/2021, às 11:04, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1594783 e o código CRC 85C4398F.

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E SERVIÇO DE
OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA.

09/09/2021 14:29

SEI/PMPG - 1587958 - Despacho

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 06/09/2021, às
11:36, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
informando o código verificador 1587958 e o código
03http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
de setembro de 2021
CRC 55E4838F.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1804417&…
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09/09/2021 12:33
SEI/PMPG - 1594783 - Cota do Processo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA
CNPJ: 75.610.071/0001-05
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
03/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 04/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 2/2
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E GRUPO
RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS.
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1811849&…

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS - CNPJ: 04.376.047/0001-05
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
04/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

Comissão Técnica Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde
PREGOEIRA BEATRICE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021
PREGÃO REALIZADO EM 17/08/2021
Nº

EMPRESAS PARTICIPANTES

DATA DA ANÁLISE

01

WMJ LICITAÇÕES LTDA

03/09/2021

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 005/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ESCOLA PROFISSIONAL
PIAMARTINA INSTITUTO JOÃO XXIII.

1ªAVALIAÇÃO DE AMOSTRA
ITEM PRODUTO

01

02

EMPRESA MARCA

Lixeira em polietileno de média densidade. Alta
resistência. Formato cilíndrico. Abertura da
tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa
xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de
acionamento da tampa, em metal. Cor branca. WMJ
Capacidade 50litros.

Lixeira em poletileno de média densidade. Alta
resistência. Formato cilíndrico. Abertura da
tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa
xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de WMJ
acionamento da tampa, em metal. Cor branca.
Capacidade 30 litros.

Lar
Plásticos

Aglobal

STATUS

MOTIVO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO
JOÃO XXIII - CNPJ: 09.027.658/0001-61
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
05/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

Aprovado

Aprovado

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1804417&…

5/5

A CTPL-FMS informa que as análises das amostras foram realizadas em conjunto com a equipe da Atenção
Primária da Fundação Municipal de Saúde
Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações que realizaram estas análises assinam
eletronicamente este documento.
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1811849&…

1/2

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 06/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E PROGRAMA SOCIAL
TRANSFORMANDO GERAÇÕES.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES - CNPJ: 13.160.226/0001-00
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
06/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

16

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.179 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 10/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E INSTITUTO EDUCACIONAL
DUQUE DE CAXIAS.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 80.242.258/0001-33
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
10/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 12/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE
AMIGOS DA PESSOA IDOSA.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PESSOA IDOSA
CNPJ: 06.614.339/0001-89
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
12/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO
DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE LUA NOVA.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUA NOVA
CNPJ: 08.505.574/0001-23
Em conformidade com o SEI 60801/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A partir de 02 de Setembro de 2021 a fiscalização da parceria entre o município e a entidade
se dará pelo servidora Sandra Inês Vinholo, matrícula nº 11.138, inscrita no CPF/MF sob nº
721.827.849-34, RG nº: 3.849.437-6, Cargo: Assistente Social, lotada na Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa sito à Rua Joaquim Nabuco, 59, Uvaranas. Ponta Grossa/PR.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
13/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 008/2021
CONTRATADO (A)
Fornecedor: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 33.608.308/0001-73
Endereço: Rua Travessa Belas Artes, 15 - Centro - 20060-000 - Rio de Janeiro, RJ
Representada neste processo pela Corretora de Seguros SISTEMA SUL CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA,
com o CNPJ N° 01.739.428/0001-13, com endereço na rua Sete de Setembro, 1530 – Centro – 84010-350 – Ponta
Grossa – PR.
OBJETO
O objeto deste é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida em grupo, acidentes
pessoais, e outros, para os funcionários da Companhia Pontagrossense de Serviços, em cumprimento de
obrigatoriedade estabelecida em Convenção Coletiva do Trabalho.
JUSTIFICATIVA
O Seguro de Vida é um benefício oferecido pela Companhia Pontagrossense de Serviços, como forma de cuidar de seus
empregados, em situações de acidente, doenças graves ou falecimento, garantindo suporte através de pagamento de
indenização financeira. E, por assegurar recursos financeiros em momentos difíceis e não previstos, o benefício é uma
forma eficaz de trazer mais tranquilidade aos empregados e às suas famílias. Portanto, se o empregado sofrer um
acidente, descobrir uma doença grave ou vir a falecer, ele ou os seus familiares terão suporte para auxiliar nas despesas
e se organizarem para se restabelecerem do ocorrido.
DESPESA
Valor: R$ 1.614,48 (um mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), pela mensalidade do seguro de
vida, totalizando assim um pagamento anual de R$ 19.373,76 (dezenove mil trezentos e setenta e três reais e setenta e
seis centavos).
ITEM(S)

1

Seguro de vida em grupo

Câmara Municipal de Ponta Grossa
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2021

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão na forma Presencial nº 14/2021,
realizada no dia 03 de setembro de 2021 às 13:30 hs, destinado à "contratação de empresa para
prestação de serviços de material gráfico, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de
Referência";
Tendo em vista a análise de toda a documentação da empresa e o conseqüente cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo
com o que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 14/2021 à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
- Empresa Vencedora: GRÁFICA PLANETA LTDA. - CNPJ: 80.221.047-0001-14.
- Valor para o Contrato: R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 09 de setembro de 2021.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Ponta Grossa
TERMO de RESULTADO
Pregão Presencial nº 14/2021
OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa para prestação de serviços de
material gráfico, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital
e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência", com resumo do
edital publicado no diário oficial do município do dia 12 de agosto de 2021 e retificado em 24 e 28
de agosto de 2021".
- Empresa Vencedora: GRÁFICA PLANETA LTDA. - CNPJ: 80.221.047-0001-14.
- Valor para o Contrato: R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 09 de setembro de 2021.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
TERMO de HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2021

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº
14/2021 (Menor Preço Global), em sessão pública realizada no dia 03 de setembro de 2021 às
13:30 horas,HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes termos:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa para prestação de serviços de
material gráfico, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital
e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: GRÁFICA PLANETA LTDA. - CNPJ: 80.221.047-0001-14.
- Valor para o Contrato: R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 09 de setembro de 2021.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Quant.
12

Unidade

Valor
Unitário

Valor Total

mensal

R$
1.614,48

R$ 19.373,76

TOTAL: R$ 19.373,76
EMBASAMENTO LEGAL
Inciso II do artigo 29 da Lei Federal 13.303/16
EDUARDO MARQUES
Diretor Presidente

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

RESOLVE

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Descrição Produto

DIVERSOS

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 110/2021

CPS

Lote

C Â M A R A M U N I C I PA L

Art.1º- O art. 1º do Ato da Mesa Executiva nº 20/2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º - Designar o servidor CHARLES METZGER FERREIRA, sem prejuízo de suas atribuições administrativas, para atuar como Pregoeiro nos procedimentos licitatórios a serem
instaurados, através da modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição
de bens e serviços, no exercício de 2021. (NR)
Art.2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa , 09 de agosto 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
______________________________________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2021
AVISO DE SUSPENSÃO nº 02

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, através de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO do Pregão na forma presencial nº
12/2021 agendado para o dia 14/09/2021 - 13:30 hs, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PRIVADA,
A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NO EDITAL E
OBSERVADA AS DISCRIMINAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA", em razão da
necessidade de promover alterações no Edital.
Comunica-se que será informado, em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura
do referido Pregão, através de publicação em Diário Oficial do Município de Ponta Grossa e disponibilização do aviso no site: https://www.pontagrossa.pr.leg.br
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Administração, sito
à Av. Visconde de Taunay, 880, no horário das 13:00 hs às 18:00 hs, ou ainda, pelo telefone (42)
3220-7100.
Ponta Grossa, 09 de setembro de 2021.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro

