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Nº

14.130, de 02/12/2021

L E I

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional
especial no valor de R$ 201.043,51(duzentos e um mil, quarenta e três
reais e cinqüenta e um centavos), assim discriminado:

2600 – Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
26004 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.032 – Repasses a Entidades para Auxílio na Execução dos Prog. da Delib. 52/2016
– CEDCA/PR
3150.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 1062
R$
160.834,81
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 1062

Art. 2º.

R$

40.208,70

Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será
cancelada em igual importância, a seguinte dotação do orçamento
vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

2600 – Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
26004 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.030 – Manutenção dos Programas de Profissionalização, Aprendizagem e Inserção
no Mercado de Trabalho
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Juríd. – Rec. 1062 – CR 1344
R$
201.043,51

Art. 3º.

Ficam incluídas as seguintes metas para o ExercícioFinanceirode2021, no
Anexo I, da Lei nº 13.813, de 04/09/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO, e na Lei nº 12.844, de 07/07/2017, Plano Plurianual – PPA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ./ATIV.
6.032

Art. 4º.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de dezembro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETOS
D E C R E T O N° 1 9. 6 6 2, de 02/12/2021

Abre um crédito adicional especial no valor
de R$ 201.043,51.

DECRETA

Autoriza o Poder Executivo abrir um
crédito adicional especial no valor de
R$
201.043,51,
e
dá
outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná,
decretou, na Sessão Ordinária no dia 01 de dezembro de 2021, a partir do Projeto
de Lei nº 261/2021, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal,
sanciono a seguinte
Art. 1º.

Trabalho

Art. 5º.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná,
usando das atribuições legais, tendo em vista a Lei n. º 14.130, de 02/12/2021,

LEIS
L E I

6.030

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
META
TOTAL (R$)
AÇÃO
PRODUTO
FÍSICA
Manutenção dos Programas de
Profissionalização, Aprendizagem
Programa
01
201.043,51
e Inserção no Mercado de
Mantido

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0045 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
META
TOTAL (R$)
AÇÃO
PRODUTO
FÍSICA
Repasses a Entidades para
Programa
Auxílio na Execução dos Prog. da
01
201.043,51
Mantido
Delib. 52/2016 – CEDCA/PR

Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2021,
no Anexo I, da Lei nº 13.813, de 04/09/2020, Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 12.844, de 07/07/2017, Plano
Plurianual – PPA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial
no valor de R$ 201.043,51(duzentos e um mil, quarenta e três reais e
cinqüenta e um centavos), assim discriminado:
2600 – Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
26004 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.032 – Repasses a Entidades para Auxílio na Execução dos Prog. da Delib. 52/2016
– CEDCA/PR
3150.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 1062
R$
160.834,81
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 1062

R$

40.208,70

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será
cancelada em igual importância, a seguinte dotação do orçamento vigente,
de conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964:
2600 – Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
26004 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
0824300456.030 – Manutenção dos Programas de Profissionalização, Aprendizagem e Inserção
no Mercado de Trabalho
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Juríd. – Rec. 1062 – CR 1344
R$
201.043,51

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LeiDO
nº 14.130/2021
PROCURADORIA GERAL
MUNICÍPIO, em 02 de dezembro de 2021.
Página nº 2/2

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

DECRETO

Nº 1 9. 6 6 8, de 03/12/2021

Determina o uso de máscaras de proteção
facial e revoga as demais medidas de proteção à COVID-19.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no protocolo SEI 12722/2021,
Considerado a redução dos índices epidemiológicos de COVID-19 no Município de Ponta
Grossa, conforme os últimos boletins médicos,

DECRETA

Art.1º. É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em todos os ambientes fora do domicílio, o distanciamento social e a desinfecção das mãos em ambientes de uso público.
Art.2º. As demais medidas de proteção à COVID-19 ficam revogadas.
Art.3º. Fica revogado o Decreto 19.577/2021.
Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de dezembro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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EDIÇÃO Nº 3.236 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2021

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Av. Visconde de Taunay, 950 Tel.: (42) 3220-1000 RAMAL 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR.

RESULTADO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N.227/2021

Departamento de Compras e Contratos

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade
Pregão nº 227/2021 – Processo nº 392/2021 – para REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição mobiliários e equipamentos

Ao (À)

permanentes diversos, que serão utilizados pelas Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação realizado

Mix Atacado Eireli

FORNECEDOR: JOSE EDSON BLASZCZYK - ME - CNPJ: 33.113.700/0001-41

em 20/10/2021, nada havendo irregular, segue o resultado do procedimento para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
Valor Total do Fornecedor: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
Lote

ANEXO II – Decreto n. 1.990/2008

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor

Unit.

Total (R$)

(R$)

INTIMAÇÃO PARA DEFESA

1

1

CADEIRA

FIXA

Movebrink/Decio

SEM BRAÇO (DESCRITIVO DO

Druczkowski - ME

ITEM

NO

TERMO

UND

500

Unidade

Quant.

126,00

63.000,00

sob medida

DE

REFERENCIA - ANEXO 1 -

Ref. Protocolo Municipal SEI n. 73288/2020

Por meio da presente INTIMAÇÃO fica o contratante/licitante a seguir indicado NOTIFICADO de que contra si corre
requerimento de imposição de penalidade formulado pelo Fiscal do Contrato, em função dos fatos a seguir descritos:

ESTOFADA

EDITAL)
FORNECEDOR: PATRICIA DE MORAES HINZ - CNPJ: 06.718.646/0001-95
Valor Total do Fornecedor: R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais).
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Valor
Unit.

Valor Total
(R$)

(R$)
2

Número da ata:
012/2020

Pregão n.07/2020 - AFEPON

empenho: 362/2020

Contratado:

1

DE

REUNIÃO

REDONDA

PR¿PRIA

(DESCRITIVO DO ITEM NO TERMO DE

PR¿PRIO

UND

100

338,00

33.800,00

REFERENCIA - ANEXO 1 - EDITAL)
FORNECEDOR: REPREMIG REPRESENTA??O E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 65.149.197/0002-51
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.355.397,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais).

MIX ATACADO EIRELI

Lote

Praça Duque de Caxias, 104 P.Grossa-PR CEP 84010-750

Secretaria Interessada:

MESA

12

Ordem
1

APARELHO

Marca

DE

TV

PHILIPS

(DESCRITIVO DO ITEM NO

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA –
AFEPON

Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais de expediente conforme Anexo I do edital

Descrição

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit. (R$)

(R$)

UND

75

4.517,99

338.849,25

UND

225

4.517,99

1.016.547,75

Valor

Valor Total

65PUG7625/78

TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 - EDITAL)
19

1

APARELHO

DE

TV

PHILIPS

(DESCRITIVO DO ITEM NO

65PUG7625/78

TERMO DE REFERENCIA -

Resumo da(s)
Infração(ões)
Cometida(s):

1ª Infração: Entrega PARCIAL com atraso do material solicitado na
Ordem de Compra 36/2020 emitida em 03/11/2020 com prazo de entrega de
15 dias úteis. A empresa solicitou prorrogação de prazo
INDETERMINADO para entrega do material no item 1 e 14;
2ª Infração: Empresa fez a entrega do item 14 no dia 23/12/2020, com 30
(trinta) dias de atraso;
3ª Infração: Empresa fez a entrega do item 1 com 93 (noventa e três) dias
de atraso.

ANEXO 1 - EDITAL)
FORNECEDOR: TECNOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA. ME. - CNPJ: 12.464.652/0001-66
Valor Total do Fornecedor: R$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais).
Lote
3

Ordem
1

Descrição

Marca

Artigos 12º, inciso III do Decreto Municipal 1.990/2008.

4

1

Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso

O licitante/contratante poderá se fazer representar por Advogado ou agir pessoalmente, bem como, ter acesso à íntegra
dos autos, nas dependências do DECON ou por fotocópia, que deverá ser solicitada no local, com o pagamento do preço
público correspondente.
A ausência de defesa importa na confissão dos fatos alegados pelo Fiscal do Contrato (AFEPON) e poderá ensejar a
imposição das penalidades previstas em lei e em regulamento.

(R$)
3.560,00

medida

LAVADORA

DE

ALTA

PRESSÃO

Lavor One

(DESCRITIVO DO ITEM NO TERMO

Extra 135

UN

20

734,00

14.680,00

Página 1

DE REFERENCIA - ANEXO 1 EDITAL)

https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/pontagrossa

A presente INTIMAÇÃO é para a finalidade de apresentação de DEFESA ESCRITA, se quiser, com o prazo de 10 (dez)
dias a contar do recebimento, na forma do Decreto Municipal n.1990/2008.

Quant.

TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1
Pulpito sob
Av. Visconde de Taunay, 950 Tel.: (42) 3220-1000 RAMAL 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR.
- EDITAL)

Dispositivos do Decreto
n.1.990/2008 que foram
infringidos:

Unidade

Unit. (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PÚLPITO (DESCRITIVO DO ITEM NO Sculp Acrilico
UND
2
1.780,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Planejamento

FORNECEDOR: VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 27.340.262/0001-51
Valor Total do Fornecedor: R$ 258.300,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos reais).
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor
Unit.

Valor Total
(R$)

(R$)
9

1

QUADRO

VERDE

QUADRICULADO

Esta intimação é feita com fundamento no § 1º, do Art. 9º da Lei Municipal n. 8.393/2005 e no art. 44 da Lei Federal
8.666/93 do Decreto n 1.990/2008.

CONCAVO

PROPRIA

UND

17

1.750,00

29.750,00

UND

17

1.940,00

32.980,00

UND

53

1.750,00

92.750,00

UND

53

1.940,00

102.820,00

4000X1200X370MM

ENS. FUND. (DESCRITIVO DO
ITEM

NO

TERMO

DE

REFERENCIA - ANEXO 1 EDITAL)
10

1

QUADRO

VERDE

QUADRICULADO

CONCAVO

PROPRIA
3000X1200X370MM

ED. INF (DESCRITIVO DO

12 de março de 2021

ITEM

NO

TERMO

DE

REFERENCIA - ANEXO 1 EDITAL)

Documento assinado eletronicamente por MARCOS AURELIO DIAS, Assistente de Administração I, em
12/03/2021, às 17:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

16

1

QUADRO

VERDE

QUADRICULADO

CONCAVO

PROPRIA
4000X1200X370MM

ENS. FUND. (DESCRITIVO DO
ITEM

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o
código verificador 1179462 e o código CRC D925C948.

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 266/2021

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 08h15m do dia 16 de dezembro de
2021, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), Pregão, na forma eletrônica
para Aquisição eventual através de registro de preços de materiais e insumos a serem utilizados
em construções e manutenções, preventiva e corretiva, no prédio do Paço Municipal e demais
prédios públicos. Valor Máximo: R$ 1.650.034,74(um milhão, seiscentos e cinquenta mil e
trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Mais informações, bem como a integra do
edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das
12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1006 ou ainda
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/ portaldatransparencia.
Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2021
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Mauricio Silva

TERMO

DE

EDITAL)
17

______________________________________________________________________________

NO

REFERENCIA - ANEXO 1 1

QUADRO

VERDE

QUADRICULADO

CONCAVO

PROPRIA
3000X1200X370MM

ED. INF (DESCRITIVO DO
ITEM

NO

TERMO

DE

REFERENCIA - ANEXO 1 EDITAL)
LOTES MAL SUCEDIDOS: 5,6,7,8,11,13,14,15,18 E 20.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.728.737,00 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, setecentos e
trinta e sete reais). DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DECOM/PMPG – FONE (42)3220-1000 RAMAL 1003
- PREGOEIRA: Claudete Quadros
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 022/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Albuquerque Maranhão, nº 217, Neves, Ponta Grossa – PR,
CEP 84080-440, Fone 42-3235-1818. Valor da proposta R$ 134.917,09 (cento e trinta e quatro
mil novecentos e dezessete reais e nove centavos).

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 023/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Albuquerque Maranhão, nº 217, Neves, Ponta Grossa – PR,
CEP 84080-440, Fone 42-3235-1818. Valor da proposta R$ 141.972,04 (cento e quarenta e um
mil novecentos e setenta e dois reais e quatro centavos).
Luiz Gustavo Barbur
Comissão de Licitações
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2021

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, realizará na sua sede,
à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, em 28 de Dezembro de 2021, às 13h30min, licitação para elaboração dos Projetos Básico e Executivo complementares das obras de reforma e
ampliação da Escola Municipal Deodoro Alves Quintiliano (área total construída de 2.200,24 m²),
incluindo: sondagem de subsolo; projeto estrutural de concreto armado incluindo o projeto das
fundações; projeto hidrossanitário (água fria, esgoto e águas pluviais com sistema de reaproveitamento de água de chuva e, projeto de prevenção contra incêndio e pânico); projeto de instalações
elétricas e complementares (sistema de proteção contra descargas atmosféricas, telefônico, lógica
e sonorização). Valor máximo R$ 33.347,00.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes.
Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal

C O N T R ATO S
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N°. 292/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 26/10/2021 a 26/10/2022.
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$ 2.720,64 (dois
mil setecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).
______________________________________________________________________________

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI)
MUNICÍP1O DE PONTA GROSSA
OBJETO: Ampla cooperação dos PARTíCIPES, no âmbito de suas competências institucionais,
para o desenvolvimento de atividades conjuntas, visando à disponibilização de informações técnicas e a conjugação de esforços, competências e conhecimentos técnicos para o desenvolvimento
de açóes de mútuo interesse na temática de Cidades lnteligentes.
VALOR: náo implica em compromissos financeiros.
PRAZO: 2 (dois) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº015/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LAURENTINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido o valor abaixo nas seguintes linhas:
Rota
Linha
Valor do km R$ Aditivo km
18 II Prudentes - Ferreira (2ª a 5ª)
2,60
1.288,8
18 II Prudentes - Ferreira (6ª)
2,60
399,6
24 Passo do Pupo - Buraco do Padre (2ª a 6ª) R
3,50
2.298
19 I Ponta Grossa - Biscaia (2ª a 6ª)
6,30
936

Valor R$
3.350,88
1.038,96
8.043,00
5.896,80

DIVERSOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 001/2021

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um,em reunião virtual do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária
virtual, com a presença dos Conselheiros: Denise Alves Leifeld- representante das entidades de
atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da
rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Daniela Aparecida Nascimento-representante da rede
Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Karina TeresinhaMuehlbauer- representante da Fundação Municipal
de Assistência Social,Ana Claudia Ribeiro Gomes representante das entidades de atendimento a
criança e ao adolescente, Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda,Luís
Carlos Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando
Vieira Madalosso- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa
e Rose Cordeiro Bortolini - Assistente Social do CMDCA. Presentes como convidados Consuelo
Szczerepa Lopes representante do Ministério Público,Gustavo da Silva – representante dos adolescentes, Guilherme-representante da Casa do Menor Cavanis, Giovana K. Isidoro- estagiária do
Ministério Público, Antonio Larocca Junior –Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Leste.Dando
inicio á reunião o Vice Presidente Robledo, informa que a Presidente Camila estará ausente por
motivos particulares e será ele a conduzir essa reunião.Pede as bençãos para que tudo corra na
mais perfeita harmonia.O primeiro item da pauta,trata de prorrogação do mandatos dos atuais
Conselheiros, o Conselheiro Robledo lembra a todos que a lei municipal está em andamento na
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Camara Municipal e a principal alteração é a composição do CMDCA e nesta composição será
necessário realizar eleição de vários segmentos, sendo uma cultura nova no Conselho e para que
esse trabalho seja realizado da melhor forma, é necessário que os atuais Conselheiros organizem e realizem a eleição, iniciando assim um novo momento no CMDCA O Conselheiro Armando
sugere prorrogação do mandato por mais 6 meses, levando em consideração que a Câmara Municipal volta aos trabalhos apenas em 15 de março.Os Conselheiros levantaram muitos pontos e
discutiram a proposta do Conselheiro Armando e aprovaram a prorrogação do mandato dos atuais
Conselheiros por seis(06) meses.Passando para o segundo item da pauta que trata da Capacitação dos Conselheiros Tutelares,o Conselheiro Robledo informa que acontecerá de forma remota,
contando com a participação da Promotora de Justiça, Dra. Vanessa Harmuch. A representante
do Ministério Público comentou que em resposta da Promotora citada, esta poderá participar no
período da manhã.Os Conselheiros sugerem que já se inicie em março, lembrando a importância
de ser realizada bimestral ou trimestral.O Conselheiro Robledo ,Vice Presidente,sugere que a
capacitação dos Conselhos Tutelares, aconteça nos dias 15 e 16 de março. Após todas sugestões
e verificações, ficou definido que as capacitações acontecerão no período da manhã ,iniciando em
março, onde os Conselheiros Tutelares poderão sugerir os temas para o melhor desenvolvimento
do trabalho. O Vice Pesidente, informa que foi encaminhado o calendário de reuniões online e
que houveram diversos pedidos para as mesmas sejam realizadas nas primeiras quarta-feiras do
mês, tendo em vista que vários Conselheiros já tem outras atividades agendadas.A proposta foi
aceita pelos presentes e será encaminhado um novo calendário por email e watts. Em assuntos
gerais,o Conselheiro Armando pergunta como está a conta do Fundo Municipal, qual foi o valor de
destinação que foi arrecadado, se entrou recursos poderá ser feito um chamamento para as Entidadese sugere ainda que os Termos de Colaboração sejam de 24 meses. O Conselheiro Robledo
diz não ter esses dados,mas vai verificar e será repassado em próxima reunião. A representante
do Ministério Público questionou sobre os recursos recebidos que muitos não são utilizados totalmente, ou seja 100% do valor repassado; se existe um controle sobre isso, e se volta para o
fundo o valor devolvido, e se a Entidade justifica a devolução. O Conselheiro Armando responde
que sim, que a Entidade justifica a devolução, pois são os mais diversos motivos da devolução e
que o valor é devolvido para ao conta do Fundo Municipal e a Entidade apresenta o comprovante
do depósito juntamente com a justificativa dea devolução.A Conselheira Karina comenta que a
demora para o repasse acontece muitas vezes, pela situação da documentação da Entidade não
ter sido totalmente encaminhada. O Conselheiro Armando, menciona que de qualquer forma o
processo do repasse é bastante burocrático. A representante do Ministério Público,sugere manter
uma pauta permanente sobre Socioeducação e Ceves, o que foi acatado pelos presentes e que
apartir da próxima plenária serão convidados/convocados representantes da Comissões citadas.
O Conselheiro Tutelar AntonioLarocca Junior comenta que estão com falta de motorista, e está
bem complicado se deslocar aos atendimentos, que estão com apena uma funcionária para ao
administrativo, e mencionou ainda a situação da Conselheira Tutelar Michely que se encontra de
atestado. O Conselheiro Robledo solicita que o Conselheiro Tutelar encaminhe por escrito a situação que está relatando,para providências cabíveis. Ainda com a palavra o Conselheiro Robledo
conta que a reforma do telhado da sede do CMDCA está pronto, mas que agora precisaram fazer o
assoalho que estava danificado, e que talvez no mê de março seja possível o retorno do Conselho
à sua sede própria.Não houve documentos para serem apresentado pela secretaria. Nada mais a
tratar, eu,Denise Alves Leifeld,SecretáriaAdjunta, lavro a presente ata que vai assinada por mim e
por que com ela concordar. Grossa/PR, 10 de fevereiro de 2021
Ana Claudia Ribeiro Gomes_____________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando MadalossoVieira __________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Denise Alves Leifeld_____________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Jose Ezequiel de Andrade _________________________________________________
RG: 3.111920-0		
CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Luis Carlos Carneiro Gomes __________________________________________________
RG 3.946.981-2 		
CPF562.134.929-68
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0 		
CPF 685.793.449-15
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5 		
CPF 443.116.999-72
______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 002/2021
Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um,em reunião virtual do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária
virtual, com a presença dos Conselheiros: Denise Alves Leifeld- representante das entidades de
atendimento a criança e ao adolescente, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da
rede Particular de Ensino de Ponta Grossa ,Daniela Aparecida Nascimento -representante da rede
Particular de Ensino de Ponta Grossa, Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal
de Assistência Social, Ana Claudia Ribeiro Gomes representante das entidades de atendimento
a criança e ao adolescente, Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda,
Luís Carlos Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
Armando Madalosso Vieira - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta
Grossa e Rose Cordeiro Bortolini - Assistente Social do CMDCA. Presentes como convidados
Consuelo Lopes representante do Ministèrio Público, Gustavo Silva, representante dos adolescentes. A Presidente Camila, inicia com boas vindas, e apreciação da ata n° 001/2021 e não sendo
apresentadas alteração, declara aprovada ata supracitada. A Presidente apresenta movimentação
da tramitação, da proposta de alteração da lei 12.119/2015 que define a criação e composição do
CMDCA, na Câmara Municipal de Ponta Grossa, e coloca a necessidade dos Conselheiros acompanharem essa tramitação,pois não podemos esperar muito,tendo em vista todo o trâmite que terá
que ser realizado,para a eleição dos novos componebtes do Conselho.Na continuidade da pauta,
a Presidente Camila informa das cobranças que o Conselho vem tendo, na questão de redivisão
dos bairros de atendimento dos Conselhos Tutelaresd,diz que é uma proposta de muito tempo e
que nã podemos mais deixar de iniciar este trabalho. Vários Conselheiros fizeram colocações a
respeito do assunto. A Presidente pergunta aos presentes,quem poderá participar desta Comissão
e se apresentaram os Conselheiros: Daniela Aparecida Nascimento,João Montes,Regina Rosa Pedroso Rosa,Maria de Fátima Rodrigues,Karina Muehlbauer . A Conselheira Camila sugere o nome
da Conselheira Thaize e entrará em contato com a mesma e assim que obtiver resposta informa a
secretaria para a expedição de Portaria .Assuntos Gerais, a secretaria apresenta a arrecadação de
imposto de renda para o Fundo Municipal, que neste ano recebeu valor de R$ 320.912,68 e está
sendo contabilizado a quem foram as doações e o levantamento para encaminhar á Receita Federal.A secretaria apresenta os seguintes documentos: através de email do CMDCA, documentos e
solicitação de registro do Grupo Escoteiros Lagoa Dourada,deliberado por encaminhar a Comissão
de Registro para análise e parecer.Nada mais a tratar, eu, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira,
Secretária Adjunta, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar.
Grossa/PR, 03 de março de 2021
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Ana Claudia Ribeiro Gomes_____________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira __________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Denise Alves Leifeld _____________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Jose Ezequiel de Andrade _________________________________________________
RG: 3.111920-0		
CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Luis Carlos Carneiro Gomes __________________________________________________
RG 3.946.981-2
		
CPF562.134.929-68
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0
		
CPF 685.793.449-15
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5
		
CPF 443.116.999-72
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 003/2021

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, em reunião virtual do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária
virtual, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS,
Regina RosaPedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria
Municipal de Educação, Karina TeresinhaMuehlbauer- representante da Fundação Municipal de
Assistência Social,Ana Claudia Ribeiro Gomes representante das entidades de atendimento a
criança e ao adolescente, Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda,
Armando Madalosso Vieira - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta
Grossa, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira - representante da Fundação Municipal de Saúde,
Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúdee Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Presentes como convidados Consuelo Lopes representante
do Ministério Público, Gustavo Silva - representante dos adolescentes,Josiane Vezine e Silvana Z
Lemos Conselheiras Tutelares do Tutelar Oeste, Creudinéia A. R. de Almeida, Roselia Ribeiro e
Tatiana Nunes Silva Conselheiras do Conselho Tutelar Norte. A Presidente Camila inicia a reunião
dando as boas vindas aos presentes e pede para que o Conselheiro Robledo faça uma oração
para iniciar os trabalhos e discussões, em prol da Criança e adolescente do Municipio de Ponta
Grossa. Dando inico a pauta do dia que trata da capacitação online para Conselheiros Tutelares, a
Presidente relembra que terá como tema o fluxo de atendimento nos CRAS e CREAS,já definido
anteriormente em plenária,ficando a definição do dia a ser realizada.Várias sugestões foram dadas
,sendo apreciada e aprovada pelos presentes os dia 23 e 24 de abril na parte da manhã.,sendo
deliberado também que a secretaria do CMDCA encaminhe os convites. Na continuidade de pauta
,a Conselheira Camila diz que o Conselho deve nomear uma Comissaõ para organizar e realizar
a eleição dos representantes da sociedade civil, para compor o CMDCA após aprovada as alterações da lei municipal. Comunica que no mês de março, juntamente com Conselheira Thaize e a
Assistente Social do CMDCA, estiveram com a Vereadora Joce Canto, presidente da Comissão de
Direittos Humanos,que havia solicitado uma reunião para conhecer mais sobre o projeto de lei que
foi enviado para alterações na lei municipal do CMDCA,sendo que após esclarecidas dúvidas da
refereida Vereadora a mesma se colocou á disposição do Conselho e que foi solictado que a mesmo agilizasse o trâmite junto as demais Comissões, tendo em vista a necessitade de realizar processo eleitoral para representatividade da sociedade civil organizada no Conselho de Direitos.
Presidente solicita voluntariamente a composição da Comissão Eleitoral. As Conselheiras Regina
e Claudia, sugerem adiar a formação da comissão, tendo em vista que a lei ainda não foi aprovad
e dar tempo para que os que representam a sociedade civil posssam definir se irão participar da
eleição ou não,bem como solicitar aos seus Presidentes a liberação para compor a Comisão. A
proposta foi aceita por todos,ficando defindo que na próxima ordinária,será composta a Comissão
em discussão.Como outro item da pauta,apresentação de projetos de entidades para fazer parte
do Edital do CEDCA, a Presidente Camila apresenta os projetos das entidades de atendimento a
criança e ao adolescente, informa que os projetos tianham prazo curto de aprovação, então somente a diretoria do CMDCA havia aprovado, porém com a ampliação do prazo, documentos foram
enviados para os demais Conselheiros, salienta que a análise minuciosa é da Comissão do CEDCA, devendo apenas este conselho verificar se projeto está de acordo com as politicas de atendimento a criança e adolescentes. Plenária declara projetos aprovados para encaminhamento ao
CEDCA. Seguindo a pauta, a Conselheira Thaize, representante da CEVES/CMDCA apresenta o
Plano Municipal de Enfrentamento ás violências contra crianças e adolescentes no Municipio de
Ponta Grossa,o qual foi encaminhado via email, para todos os Conselheiros . A Conselheira Karina
faz alguns apontamentos para ajustes e adequações.no referido Plano.Várias questões foram
apontadas pelos Conselheiros presentes,levando a um a grande reflexão do conteúdo do Plano. A
Presidente sugere que a CEVES revise o Plano com as sugestões percorridas na reunião e após
seja enviado novamente para discussão/aprovação do mesmo.O Conselheiro Francisco enfatizou
que a construção do plano, tem elementos técnicos importantes, bem estruturado, parabenizando
a equipe. A Conselheira Thaize, ainda apresenta a nova logo, como proposta de alteração, tendo
em vista a representativada da nova logo, parcipante Consuelo, membro da CEVES, informa que
em discussão da Comissão CEVES, a nova logo traz a representatividade da mão aberta de uma
criança, pedindo o “basta violência”, e as cores verde, trazem o significado da Esperança, por dias
melhores, dias de luta necessárias. O Conselheiro Francisco, argumenta que mudança de logo
perde a identidade da Comissão. Aberta para votação, plenária aprova mudança da logo. Na sequencia, ConselheiraThaize, ainda apresenta proposta da alteração do decreto municipal de criação, nome e composição da CEVES, na perspectiva de incluir mais membros, torna-la ampliada,
tendo em vista seu objetivos e necessidade de comprometimento de vários órgãos da rede de
proteção a criança e adolescentes em relação ao combate as violências contra crianças e adolescentes. Sugeriu na apresentação da proposta, a alteração do nome, tendo em vista a intersetorialidade, a partir das legislações recentes, que determinam ação interesetorial do município frente as
demandas do fenômono da violência, e de sua composição, incluir membros do conselhos tutelares, organizações de escolas particulares, Instituições fortalecimento de vínculos e acolhimentos
institucional. Em discussão, conselheiros relataram dificuldade de adesão das representações já
firmadas por decreto, e que muitos órgãos nunca compareceram a uma reunião sequer,devendo
ser discutida mais a fundo a composição. A Presidente solicita que a Conselheira Thaize retorne á
Comissão e apresente as sugestões da presente reunião, retornando em reunião de Plenária para
discussão/aprovação. Ainda,é mencionado que existe impedimento da participação dos conselheiros tutelares em comissões, e que alterações, mudanças podem ser feitas, desde que estejamde
de acordo com legislações. O Conselheiro Francisco, expõe sua preocupação com as alterações,
sem a descrição de como essas mudanças acontecerão na prática, precisa estar muito bem  definido. Após essas discussão , a Conselheira Thaize se propõe a levar esses questionamentos para
a Comissão CEVES para reformular as propostas e que em outro momento, represenates da CEVES voltam a apresentar o Plano e a composição. Na continuidade, a Presidente Camila apresen-
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ta solicitação da Insituição Pequeno Anjo,que solicita alteração no plano de aplicação, tendo em
vista que mudou a necessidade da Instituição. A Conselheira Denise explica as razões e sana os
questionamentos dos Conselheiros. Plenária aprova alteração. A secretaria apresenta os seguintes documentos: oficio nº 24/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias solicitando prorrogação do Termo de Colaboração nº 02/2019 ,para 31/12/2021; oficio nº25/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias solicitando prorrogação do Termo de Colaboração nº04/2020 ,para
31/12/2021; oficio nº27/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias solicitando prorrogação do
Termo de Colaboração nº08/2019 ,para 31/12/2021; oficio nº28/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias solicitando prorrogação do Termo de Colaboração nº07/2020 ,para 31/12/2021.
Após analisados as solicitações, aprova as prorrogações de prazos solicitados; através de email
as entidades Associação Lua Nova e APPDF encaminharam documentos para renovação de registro,deliberado por encaminhar Comissão de Registro; CIEE solicitando declaração de curso de
aprendizagem e encaminhando documento do curso de aprendizagem, deliberado por encaminhar
a Comissão de Registro.Nada mais a tratar, eu,Thaíze Carolina Rodrigues de Oliveira,Secretária,
lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR, 07 de abril
de 2021
Ana Claudia Ribeiro Gomes_____________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira__________________________________________________
RG 611.748
CPF 039.123.969-49
Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________
RG 8.312.925-5
CPF 077.457.139-00
Claudia Maria Hey da Silva _______________________________________________
RG 4479714-3
CPF 639.922.489-68
Denise AlvesLeifeld_____________________________________________________
RG5061909-5
CPF 018.821.819-05
Francisco Kapfenberger Filho ________________________________________________
RG 1083002-8
CPF 306.247.389-49
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Jose Ezequiel de Andrade _________________________________________________
RG: 3.111920-0		
CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0 		
CPF 685.793.449-15
RobledoCordeiro Karpinski ____________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Regina Rosa Pedrozo Rosa __________________________________________________
RG 4291507-6
CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5 		
CPF 443.116.999-72
Thaize Carolina Rodrigues_________________________________________________
RG 9.716.519-0 		
CPF: 067.266.889-03
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 004/2021

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um,em reunião virtual do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária
virtual, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS,
Regina RosaPedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria
Municipal de Educação, Karina TeresinhaMuehlbauer- representante da Fundação Municipal de
Assistência Social,Ana Claudia Ribeiro Gomes representante das entidades de atendimento a
criança e ao adolescente, DanielaJose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda, Armando Madalosso Vieira - representante das entidades de atendimento a criança e ao
adolescente,Daniela Aparecida do Nascimento - representante das entidades de atendimento a
criança e ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial
e Industrial de Ponta Grossa, Pinto de Carvalho- representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira - representante da Fundação Municipal de Saúde, Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúdee
Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Presentes como convidados Consuelo Lopes representante do Ministério Público,Gustavo Silva representante dos adolescentes,Tatiana
Belo do Departamento de Proteção Social Básica da FASPG. A Presidente inicia reunião desejando boas vindas e desejando bom trabalhos a todos e solicita ao Conselheiro Robledo fazer uma
oração inicial. A Presidente pergunta aos presentes se todos receberam as atas 02 e 03,que foram
encaminhadas via email, todos disseram que sim e que ninguém tem ressalvas a fazer, a Presidente declara aprovadas as atas 02 e 03 de 2021. Na sequencia, a Presidente Camila informa que a
sede do CMDCA, recém reformada, foi invadida, e furtaram fios de luz, materiais de expediente e
de limpeza que estavam guardados em armários, relata que este Conselho só teve conhecimento
no momento de mudança, impossibilitando a transferência de sede. Coloca que até realizar as
adequações necessárias, a sede CMDCA mantem-se na sede do Adolescente Aprendiz. Na continuidade, informa aos Conselheiros que a Minuta de Lei que altera a composição do CMDCA, ainda
não passou por votação na Camara Municipal, estando parada em comissões internas e que ela e
o Vice e estão acompanhando esse processo,inclusive indo até os vereadores para poder acelerar.
Novamente coloca a importância de se compor a comissão de eleição para novos membros do
CMDCA, diz que a comissão precisa ser composta pelos membros governamentais e os não governamentais que não tem interesse em permanecer ,sejam voluntários nesse processo. A Conselheira Karina se voluntariou ,sem mais manifestações. A Presidente enfatiza que assim que aprovada Lei, os trabalhos devem começar , pois o processo de eleição precisa acontecer no mês julho
tendo em vista que foi prorrogado o atual mandato até agosto. Na continuidade da reunião, a
Presidente comenta sobre a atualização do Plano decenal, informa aos conselheiros a necessidade de compor comissão que já participou do processo inicial da elaboração do Plano, as Conselheiras Leni,Regina, Maria de Fátima, Francisco e Claudia, manifestam-se para participar desse
processo,a plenária aprova a reativação desta comissão.Prosseguindo na pauta,a Conselhiera
Thaize, apresenta as alterações no Plano Municipal de Enfrentamento as Violências Contra Crianças e adolescentes,tendo em vista na ultima reunião serem apresentadas sugestões a serem vistas pela CEVES, a Conselheira diz que se reuniram com Conselheira Karine e membros da FASPG
, para estudar as sugestões levantadas em Plenária . A Conselheira Karina contribui dizendo que
esse momento de adequações em conjunto com a comissão, foi bastante rico e produtiva, parabenizou a comissão pela construção do plano.A Presidente,como já foi encaminhado anteriormente o
plano com alterações, abre para votação. Os Conselheiros, após esclarecidas diversas questões,
aprova o plano e suas alterações apresentados. A Conselheira Thaize apresenta cronograma de
atividades em alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional De Combate ao abuso e a exploração contra
crianças e adolescente. Compartilha com os demais, que as ações serão durante a semana do dia
17 ao dia 21 de maio, será uma realização com parecia do NEPIA/UEPG. Nome do evento VI Semana de Enfrentamento as Violências contra Crianças e Adolescente: com diversas atividades:
apresentação do Plano Municipal de Enfretamento as Violências Contra Crianças e Adolescentes,para poderes legislativo, executivo e judiciário de Ponta Grossa; Carreata alusiva ao dia 18 de
maio; Live promovida pelo Grupo de adolescente ( protagonismo juvenil, do Colégio Social Marista,
sobre o Plano aprovado nesta plenária; Lançamento do E-book, Conhecendo o ECA e a rede de
proteção da criança e Adolescente do Município de Ponta Grossa, pelo NEDDIJ; Live Rede de

EDIÇÃO Nº 3.236 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2021
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: Relato de experiência da Liga
do Boqueirão; e Live: A escuta de crianças e adolescentes em situação deviolência: Revelação
Espontânea, Escuta Especializada e Depoimento Especial. Na sequencia, a Presidente passa a
palavra para a senhora Tatiane Belo, Departamento de Proteção Social Básica ,a qual apresenta
a prestação de contas da deliberação 62/2016 do CEDCA, para projeto “Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vinculos” , prestação de contas da deliberação 52/2016 do CEDCA, para projeto “programa de Aprendizagem” anteriormente enviadas via email para conselheiros,após todos os
esclarecimentos, a Plenária aprova as referidas prestações de contas.Na continuidade, a Conselheira Karina Departamento de Proteção Social Especial, também apresenta as prestações de
contas das deliberação 54/2016 “Liberdade cidadã”, deliberação 55/2016 do “Programa Crescer
em Familia” e informa que o CEDCA progorrou prazo para utilizar recursos do ano de 2020 , durante o tempo que durar a pandemia, após os esclarecimentos, a Plenária prova as referidas prestações de contas. A Conselheira Karina ainda apresenta a prestação de contas, da Secretaria Municipal de Politicas Pùblicas,que trata da deliberação 107/2016 do CEDCA, para Aquisição de
veiculo e computadores para o Conselho Tutelar, e que o mesmo não houve aquisição,pois encontra-se em licitação, mas faz-se necessário realizar prestação de contas no sistema do Estado,com
demais esclarecimentos aos Conselheiros, fica aprovado pela Plenária a referida prestação de
contas. A Presidente Camila apresenta o projeto ” Execução de reparos na infraestrutura física da
APACD “, encaminhado pela referida Instituição, no valor 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
para apreciação/aprovação do CMDCA, para que participem do Chamamento público 29/2020 do
CEDCA, os Conselheiros presentes após analisarem o edital e o projeto encaminhado, aprovam
o projeto para participar do referido Chamamento.Passando para outro item de pauta,a Conselheira Daniela, presidente da Comissão de Redivisão os Conselhos Tutelares, informa que equipe está
no processo de construção do plano estratégico para organizar ações e discussões, a Comissão é
parabenizada pelos presentes pela sua organização. O Presidente da Comissão de Registro,Conselheiro Francisco, diz que a secretaria recebeu muitos documentos das entidades, através de
email, para a manutenção dos seus registros e que repassou para a Comissão,mas devido não
poder fazer reunião presencial,propõe para a Plenária que sejam aprovados a manutenção de
registro de todas as Instituições que encaminharam os documentos,pois todos os Conselheiros
tem conhecimento que as mesmas estão em funcionamento.Coloca ainda que, serão analisados
os documentos e caso alguma Instiutição não esteja de acordo, será solicitado complemento e
não sendo atendido,será suspensa a manutenção do seu registro.Os Conselheiros presentes após
algumas colocações, aprovam a proposição do Conselheiro e deliberam que seja publicada a relação das entidades que encaminharam os documentos para cumprir a Resolução 015/2012. O
Conselheiro diz que em próxima Plenária a Comissão apresentará os pareceres referente a manutenção de registro.Nada mais a tratar, euThaize Carolina Rodrigues de Oliveira,Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR, 05
de maio de 2021.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 006/2021

Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um,em reunião virtual do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião
ordinária virtual, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante do
NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco Kapfenberger
Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante das entidades
de atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante
da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da
Secretaria Municipal de Educação, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social , Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda, Nilcelene da Glória Santos - representante da Secretaria da Fazenda, Daniela Aparecida do
Nascimento - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando
Madalosso - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luis Carlos
Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, Lislaine
Pinto de Carvalho- representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, Thaize
Carolina Rodrigues de Oliveira - representante da Fundação Municipal de Saúde, Claudia Maria
Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social
do CMDCA. Presentes como convidados Consuelo Lopes representante do Ministério Público,
Moises Figueiredo Gomes- Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Norte, Josiane Brabicoski
– Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste e Tatiane Ribeiro- representante do Projeto Antares. Dando incio a reunião a Presidente Camila pede ao Conselheiro Robledo fazer a acolhida
espirtual,o qual faz uma oração, desejando bons trabalhos e boas decisões. A Presidente Camila
inicia reunião com assunto em pauta sobre o projeto apresentado pela APACD” Atenção domiciliar
as usuários da APACD e suas famílias pós pandemia” visando participar da deliberação 001/2021
do CEDCA, o qual foi enviada por email para os conselheiros, questiona se os Conselheiros conseguiram realizar leitura do projeto citado.A Presidente comenta que o projeto foi não foi encaminhado com o prazo que prevê a Resolução do CMDCA para análise mais profunda e esclarece
que todos os projetos tem que passar pelo CMDCA, mas que o mesmo será analisado e aprovado
pelo CEDCA. Os Conselheiros se manifestaram que leram o projeto, endo feito várias colocações
e análise do mesmo. Após esclarecidos os pontos levantados , a Plenária aprova o projeto em
tela. A Presidente Camila faz uma reflexão sobre a importancia das instituições respeitarem prazos
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para envios dos projetos, sendo a entidade conhecedora da resolução que determina prazos e
respostas do CMDCA, não sendo a primeira vez, que as entidades encaminham em cima da hora
e pressionam o CMDCA para celeridade das aprovações. Enfatiza que projeto precisa estar em
aprovação em ata, porém ata precisa ser aprovada em plenária seguinte, a secretária Thaize informa que não consegue finalizar ata para o mesmo dia, coloca ainda, que pode ser enviado a ata
finalizada, informando que a aprovação da mesma será em próxima plenária, ficando a critério do
CEDCA o aceite. A Presidente Camila solicita que a Instituição seja informada sobre a aprovação
e sugere que seja reenviado a Resolução do CMDCA que prevê os prazos para entrada, analise
e parecer de documentos/projetos. Os Conselheiros presentes aprovam a sugestão da Presidente
e a mesma solicita que a secretaria envie através de email para todas entidades registradas no
Conselho.A Assistente Social do CMDCA ,coloca que a secretaria tem sido alvo de cobranças em
relação a procura de atendimento direto, presencial ou via telefone institucional, e todos sabem
que ainda está sendo utilizado o espaço do Adolescente Aprendiz para abrigar a sede do CMDCA,
tendo em vista o arrombamento  e furto da fiação elétrica. Coloca ainda que,  sabe como e quem
informou o numero do celular da Agente Administrativo no qual enviam mensagens,áudios,ligam
e não respeitam que o mesmo é de ordem particular. Solicita ainda ajuda aos conselheiros para
acelerar junto ao município, os processos   de compra dos fios elétricos, compra de materiais,
colocação de alarme monitorado,restauração das janelas para que possamos voltar para a sede
oficial do CMDCA ,pois segundo informações da SMPPS o processo de dispensa de licitação é
demorado, sem previsão de data para retorno.Explica que essa demora, prejudica o funcionamento dos atendimentos, tendo em vista que os documentos do CMDCA estão guardados, mas com
difícil acesso,devido a forma que encontra-se na sede provisória. A Presidente Camila, informa
que já entrou em contato com Secretaria de Políticas Públicas,e informaram que estão na fase de
licitações para os reparos.
Na continuidade da pauta, a Presidente Camila apresenta solicitação enviada, através do SEI
34232 da Divisão de Transferências Voluntárias, que trata do Projeto Aprendendo com a Natureza”, do IEDC no qual justificam a realização do projeto de forma remota devido a pandemia, a UGT
solicta ao CMDCA um parecer, no sentido de que o projeto é para execução de um ano,se há
necessidade alterar o objeto no plano tendo em vista que não foi elaborado o Term de Colaboração. A Conselheira Nilcelene e o Conselheiro Francisco que fazem parte da Comissão de Monitoramento,relatam diversas situações encontradas no processo de análise das prestações de contas
e se manisfestam para que seja encaminhado para a Comissão para melhor análise do pedido
contido no processo citado.Como outro item da pauta,a Presidente solicita para a Conselheira
Karina ,que faz parte do Departamento de Proteção Social Especial explicar a proposta apresentada no SEI 40871,trata-se de uma da proposta de fechamento do Abrigo Municipal para adolescentes , acolhimento institucional, menciona que a proposta também foi encaminhada para o Conselho Municipal Assistencia Social. Justifica que hoje o acolhimento prioritário é o familiar,   e
gradativamente o acolhimento insititucinal está caminhando para redução de acolhimentos, sendo
medida exepcional. Os últimos anos, houve redução, não pelo momento pandêmico, mas pela
colocação em família acolhedora. Hoje as instituições , cumprem 50% das metas estabelecidas.
Mesmo que haja o reordamento, percebe que hoje a gestão tem duas opções, a redução de metas
das entidades, que vai culminar no fechamento de algumas ou a reducação de metas do serviço
público, que hoje é uma media de 4 acolhidos por mês. A proposta é pensar em encerrar as metas
do acolhimento publico, qualificar o acolhimento familiar. A Conselheira Karina, coloca que a possibilidade é redirecionar os recursos para os serviços de modadlidade de república feminina, onde
o município tem deficiência,qualificar o que temos, e abranger demandas importantes do município, uma delas é a demanda apresentada pela Juiza de Direito Noeli, Vara da Infância e Juventude, apresentada pelo Projeto Entrega Consciente, oferecendo o acolhimento de gestantes que indicam o interesse da entrega. Explica que a logica do acolhimento é excepcional e qu indifere o
tempo de pandemia. A Presidente Camila, faz reflexão sobre o acolhimento, relata que fica feliz
uma vez que existe essa redução de acolhimentos, sobre novas demandas, como a república,
conhece pessoas em situação de rua que saíram do acolhimento aos 18 anos, por não fazer parte
da faixa etária das instituições O Conselheiro Francisco, relata que a sua preocupação, mas é
importante investir em serviços que façam a diferença, importante acompanhar a realidade no
momento. A Conselheira Denise coloca a importancia do trabalho em atendimento dos adolescentes, em serviços de fortalecimento de vínculos. A Conselheira Karina explica a situação das instituições ( gastos e investimento, pelo numero de atendidos.) APresidente Camila sugere análise
sobre essa situação, para elaborar a justificativa para o fechamento,criar alternativas, para otimizar
recursos públicos. O Conselheiro Tutelar Moises questiona, sobre a demanda do acolhimento
provisório, a Conselheira Karina coloca que temos que fortalecer os encaminhamento para rede
de socioassistencial, para saúde ,diz que os adolescente não estão sendo encaminhados para as
comunidades terapêuticas. A representante do Minist´rio Público Sra. Consuelo sugere uma Comissão Interconselhos ( CMDCA e CMAS) para analisar e alinhar essa proposta pela complexidade do assunto,acredita que seja necessária discussão sobre o reordenamento, grande falha de
rede, onde municipio não conseguiu adequar o fluxos  pelo reordenamentosendo que outros serviços da rede terão que absorver a demanda a partir do fechamento. A Sra Consuelo ainda coloca a
preocupação em ser a única instituição publica municipal para esse atendimento e propõe o fechamento, jogando a responsabilidade para sociedade civil organizada. A Presidente Camila concorda
com a proposta de criação de uma Comissão com o CMAS, e redefinir os fluxos  antes do fechamento. A Conselheira Thaize sugere solicitar ao Fudanção Municipal da Saúde e Conselho Municipal de Saude para saber quais ações estão previstas no plano municipal de saúde, em relação
a saúde da criança e adolescente, saúde mental. A Presidente Camila apresenta Decreto
15697/2019, o qual trata de expedição de atestado de funcionamento das entidades ficando a encargo da Presidente da Fundanção Municipal da Assistencia Social,e este Conselho não tinha
comhecimento de elaboração deste Decreto,veio á tona, pois o CMDCA foi contatado pela FASPG
e solicitado que fizesse valer o referido Decreto.O Conselheiro Armando relata que esse decreto,
foi criado de forma estratégica, no sentido evitar situações de apadranhamento por vereadoeres,
como ocorria e que não tira a função dos Conselhos.A Presidente, após diversas manifestações
dos Conselheiros, sugere discutir mais sobre o documento e avaliar mesmo para que em seguida
o CMDCA se posicione. O Conselheiro Armando informa que é algo novo para o CMDCA, mas isso
já é comum para os Conselhos de Assistencia Social e Pessoa Idosa. A Presidente Camila conclui
sobre importância de discutir interconselhos.Como próximo item da pauta, a Presidente apresenta
denuncia de Conselheiros Tutelares, repassado as informações possíveis no momento para os
Conselheiros presentes, a Presidente informa que será passado para comissão que está trabalhando na redivisao de atuação dos Conselhos Tutelares para apurar a referida denuncia. A Conselheira Daniele,que faz parte da Comissão  coloca que aguarda a denuncia para verificação. Na
continuidade a Conselheira Daniele,comenta que foi realizada duas visitas aos ConselhosTutelares, e que o relatório está pronto,sugere que seja marcado uma reunião online ou presencial com
Ministério Público, para dirimir dúvidas pontuais. Informa que a Comissão está elaborando o seu
elaboração no plano de ação.A Presidente informa que houve um problema na contratação de
suplentes,pois foi mantido a permanência de uma suplente que já estava trabalhando, devido o
afastamento da Conselheira Michely, mas a primeira suplente já havia terminado a fruição das férias dos Conselheiros titulares e entrou com documento requisitando a sua chamada tendo em
vista que é a primeira suplente e apta a assumir a função. Comenta que  está sendo verificado
junto a Procuradoria Geral do Municipio para resolução dessa situação. A Presidente Camila, passa a direção da reunião para o Vice Presidente Robledo, pois tem compromisso na sua Isntituição.
Como outro item da pauta, que trata das Comissões Internas, o Conselheiro Francisco, que faz
parte da Comissão de Monitoramento,relate que se reuniram para analisar cinco processos de
prestação de contas e os parecwres foram encaminhados. A Conselheira Nilcelene questiona
,quem irá substituir a Conselheira Claudia na Comissão, em tela, pois a mesma não poderá mais
participar. O Conselheiro Robledo diz que será entrado em contato com dois Conselheiros que se
dispuseram a participar, mas que ainda não deram suas respostas.Na continuidade, a Conselheira
Leni questiona sobre prorrogação de mandato do Conselheiros de Direito. O Vice Presidente Robledo,informa que o mandato está prorrogado até 10 de agosto de 2021,sendo importante discutir
esse assunto, tendo em vista qua o projeto de lei que altera a nossa legislação municipal ainda
está na Camara e depende da sua aprovação para que sejam renovado os represensentantes do
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CMDCA. Sendo assim, não tendo previsão de eleição para CMDCA. Conselheiro Robledo, coloca
a situação do lei e as comissões que tramitou, e a dificuldade de acesso e comunicação com a
comissão, faz reflexões sobre os prejuízos ao município em relação aos direitos da criança e adolescentes. A Conselheira Thaize faz uma reflexão sobre situação e impressões obtidas após contato com o vereador responsável pela emendas, sendo esse projeto de lei , não está sendo tratada
com prioridade como deveria. O Conselheiro Robledo informa que as alterações que foram realizadas, colocam o CMDCA em estaca zero. A Conselheira Thaize sugere chamar o vereador em
questão para conhecer CMDCA e sua estrutura.A representante do Ministério Público sugere
convocar uma reunião extraordinária com o presidente da Comissão e Dra Vanessa para esclarecimentos ao vereador que está sugerindo as alterações.O Conselheiro Francisco,Ppresidente da
Comissão de Registro, apresenta os documentos analisados e os pareceres favoráveis: seguintes
pareceres:PARECER 015/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2021,
analisou o pedido e documentos encaminhados através e-mail, documentos da Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência os para manutenção de registro neste Conselho.Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável a renovação do registro.Para dar
cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado
a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-PARECER 016/2021-A
COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE
ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2021, analisou o pedido e documentos
encaminhado através e-mail da Associação de Educação Familiar e Social do Paraná os para
manutenção de registro neste Conselho.Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável
a renovação do registro.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.PARECER 026/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 24 de junho de 2021,
analisou o pedido e documentos da Associação de Ensino Social e Profissionalizante - ESPRO,
encaminhado através de e-mail para manutenção de registro neste Conselho.Após análise da
mesma, a Comissão dá parecer favorável à manutenção de registro da referida Associação.Para
dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.PARECER
021/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 25 de maio de 2021, analisou o pedido e
documentos do Núcleo Promocional Pequeno Anjo encaminhado através e-mail, documentos para
manutenção de registro neste Conselho.Após análise da mesma a Comissão dá parecer favorável
a renovação do registro.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.Ponta Grossa, 25 de maio de 2021PARECER 025/2021-A COMISSÃO ESPECIAL
PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião
própria do dia 24 de junho de 2021, analisou o pedido e documentos do Associação Antares, encaminhado através de e-mail para manutenção de registro neste Conselho. Após análise da mesma,
a Comissão dá parecer favorável à manutenção de registro da referida Associação.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a
Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.Informa ainda, que muitos documentos foram solicitados para algumas entidades para dar continuidade das análises.
Ap[os apreciação de todos os pareceres, a Plenária aprova os Pareceres apresentados.Na continuidade das apresentações pelas Comissões,a Conselheira Thaize, presidente da CEVES apresenta a resultados da reunião da comissão realizada 01/07, como encaminhamentos, a Comissão
solicita ao CMDCA, o apoio para encaminhamento, via SEI, para os gestores municipais, apontados no Plano Municpal de Enfretamento as violências contra crianças e adolescentes, o plano na
íntegra para ciência, e devolutiva sobre a execução das ações, de suas respectivas responsabilidades, e prioridades previstas ainda para o ano de 2021. Apresenta também, a articulação com
demais conselhos de direito, por meio de reunião com presidentes, e conferências, em especial
momento, a conferencia da Assistencia Social a ser realizada nos dias 24 e 25 de agosto, como
médio de divulgar, apresentar e pactuar ações do plano municipal em espaços de participação
social do município. Solicita a aprovação do CMDCA,para a criação de rede social para CEVES,
para divulgação dos trabalhos., sendo aceita e aprovado pelos Conselheiros presentes. A Conselheira ainda, sugere como tema para capacitação dos conselhos tutelares sobre os sistemas de
notificação de violências. Realiza a leitura da justificativa da CEVES, construída coletivamente,
sobre a composição da comissão, proposta apresentada no mês de abril, contando como membros
efetivo, representantes dos conselhos tutelares, sendo este orgão capaz de contribuir de forma
significativa na construção de um diagnóstico, através das demandas levantadas cotidianamente
durante sua atuação junto à população infanto-juvenil, especialmente àquelas com direitos violados. O Conselheiro Robledo, sugere que seja encaminhado para o CMDCA via email, para conhecimento do teor por todos os Conselheiros para após responder a essa questão.A secretaria apresenta os seguintes documentos: informando que a partir de agora a Sra Monica Mongruel é
representante suplente da Fundação; SEI do Gabinete da Prefeita comunicando a recondução do
Francisco Kapfenberger Filho como representante titular e Antonio Carlos Freitas de Souza como
suplente; apresentou o Decreto 19106/2021 que institui o Governo sem papel na Admnistração
direta e indiretea do Municipio de Ponta Grossa e informa que este documento foi encaminhado
por email para os Conselheiros; documentos da ESPRO, enviados através de email visando a
manutenção do registro, deliberado por encaminhar á Comissã de Registro.Nada mais a tratar, eu
Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira,Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR, 07 de julho de 2021
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 007/2021

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um,em reunião extraordinária virtual do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à
reunião ordinária virtual, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante
do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante
da Secretaria Municipal de Educação, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação
Municipal de Assistência Social , Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda, Daniela Aparecida do Nascimento - representante das entidades de atendimento a criança
e ao adolescente, Armando Madalosso - representante das entidades de atendimento a criança e
ao adolescente, Luis Carlos Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao
adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de
Ponta Grossa, Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde, Ana
Claudia Ribeiro Gomes - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente.
Iniciando a reunião a Presidente Camila dá boas-vindas a todos e comunica que esta reunião tem
pauta única,solicitada pela FASPG através do Departamento de Proteção Especial Alta Complexidade,para a apresentação da justificativa da não aceitação da Deliberação 18/2021 do CEDCA e
prestação de contas do recurso da Deliberação 107/2017 do CEDCA- Priograma de Incentivo para
Fortalecimento dos Conselhos Tutelares- 1º semestre de 2020. A Presidente passa a palavra para
a Conselheira Karina,a qual explana sobre a discussão realizada pelos profissionais da FASPG
e os Conselhos Tutelares sobre o desenvolvimento da deliberação acima citada e por unanimidade foi decidido pelo não aceite da Deliberação 18/2021 e comenta que a justificativa técnica
foi encaminhada aos Conselheiros por email.Após a explanação e respondida algumas questões
levantadas pelos Conselheiros, a Presidente consulta a Plenária, a qual aprova a justificativa do
não aceite pela FASPG.Na continuidade a Conselheira,como representante da FASPG apresenta
também a prestação de contas da Deliberação 107/2017,cujos documentos foram anteriormente
encaminhados por email aos Conselheiros. Alguns questionamentos foram feitos pelos Conselheiros e esclarecidos pela Conselheira Karina.Após os esclarecimentos a Presidente consulta a
Plenária e os Conselheiros aprovam a justuficativa e o Plano de Providências da deliberação acima
citada a ser encaminhada ao CEDCA.Nada mais a tratar, eu Denise Leifeld, Secretária Adjunta da
Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR,
22 de julho de 2021.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 008/2021

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um,em reunião virtual do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária virtual, com a presença dos Conselheiros:Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco Kapfenberger
Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante das entidades de
atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima q8Pacheco Rodrigues-representante da
rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Karina TeresinhaMuehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da
Fazenda,Daniela Aparecida do Nascimento - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso -representante das entidades de atendimento a criança
e ao adolescente, Luis Carlos Gomes-representante das entidades de atendimento a criança e ao
adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de
Ponta Grossa, Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde, Ana
Claudia Ribeiro Gomes - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
Monica Mongruel- representante da Fundação de Assistência Social,EduardoTerleski- epresenatnte da Fundação Municipal de Cultura,Hellem Proença – representante da Fundação Municipal de
Cultura,Andresa Pedroso da Silva Lara dos Santos- representante da Secretaria Minicipal de Politicas Públicas Sociais. Participando nesta reunião a representante do Ministério Público- Consuelo,
os Conselheiros Tutelares Michele Bohatch Markowcz e Antonio Laroca Junior – Conselho Tutelar
Leste, Tatiana Nunes da Silva – Conselho Tutelar Norte. A Presidente Camila pede ao Conselheiro
Robledo que faça uma oração e abertura da reunião. Dando inicio a reunião, a Presidente faz a
apresentação e agradecimento aos novos conselheiros de direitos indicados,na representatividade
governamental: Mônica Mongruel como titular da FASPG; Andresa Andresa Pedroso da Silva Lara
dos Santos como titular da Secretaria Municipal de Politicas Publicas Sociais,Coordenadora Acolhimento Municipal Adolescentes, Eduardo Terleski como titular e Hellem Proença como suplente
da Fundação Municipal de Cultura. Na continuidade, a Presidente abre votação para aprovação da
Ata 06/2021,sem considerações, declara ata aprovada. Na sequencia o Conselheiro Robledo
apresenta o andamento da Lei n° 12.119/2015, proposta de alteração pela a PL 314/2020/ CMDCA, informa que foram realizadas diversas tentativas de contato com camara de vereadoes, mas
ainda não se obteve sucesso. Relata as dificuldades de acesso as comissões de internas da Câmara, a qual tramita o projeto de lei, hostiladade de determinados vereadores em relação a procu-
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ra da diretoria do CMDCA quanto ao andamento do projeto de lei. Coloca ainda, que durante as
tentativas de discutir o projeto de lei, percebeu-se interesses pessoais/particulares,com participação de pessoas que já passaram ou estão com representatividade neste Conselho, sugerindo a um
determinado vereador, alterações que vão em desencontro com a legislação. A Presidente Camila
complementa que as alterações que o CMDCA propôs, foram mudanças especificas, conforme
orientação do CEDCA, e que se estas não forem alteradas, o municipio corre risco de perder verba
para atendimento na área da criança e adolescente. Enfatiza que as alterações foram orientadas
pelas legislações nacionais, as quais devem ser alinhadas com as legilasções municipais. Informa
que PL foi encaminhada em Dezemebro de 2020, e ainda não houve aprovação, sendo descaso
do poder legislativo. A Assistente Social Rose sugere encaminhar oficio ao presidente da Câmara,
colocando a urgência para aprovação do projeto de lei, pois o CMDCA tem prazo para reorganizar
a composição do Conselho tendo em vista que já foi prorrogado o mandato dos atuais Conselheiros, e não há  justificativa plausivel pela demora do trâmite do projeto de lei. E havendo conhecimento por parte do Conselho, que pessoas sem o conhecimento real da situação estão interferindo
no processo, não se pode permitir,pois a autoridade máxima nessa área é o CMDCA ,sugere
também que se coloque no oficio que será comunicado o Ministério Público. Comenta que a morosidade é uma negligência do poder legislativo, em relação a política de atendimento dos direitos da
criança e adolescente do Munípicio de Ponta Grossa e um desrespeito com o órgão CMDCA. O
Conselheiro Robledo diz que concorda com a sugestão da Assistente Social Rose, e que já deve
ser encaminhado ao Ministério Público o problema que estamos enfrentando, e enfatiza que na
prática, criança e adolescente não esta sendo prioridade pela Câmara Municipal. Após discussão,
foi aprovada a sugestão de encaminhamento do oficio e  agendamento de horário e  data com o
Presidente da Camara de Vereadores. A Presidente Camila informa que após aprovação da lei, é
necessário abrir edital com prazo de 90 dias, antes do período da eleição e pelo processo moroso
da Câmara, sugere prorragar o mandato dos atuais Conselheiros pela segunda vez. Após várias
considerações dos Conselheiros, a Plenária aprova a prorrogação do mandato dos Conselheiros
e da Diretoria até 30 de abril de 2020. Na continuidade, a Presidente Camila pontua que é necessário realizar mais uma Capacitação on line para os Conselheiros Tutelares, e coloca que há uma
sugestão inicial para tratar sobre as competências de cada órgão da rede de atendimento/ proteção da criança e Adolescente. A Conselhiera Claudia, sugere capacitação voltada para situação da
criança indígena no município, sendo apresentado dificuldades pela rede de proteção na abordagem dos mesmos. Os demais Conselheiros concordam com a proposta da Conselheira Claudia .A
Conselheira Mônica concorda e complementa que alem de ser um tema relevante, é importante
que a rede entenda que criança indígena é criança brasileira, antes de qualquer coisa. Ela precisa
ser protegida como um sujeito de direito brasileiro.A Presidente sugere ampliar o tema, abranger
crianças de outras etnias , culturas e povos.Após definido o tema ,ficou  definido a Capacitação on
line para dia 30 e 31 de agosto ou 6 e 7 de setembro de 2021, com a organização sob responsabilidade da Comissão de Redivisão dos Conselhos Tutelares. A Conselheira Daniele sugere horário
pela manha 8h as 10h, para otimizar horário de trabalho dos Conselheiros Tutelares, tendo em
vista que o atendimento ao publico é a partir das 10h. A Presidente Camila informou que o CMDCA
recebeu recebeu ofício de apresentação do Fórum Municipal de Erradicação do trabalho Infantil,sendo encaminhado por email para conhecimento dos demais Conselheiros. Na sequência informa
situação do espaço do prédio do Adolescente Aprendiz, que foi cedido para Fundação Municipal de
Saúde, prazo máximo de ocupação seria até junho, e em contrapartida, Fundação Municipal de
Saúde realizaria a reforma do barracão e devolução ao Programa Adolescente Aprendiz. Informa
que o CMDCA solicitou oficialmente a FASPG  informações sobre a saída da referida Fundação do
espaço citado, devido o termino do prazo, até o momento sem retorno, ficando a Plenária ciente e
de acordo com o andamento da situação exposta. A Presidente passa a palavra para os presidentes das Comissões internas, iniciando com a Comissão de Redivisão dos Conselhos Tutelares,
representada pela Conselheira Daniele,a qual informa que estão se reunindo virtualmente, confeccionaram o relatório das atividades da equipe e sugere reunião com diretoria, para seguimento das
ações, ficando definido reunião online para o   dia 09/08.O Conselheiro Francisco salienta que
Comissão está preocupada com as restrições da pandemia em realizar visitas instituicionais, as
quais garantem uma avaliação completa das ações e atendimentos nas entidades , referindo a
Entidades que estão solicitando registro. Relata ainda, que realizaram reunião presencial com representantes da Instituição Regnus Day,que estavam solicitando registro e o atendimento na maior
parte foi através de email, mas os mesmos não aceitavam e nem entendiam o que era esclarecido,por essa razão foi realizada presencialmente. Na reunião foram apresentadas todas as legislações pertinentes,as regulamentações dos serviços,normativas do CONANDA e CNAS e que o
serviço que eles prestam não está de acordo com a legislação,por isso a impossibilidade de registro no CMDCA, mas foi esclarecido que a ação deles é na área de educação e foi orientado para
que procurassem o Conselho Municipal de Educação.Informa ainda,que convocaram representantes de três Instituições que estão solicitando registro, para uma reunião presencial para maiores
esclarecimentos.Pela Comissão CEVES, a representante da MP que faz parte desta Comissão,
informa que a que a equipe retomou atividades após o evento de maio e iniciou o monitoramento
das ações do Plano Municipal de Enfrentamento ás Violências contra Crianças e Adolescentes, o
qual foi encaminhado para as Secretarias Municipais e Instituições, sendo solicitado a apreciação
e destaque para executação das ações previstas ainda para 2021. O Conselheiro Robledo comenta sobre o documento encaminhado ao CMDCA pela CEVES, justificando a alteração do nome,
mantendo a sigla, porém com inclusão do termo intersetorial, e composição dos membros, considerando a participação do Conselho Tutelar de forma efetiva,sendo o posicionamento dos membros da Comissão.O Conselheiro Francisco faz alusão a inclusão do termo intersetorial para a
Comissão, lembrando que existe um decreto constituindo a CEVES e um marco legal,comenta
ainda que a proposta é ampliar a participação de mais órgãos, mas sabemos que quanto maior o
numero de representantes,menos participação efetiva para desenvolver os trabalhos.O Conselheiro Robledo, informa que o nome já foi aprovado em abril. EA Presidente Camila complementa que
a mudança tanto do nome, quanto a participação de representante do Conselho Tutelar, são necessários. A Asssitente Social Rose sugere que a temática da participação de representação do
Conselho Tutelar, deve ser discutida com mais atenção, pois interfere na questão de atendimento
e disponibilidade dos representantes. O Conselheiro Francisco, solicita a reativação de outras
Comissões inativas,como por exemplo a COMPETI e se coloca á disposição para articular essa
ação.A Presidente Camila, sugere a votação do documento que já foi enviado anteriormente, enfatiza que quando uma Comissão emite documento, considera-se que já tenha realizado análise do
problema, e aguarda a aprovação ou não deste Conselho. Reforça que a prerrogativa do Conselho
Tutelar, não restringe somente ao atendimento, mas também a participação em reuniões, Comissões e espaços de debate da rede, e que a obrigatoriedade muitas vezes é necessário para estimular o envolvimento de alguns órgãos e o Conselho Tutelar deve estar inserido nesses espaços,
para discutir ação, alinhar políticas. A Conselheira Denise complementa informações da presidente, e concorda com a participação do CT. A Senhora Consuelo completa que incluir representante
do Conselho Tutelar como membro efetivo favorece o fortalecimento desse víncEulo com os outros
órgãos da rede. Após discussão, fica aprovada a participação de representante do Conselho Tutelar na CEVES, e  definiu-se também que haverá uma cobraça mais efetiva em relação ao envio de
relatórios e dados de atendimento dos Conselhos Tutelares para o CMDCA. A Conselheira Denise
representante da Comissão de Socioeducação informa que as reuniões estão acontecendo e que
foi encaminhado um formulário, com objetivo de avaliar execução das ações a partir da visão dos
adolescentes, fortalecendo a participação dos adolescentes neste processo,foram abordadas
questões de moradia/higiene/condições de atendimento, realizado atualização do diagnóstico do
plano Municipal, abrange instituições de atendimento da sócioeducação, adolescentes e rede Intersetorial de atendimento. Informa ainda, que será necessário a apreciação e aprovação do monitoramento avaliação das metas por este Conselho. Em Assuntos Gerais a Conselheira Karina,
pontua que foi encaminhado proposta de fechamendo ( troca de objeto) do Acolhimento Municipal
para o CMDCA e CMAS, e que o CMAS deliberou que irá aguardar o posicionamento do CMDCA,
para nova deliberação. Enfatiza a necessitade de discussão pelos Conselheiros sobre o tema já
apresentado. Contextualiza que o serviço perdeu a característica de acolhimento e sua demanda
atual está sendo para colocação de adolescentes em crise de abstinência, uso de drogas,serviço
esse que deveria ser absorvido pela Fundação Municipal de Saúde, informa que o Departamento
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de Alta Complexibilidade já está articulando com Comunidade Terapêutica Melhor Viver, Fundação
de Saúde e Ministério Público.Informa ainda que houve alteração na Comissão de Reordenamento, e foi solicitado representantes do CMDCA Dentre os Conselheiros presentes,se apresentaram
para participar as Conselheiras Mônica e Andresa. A Presidente Camila sugere reunião entre os
Conselhos CMAS e CMDCA para discutir a questão apresentada pela Conselheira Karina,haja
visto ser um assunto delicado e deve ser discutido profundamente. A secretaria apresenta os seguintes documentos:- oficio circular 010 do Conselho Tutelar Norte informando que a partir do dia
14 de julho a diretoria está constituída por Simone Aparecida Scheifer- Presidente, Roselia de
Lourdes Ribeiro- vice presidente e Roseni Cnceição Machado Andrade- secretária; SEI 49271/2021
da Fundação de Assistência Social-FASPG,alterando sua representatividade,sendo Monica Mongruel titular e Karina Teresinha Muehlbauer suplente,deliberado por encaminhar a secretaria para
s procedimentos burocráticos; SEI 49271/2021 da Secretaria Municipal de Politicas Publicas Sociais ,alterando sua representatividade,sendo Andresa Pedroso da Silva Lara dos Santos titular e
Amanda Costa suplente,deliberado por encaminhar a secretaria para os procedimentos burocráticos; SEI 49281/2021 da Fundação Municipal de Cultura, alterando sua representatividade,sendo
Eduardo Terleski titular e Hellem Proença suplente, deliberado por encaminhar a secretaria para os
procedimentos burocráticos; SEI 49309/2021 da Secretaria Municipal de Esportes,alterando sua
representatividade, sendo Ligia Cristina de Souza titular,não informado a suplência, deliberado por
encaminhar a secretaria para os procedimentos burocráticos; SEI 39759/2021 do Departamento
de Alta Complexidade da FASPG encaminha documentação do CREAS para inscrição no CMDCA,deliberado por encaminhar á Comissão de Registro para análise e parecer.Nada mais a tratar,
euThaize Carolina Rodrigues de Oliveira,Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR, 04 de agosto de 2021.
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E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 009/2021

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um,em reunião virtual do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária virtual, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco Kapfenberger
Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante das entidades de
atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da
rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social , Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da Fazenda,
Daniela Aparecida do Nascimento - representante das entidades de atendimento a criança e ao
adolescente, Armando Madalosso - representante das entidades de atendimento a criança e ao
adolescente, Luis Carlos Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao
adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de
Ponta Grossa, Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde, Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira - representante da Fundação Municipal de Saúde;Ana Claudia
Ribeiro Gomes - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Monica
Mongruel- representante da Fundação de Assistência Social,Eduardo Terleski- Represenatnte da
Fundação Municipal de Cultura,Hellem Proença – representante da Fundação Municipal de Cultura,Andresa Pedroso da Silva Lara dos Santos- representante da Secretaria Minicipal de Politicas
Públicas Sociais. Participando nesta reunião a representante do Ministério Público- Consuelo Szczerepa Lopes, Conselheiros Tutelares Michelly B. MarKowcz , Antonio Laroca Junior eTatiane Nunes da Silva. O Vice presidente Robledo realiza abertura da reunião, dando boas vindas a todos
membros e participantes.A Presidente Camila, inicia com o primeiro assunto da pauta SEI
56945/2021 - Departamento de Proteção Social Básica - oficio 071/2021, que apresenta a proposta de alteração do plano de aplicação do recurso Estadual da deliberação do CEDCA n°52/2016,
alteração necessária devido ao formato de execução das atividades do Programa Municipal Adolescente Aprendiz, diante da regularização dos cursos pelo sistema de Cadastro Nacional de
aprendizagem.A Presidente informa que foi encaminhado anteriormente todos os documentos referente a este assundo, através de email ea pós esclarecimentos a Plenária aprova alteração
proposta pelo Departamentto de Proteção Social Básica da FASPG . A Conselheira Karina, pede
inclusão de pauta, a respeito da deliberação do CEDCA deliberação 24/2021 – FIA, Adesão ao
Incentivo para "Ações para Crianças e Adolescentes que sofreram perdas parentais em virtude da
Pandemia da SARS COVID 19", a Plenária aceita a inclusão.A mesma informa que o plano foi
encaminhado para procuradoria, para análise e que até dia 30 de setembro , deve ser encaminhado ao CEDCA, o plano com alterações e ações intersetoriais, tendo em vista o acesso das crianças
que sofreram os impactos sociais e emocionais da Pandemia COVID-1 e que a gestão dividiu o
valor destinado para ações na aquisição de Cestas básicas – R$52.000,00; de notebooks de notebooks R$ 30.000,00; Capacitação para rede municipal de Assistência Social e Educação-Para
elaboração do Luto R$32.000,00; e Contratação de serviços de atendimento Psicológico
R$36.000,00. Explica que não houve condições em bolsas de auxilio, implicações legais para a
distribuição de renda. Não há instrumento normativo para regulamentar a distribuição, pois envolverá recursos municipais que no momento não está previsto. Incluindo a questão de contratação
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de profissionais terceirizados para questão da saúde mental, vinculados ao CREAS .A Conselheira
Leni coloca a importância de focar as capacitações na educação, pois possui contato mais próximo
com a criança e adolescente. A Presidente Camila, sugere uma reunião extraordinária para análise do documento, a ser realizada dia 16 de setembro de 2021, os presentes aprovam a sugestão.
A Conselheira Karina, informa que fará correções e encaminhará o documento na integra novamente por e-mail. A Presidente dá sequência, a pauta, apresenta SEI 59719/2021 - Departamento de Proteção Social Básica - Adesão Deliberação 038/2021,-CEDCA “incentivo ao programa
fortalecimento de vínculos”, documentos também enviado anteriormente aos Conselheiros. A Presidente questiona aos conselheiros se há alguma objeção, em relação a deliberação em questão,
e não havendo manifestação contrária, declara aprovada a solicitação. A Presidente Camila, apresenta a carta enviada pelo Núcleo Regional de Serviço Social (NUCRESS), solicitando apoio à
implementação da Lei n° 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e
Serviço Social nas redes públicas de Educação Básica e sugere a formação de Comissão para
construção de documento de apoio ao movimento e mobilização da categoria. A Conselheira Maria
de Fátima expõe que está participando desse movimento já no Conselho Municipal da Educação.
As Conselheira Leni, Regina, Maria de Fátima, Camila, Claudia e Thaize aceitaram fazer parte
desta Comissão.   A convidada Consuelo, levanta a reflexão sobre a discussões sobre a implementação da lei no Ministério Público, pensando na inclusão do tema no PPA que para prever orçamento para contratação de profissionais, é preciso articular com a Educação essa proposta, de forma
prática para não perder esse momento de solicitação orçamentária. Relata que outros Conselhos
e segmentos já estão discutindo sobre assunto, sendo necessário articulação de todos. A Conselheira Thaize sugere deliberação para solicitar inclusão da efetivação da lei pela Plano Plurianual
da Educação. A Presidente faz menção a situação de alteração da Lei do CMDCA. Que se encontra na Câmara e que a partir da aprovação faz-se necessário a composição de Comissão de Eleição para Conselheiros não governamentais. A Conselheira Regina, solicita prazo até sexta para
discutir situação com presidentes de instituições. A Presidente expressa e informa que o trabalho
vai ser árduo para a Comissão, devendo sair hoje a Comissão formada. O Conselheiro Armando,
questiona até quando vai a prorrogação do mandato dos atuais Conselheiros e diz que há tempo
hábil para a formação da Comissão.  A Presidente Camila informa que a prorrogação é até final de
abri de2022, informa que o processo tem prazo de publicação para a eleição, e existem questões
burocráticas a serem realizadas, evitando erros ou contratempos. Após as explicações pela Presidente Conselheiro Armando concorda, e relembra que a pose de novos conselheiros acontecem
junto com a a posse da diretoria no mês de abril de 2022. A Conselheira Mônica e a Presidente,
colocam que a eleição deve ocorrer antes da pose, ou seja até março. Após discussões e considerações sobre o tema, fica formada  e aprovada a composição pelos Conselheiros Mônica Mongruel(Gov), Francisco Kapfenberger( Gov), RobledoCordeiro Klapinski (ÑGov) e Ana Claudia Gomes (ÑGov), e definida como Coordenadora da Comissão a Conselheira Monica.Passando para a  
Comisssão de Redivisão dos Conselhos Tutelares, o Conselheiro Robledo apresenta as dificuldades da Comissão em se responsabilizar pelas realização das sindicâncias sobre denúncias dos
Conselheiros Tutelares. A Presidente Camila complementa que tendo em vista o processo de vínculo da Comissão com os Conselheiros Tutelares, assumir a sindicância acaba sendo mesmo inviável. Plenária aprova criação de nova comissão especial de sindicância, Devido a impossibilidade dos Conselheiros presentes na reunião fazerem parte dessa comissão especial, a Presidente
sugere em solicitar membros via grupo whatsapp,sendo aceito pelos presentes. Em relação ao
CEVES a Conselheira e presidente da CEVES Thaize apresenta resultados da reunião, ficaram
definidas reuniões uma vez ao mês, sendo realizadas nas primeiras quintas-feira de cada mês, as
15horas; Informa os encaminhamentos realizados com a rede, a respeito a implantação do Plano,
relata reunião realizada no dia 26 de agosto de 2021, com os presidentes dos conselhos de direito e conselhos setoriais, solicitando a parceria dos órgãos de controle social para cobrar a implementação do plano, conselhos presentes: LBGTI+ Educação; Cidadania e Segurança publica Informou que foi criada rede social da CEVES, para divulgação das ações, atividades e campanhas.
Pela Comissão de Sócioeducação, a convidada e representante da comissão de Socioeducação
Consuelo informa que a Comissão está se reunindo, reformulando o decreto de composição da
comissão, realizando a atualização do diagnóstico com participação dos adolescentes e plano
municipal. Informa ainda que assim que terminar a atualização das metas, o documento será
apresentado ao CMDCA para apreciação e considerações. A Conselheira Mônica coloca que
CMDCA precisa se manifestar sobre a Projeto de Lei 168/2021 que está em trâmite, sobre tirar
caráter deliberativo do CONANDA, e torna-la consultivo. A Presidente Camila complementa sobre
a importância do manifesto, e sugere criar comissão/grupo para elaborar o manifesto.A Conselheira  Monica ainda informa que foi criado  pela Camara ,o Conselho de Combate a pedofilia,e sugere  
que o CMDCA solicite a exclusão deste Conselho, pois desfragmenta politicas públicas, e perde
força, sendo que o CMDCA, já tem a CEVES para discutir o tema.Passando para outro item, a
Presidente lembra sobre atraso para capacitação para dos Conselheiros Tutelares, A Conselheira
Daniele, informa que comissão solicitou aos demais Conselheiros sugestões de temas e datas,
porém sem participação. A PresidenteCamila enfatiza que Comissão tem autonomia para definir os
temas e datas a serem realizadas as capacitações. A Conselheira Daniele coloca que irá sugerir
para a Comissão e após definição, encaminhará novamente para conhecimento dos demais.
Como outro item da pauta, a Presidente informa e lembra aos Conselheiros que foi encaminhado
por email, a minuta da lei enviada pela Procuradoria Legislativa do Municipio para análise,correção,sugestão, e para que o CMDCA verifique e aprove a minuta   e que precisamos fazer a  devolutiva para que a mesma seja publicada. O Conselheiro Francisco coloca questão referente aos
horários de descanso /almoço dos funcionários,já que na minuta consta horário cheio e por tem
integral.As Conselheiras Camila, Maria de Fárima e Regina, colocam que o objetivo é não fechar
para atendimento no horário do almoço, para que a população tenha mais acesso ao atendimento
,sendo que os funcionários podem fazer horários diferenciados de almoço, atendendo em período
integral. Comentam ainda,que muitas vezes o horário de almoço é o único horário que famílias
possuem disponíveis para procurar o atendimento. Após esclarecimentos, os presentes entendem
a proposta desse horário e a Presidente pergunta se mais algum Conselheiro tem alguma sugestão/pergunta/alteração na minuta apresentada, diante da negativa, declara aprovada a minuta
para encaminhamento de publicação. A Comisão de Registro apresenta os seguintes pareceres:
PARECER 029/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 14 de julho de 2021, analisou o pedido e documentos do Centro de Socioeducação de PontaGrossa- CENSE, encaminhado através
de e-mail inscrição do CENSE neste Conselho.Após análise da mesma, a Comissão dá parecer
favorável a inscrição do referido Programa.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº
011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. PARECER 031/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE
DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 14
de julho de 2021, analisou o pedido e documentos da Associação de Amigos da Criança da Diocese de Ponta Grossa, encaminhado através de e-mail para manutenção de registro neste Conselho.
Após análise da mesma, a Comissão dá parecer favorável à manutenção de registro da referida
Associação.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer
deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.Os pareceres foram aprovados pela Plenária. A secretaria apresenta os documentos: Conselho Tutelar Oeste , informando a alteração na diretoria,sendo Presidente a Conselheira Adriane
Cristina da Silva, Carla Kitamura na Vice- Presidência e Rafaela Zaze Camargo na Secretaria; a
secretaria informa que o Conselho recebeu vários documentos encaminhados pelo CEDCA e será
encaminhado por email para os Conselheiros,
solicitando atenção aos informativo.Nada mais a tratar, eu Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira,
Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar.
Grossa/PR, 01 setembro de 2021.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 010/2021

Ao dezessseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um,em reunião extraordinária virtual
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se
início à reunião ordinária virtual, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa – representante do NUCRESS, Francisco
Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito,Denise Alves Leifeld- representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social , Jose Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria da
Fazenda, Daniela Aparecida do Nascimento - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso - representante das entidades de atendimento a criança
e ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa,Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira- representante da Fundação Municipal
de Saúde, Ana Claudia Ribeiro Gomes - representante das entidades de atendimento a criança e
ao adolescente, Monica Mongruel- representante da Fundação de Assistência Social,Eduardo Terleski- representante da Fundação Municipal de Cultura.. Iniciando a reunião, a Presidente agradece aos presentes dando boas vindas e diz que a presente reunião tem pauta única. Informa que foi
encaminhado por email os documentos referente a pauta que trata apreciação do pedido da FASPG/ Departamento de Proteção Especial ,que encaminhou o plano de aplicação para pleitear incentivo financeiro através da  deliberação do CEDCA 24/2021 alterada pela 43/2021– FIA, Adesão
ao Incentivo para "Ações para Crianças e Adolescentes que sofreram perdas parentais em virtude
da Pandemia da SARS COVID 19", no valor de R$150.000, 00, apresentado plano de ação do recurso na reunião dia 01 de setembro de 2021. Camila explica que o plano precisa ser apovado até
dia 30 de setembro, devendo ser aprovada nesta data após análise dos conselheiros.A Presidente solicita a Conselheira Karina que faça uma explanação novamente.A Conselheira Karina informa
que o plano já estava em elaboração antes da alteração da ‘.deliberação ( 43/2021), que previa
bolsa auxilio as famílias, não apenas na modalidade da guarda solidária, mas que por quetão de
tempo, normativas, e recurso desinado essa modalidade seria inviável.Apresenta novamente as
ações de possível utilização do recurso: Para Ponta Grossa, município de Grande Porte, o valor a
ser transferido é de R$ 150.000,00. O artigo 2º da Deliberação prevê a utilização do recurso desta
forma: Art. 2º Os recursos previstos na presente Deliberação ficam destinados para que os municípios primem pelo atendimento de Crianças e Adolescentes que sofreram perdas parentais em
virtude da Pandemia de SARS - COVID19, podendo ter a seguinte destinação: I – Bolsas auxílio
para viabilização de Guarda Subsidiada à família extensa; II – Benefício eventual; III – Ações de
adequação para as instituições de acolhimento institucional; IV – Programas de Saúde Mental para
elaboração do luto; A utilização do recurso é de 12 meses após o repasse, podendo ser prorrogado
pelo CEDCA. Considerando o repasse mensal de cestas básicas de 2000 para a população em
geral, e considerando o valor do repasse, sugere-se a ampliação de no mínimo 1,5% deste quantitativo (400 cestas em 12 meses) para o atendimento destas famílias, considerando as vulnerabilidades intensificadas em situação de morte. O valor do contrato atual é de aproximadamente R$
130,00/ cesta básica, e se comprometeria um montante de R$ 52.000,00 em distribuição gratuita.
Considerando a possibilidade de adequação para os serviços de acolhimento institucional, e a
necessidade recorrente de atualização tecnológica, sugerese a aquisição de equipamentos para
estas instituições conforme quantitativo de metas pactuadas em Termo de Colaboração com a
FASPG: Instituto João XXIII possui meta de 30, aquisição de 2 notebook; Pequeno Anjo, meta 30,
aquisição de 2 notebook; Francisclara, meta 17, aquisição de 1 notebook; APAM meta 8, aquisição
de 1 notebook. O quantitativo a ser adquirido de Equipamentos e Material Permanente seriam 06
notebooks. Os valores conforme Processo 105/2021 (referência de uma licitação em aberto) seria
de no máximo R$ 30.000,00. Acompanhamento psicoterapêutico para famílias e indivíduos enlutadas devido ao COVID-19 O acompanhamento psicológico de indivíduos e/ou famílias enlutadas
deverá, de modo geral, proporcionar acolhimento e suporte emocional a pessoas que estão vivenciando o luto pela perda de familiar por conta do coronavírus. Os atendimentos terapêuticos poderão ser desenvolvidos nas modalidades a seguir: • Atendimento psicoterapêutico para crianças e
adolescentes :trabalha questões de ordem emocional a partir das queixas levantadas com os responsáveis e com a própria criança/adolescente. • Atendimento familiar: este tipo de atendimento
tem como objetivo construir e desenvolver o diálogo entre os membros, auxiliando na resolução de
conflitos e dificuldades. • Atendimento em grupo: oferece espaço de acolhimento para compartilhar
experiências e elaborar coletivamente estratégias para as questões levantadas no grupo. O serviço poderá ser ofertado no espaço físico dos CREAS, como referência para o atendimento de até
20 famílias/ mês com crianças e adolescentes enlutadas pela perda parental. O valor de referência
será de R$ 150,00 por família, sendo R$ 36.000,00 previstos para 12 meses de serviço de terceiros
pessoa física. Capacitação para atuação profissional em situações de morte e luto na pandemia de
COVID-19 O luto vivenciado em virtude da pandemia faz parte do novo contexto vivenciado em
nossa sociedade e nos vários espaços de convivência e serviços de distintas políticas públicas.
Saber enfrentar esta realidade pode não ser um desafio fácil, e considerando a possibilidade de um
alcance maior de crianças e adolescentes que vivenciam este cenário de perdas parentais ou de
pessoas importantes em suas famílias, pensou-se nesta capacitação de profissionais da Assistência Social e Educação, a fim de que em suas práticas possam identificar, avaliar e intervir em situa-
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ções de elaboração do luto, conforme os ciclos vitais e suas peculiaridades. Os profissionais a
serem capacitados serão multiplicadores em seus segmentos: • Educação Infantil; • Ensino Fundamental I; • Ensino Fundamental II; • Ensino Médio; • Educação de Jovens e Adultos; • Assistência
Social (Proteção Social Básica e Especial). A Capacitação oferecida será online, para no mínimo
80 participantes divididos nas categorias acima descritas, de atendimento direto com crianças e
adolescentes (professores, educadores sociais, orientadores sociais, dentre outros profissionais
da educação e assistência social). O valor utilizado para referência é de R$ 400,00/ aluno, totalizando R$ 32.000,00 de serviço de terceiros pessoa jurídica. Através da Deliberação 43/2021 ampliou-se a possibilidade de utilização da verba para o repasse financeiro de bolsa auxílio para famílias com crianças e adolescentes que tiveram perda parental.Considerando o tempo para a
pactuação da referida Deliberação até 30/09/2021; Considerando o prazo de execução dos recursos em 01 ano; Considerando as inserções orçamentárias necessárias para a criação de Dotação/
Ação/ Fonte e o prazo processual desta etapa; Considerando que deveremos ter um documento
que legitima tal tipo de transferência; Considerando que o recurso é pontual, em parcela única;
Considerando a resposta da PGM que não esclareceu nossos questionamentos, conforme segue:
Diante de todo o contido no proceso, entendemos que o Município definiu seu programa sem a
inclusão de bolsa auxílio para crianças /adolescentes em situação de risco. Não nos parece claro
a adoção desta nova atividade pela FAPG. Independetne disso, caso haja interesse do Município
em utilizar os recursos do FIA para bolsa auxílio, deverão ser promovidas alterações na legilação
orçamentária: Caso não tenha previsão no Plano Plurianual - PPA, deverá ser incluída ou alterada
a meta; Deverá haver previsão na LOA - Lei Orçamentária Anual - também para tais eventos. Estas
medidas são fundamentais para poder utilizar os recursos. Assim, recomendamos envio à SMF
para análise financeira e orientação sobre a adequação orçamentária. Plano foi discutido e aprovado em plenária. Na continuidade a Presidente Camil, informa pendência da reunião anterior,no
que se refere a composição da comissão especial de Sindicância, para apurar denúncias de
conduta realizados sobre o Conselho Tutelar do município, a mesma coloca que em discussão do
grupo de whatsapp, ficaram eleitos apenas representantes não governamentais para a comissão,
sendo necessário conter representantes governamentais, tendo em vista a composição paritária.
As Conselheiras Claudia, Leni e Karina se comprometem a compor junto com os demais conselheiros não governamentais Luis Carlo, Acir, e Paulo. A Conselheira Thaize faz menção na preparação
para campanha de destinação de imposto de renda, tendo prazo até 30 de dezembro. A Presidente Camila, solicita atenção das comissões de divulgação e finanças para criar estratérgias para
ações e campanhas.O Conselheiro Armando, questiona sobre publicação da lei, Camila, coloca
que estão apenas aguardado assinatura da prefeita, para a publicação. Conselheiro ainda para
arrecadação, sugere edital chamamento de projetos, para arrecadação de recursos, via destinação de imposto de renda. Na sequência a Conselheira, Kariana, informou que a Comissão do
Reordenamento está concluindo pareceres das entidades e da gestão,comenta ainda que a Comissão inicialmente tinham acordado em fazer plenárias conjuntas CMDCA e CMAS, porém tem
questão do quórum, solicitar reunião a mais para ambos os conselhos, sugere que os pareceres
sejam encaminhados para os conselhos de forma separada, para análise prévia e aprovação em
plenária própria. Os Conselheiros aprovam sugestão, Nada mais a tratar, eu Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira, Secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por
que com ela concordar. Grossa/PR, 16 de setembro de 2021.
Ana Claudia Ribeiro Gomes __________________________________________________
RG 4442005-8
		
CPF 761.188.789-00
Armando Madalosso Vieira __________________________________________________
RG 611.748
		
CPF 039.123.969-49
Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________
RG 8.312.925-5
		
CPF 077.457.139-00
Claudia Maria Hey da Siva __________________________________________________
RG 4479714-3
		
CPF 639.922.489-68
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG 10.156.889-0
		
CPF 067.719.429-37
Denise AlvesLeifeld_____________________________________________________
RG 5061909-5
		
CPF 018.821.819-05
Eduardo Terleski ___________________________________________________________
RG 1.440.524-20
		
CPF 118.109.579-40
Francisco Kapfenberger Filho ________________________________________________
RG 1083002-8
		
CPF 306.247.389-49
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
		
CPF 039.183.429-05
Jose Ezequiel de Andrade _________________________________________________
RG: 3.111920-0			
CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
		
CPF 319.655.009-04
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0 			
CPF 685.793.449-15
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________
RG 6.170.493-0
		
CPF 018.557.149-22
Regina Rosa Pedrozo Rosa __________________________________________________
RG 4291507-6
		
CPF 804.358.209-44
Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira ___________________________________________
RG97165190 			
CPF 06726688903
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 011/2021

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um,em reunião extraordinária virtual do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás oito e trinta horas, deu-se início
à reunião ordinária presencial, com a presença dos Conselheiros: Camila Vanessa Sviech- representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedrozo Rosa –representante do NUCRESS, Francisco
Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita,Denise Alves Leifeld- representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues-representante da rede Particular de Ensino de Ponta Grossa,Leni Aparecida Viana da Rocharepresentante da Secretaria Municipal de Educação, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social , Jose Ezequiel de Andrade- representante da
Secretaria Municipal da Fazenda, Daniela Aparecida do Nascimento – representante da rede
particular de Ensino, Luis Carlos Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e
ao adolescente, Robledo Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial
de Ponta Grossa, Eduardo Terleski- represenatnte da Fundação Municipal de Cultura,Andresa
Pedroso da Silva Lara dos Santos- representante da Secretaria Minicipal de Politicas Públicas
Sociais,Ligia Cristina Souza e França – representante da Secretaria Municipal de Esportes Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Henrique Palermo
do Vale- representante do Gabinete da Prefeita. Participando nesta reunião Gustavo Francisco
Gomes da Silva- representante dos adolescentes,Camila Calisto Sanches e Leila Cristina Mazurek
da Secretaria Municipal de Politicas Publicas Sociais.Dando inicio á reunião, a Presidente Camila
acolhe a todos e pede ao Conselheiro Robledo que faça uma prece.Iniciando o primeiro item da
pauta,a Presidente Camila apresenta a Sra Camila Sanches e Leila Cristina Mazurek ,as quais
são Assessoras dos Conselhos pertencentes ao organograma da Secretaria Municipal de Politicas
Publicas e Sociais.Após a apresentação, a Presidente passa a palavra para as mesmas.A Sra
Camila Sanches coloca que elas são contratadas pela SMPPS e estão locadas na Assessoria dos
Conselhos e que estão desenvolvendo um trabalho com os Conselhos que não estão estruturados,pois muitos deles existem no papel necessitando de apoio e orientação para que os mesmos
possam desenvolver seus papéis.A Presidente Camila coloca que o CMDCA está com muito trabalho e devido existir essa Assessoria na Secretaria,foram convidadas as Assesssoras para que
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possam coloborar nesses trabalhos.A Sra Camila diz que não será possível tendo em vista que
os demais Conselhos estão exigindo muito a ação das mesmas.A Presidente pergunta se a Sra
Leila gostaria de usar a palavra, e a mesma diz que o trabalho que desenvolve é administrativo
e auxilia a Sra Camila. Os Conselheiros fazem alguns questionamentos e após respondidos, as
convidadas se retiram por motivos de trabalho.Como segundo item da pauta que trata da apreciação do regulamento de Eleição da Sociedade Civil no CMDCA, a Presidente Camila comunica aos
presentes que foi encaminhado o referido documento por email, para que os Conselheiros pudessem analisar/avaliar/sugerir/retirar.Os Conselheiros fizeram seus questionamentos,os quais foram
dirimidos pela Presidente e após esclarecimentos,o Regulamento foi aprovado com o seguinte
teor: Regulamento para a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no CMDCA-Gestão
2022-2024-Disposições Gerais-Art.1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA é órgão colegiado de composição paritária, de caráter deliberativo e permanente,
vinculado à Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais.-Art. 2º O CMDCA é composto por
18 (dezoito) membros efetivos e respectivos suplentes nomeados pelo Prefeito Municipal:-I - 09
(nove) representantes do Poder Executivo Municipal.-II – 09 (nove) representantes da sociedade
civil, compreendendo:-02 (dois) representantes de entidades que atuam na prestação de Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, devidamente registrada no CMDCA; -01 (um) representante de
entidades de atendimento às pessoas com deficiência, devidamente registrada no CMDCA; -c) 02
(dois) representantes de organizações de categorias profissionais de atuação na área da criança
e do adolescente; d) 01 (um) representante de organizações de estudos, pesquisa e formação,
com intervenção na política na área da criança e do adolescente;-e) 02 (dois) representantes de
profissionais que atuam diretamente em serviço de promoção e defesa dos direitos da criança e
do adolescente, de instituições devidamente registrada no CMDCA;-f) 01 (um) representante dos
adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos de idade, desde que organizados sob diversas formas
(jurídica, política ou social), em grupos que tenham como objetivo a luta por seus direitos.-Parágrafo único: Poderão participar do processo de eleição, todas as entidades registradas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa e que estejam com seu
registro validado no ano da eleição (manutenção de registro segundo a Resolução 015/2012 do
CMDCA).-Art.3º Os Conselheiros serão eleitos para o biênio 2022 – 2024.-Parágrafo único Os representantes da sociedade civil, exercerão mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução
apenas uma vez e por igual período, através de nova eleição.-Processo Eleitoral-Art. 4o A Comissão Organizadora e Elaboradora da Eleição para os membros da sociedade civil para o compor o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, foi composta considerando
a Resolução CMDCA/Nº 23/2021 e terá como membros:NOME
REPRESENTAÇÃO
Ana Cláudia Ribeiro Gomes
Sociedade Civil
Francisco Kapfenberger Filho
Governamental
Monica Mongruel
Governamental -Coordenadora
Robledo Cordeiro Karpinski
Sociedade Civil
Art. 5° São atribuições da Comissão Organizadora:-I - Dirigir o processo de escolha, acompanhando das etapas de inscrição, votação e apuração;-II – Providenciar para ampla divulgação da
eleição dos membros da sociedade civil, e demais etapas do processo;-III – Analisar e homologar
as candidaturas publicizando os resultados, e incluindo a homologação dos candidatos oficiais, no
Diário Oficial do município; -IV - Responsabilizar-se pelo bom andamento de todos os trabalhos,
resolvendo os eventuais incidentes que venham a ocorrer; -V - Lavrar ata de votação, anotando
todas as ocorrências;-VI - Realizar a apuração dos votos;-VII - Publicar o resultado do pleito, atentando para a defesa/recurso em prazo estipulado neste Regulamento;-VIII - Acompanhar a confecção das cédulas e rubrica-las;-IX – Organizar a posse dos novos conselheiros representantes
da sociedade civil; -X - Organizar e acompanhar a capacitação dos eleitos e suplentes.-Parágrafo
único: A Comissão organizadora findará seu trabalho no momento em que finalizar a capacitação dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. -Art
6º As candidaturas deverão ocorrer da seguinte maneira:-dos candidatos a representantes das
Entidades Socioassistenciais registradas no CMDCA, se dará mediante apresentação de ofício
onde conste nome em papel timbrado, com o carimbo e assinatura do Presidente da Entidade,
cópia dos documentos pessoais, breve apresentação de curriculum vitae indicando participação
em outros Conselhos (quando for o caso); cursos de capacitação na área do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS e/ou na política da criança e do adolescente, e tempo de atuação no
SUAS (critérios de desempate);-Para candidatos a representantes dos trabalhadores do Sistema
Único da Assistência Social, que atuam diretamente em serviço de promoção e defesa dos direitos
da criança e do adolescente em instituições devidamente registradas no CMDCA, se dará mediante apresentação de ofício onde conste nome, breve apresentação de curriculum vitae, cópia de
documentos pessoais, comprovação de vínculo empregatício, e termo de ciência do empregador.
-Parágrafo único: De acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º, e o artigo 3º da Resolução nº 17 de
20/06/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social, compreende-se como trabalhadores do
SUAS os seguintes profissionais:  Assistente Social, Psicólogo, Advogado, Administrador, Antropólogo, Contador, Economista, Economista Doméstico, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta Ocupacional, e Musicoterapeuta.-Para candidatos de organizações de categorias profissionais de atuação
na área da criança e do adolescente, se dará mediante comprovação de vinculo através de documento de registro profissional, curriculum vitae, e comprovação de atuação na área da criança e do
adolescente;-Para candidatos a representantes dos adolescentes, a candidatura se dará mediante
identificação pessoal e declaração comprovando o vínculo atual de grupos organizados em defesa
dos direitos da criança e do adolescente, cópia dos documentos pessoais, e autorização dos pais
ou responsáveis legais, por escrito e com cópia dos documentos pessoais;-Para representantes
de organizações de estudos, pesquisa e formação com intervenção política na área da criança e
do adolescente, apresentar prova de vínculo com a instituição em papel timbrado, curriculum vitae,
cópia de documentos pessoais, e termo de ciência do empregador.-Parágrafo Primeiro: os candidatos representantes dos profissionais e das entidades de atendimento à criança e ao adolescente, deverão comprovar vínculos com os conselhos de classe afins; -Parágrafo Segundo: ficam
impedidos de candidatar-se como representantes não governamentais os detentores de cargos
em comissão, de direção no serviço público e as pessoas com parentesco: cônjuge, ascendente,
descendente ou irmão do Chefe do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo Municipal.-Parágrafo
Terceiro: as Entidades Socioassistenciais de atendimento à criança e ao adolescente, registradas
no CMDCA com prestação de serviços em dois ou mais segmentos diferentes não poderão apresentar candidatura dupla, tendo em vista o princípio da equidade e democracia.-Parágrafo Quarto:
Nenhum registro será admitido fora do período determinado pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa. -Parágrafo Quinto: As candidaturas serão deferidas
após apreciação e conferência da validação da documentação, e publicadas em Diário Oficial,
conforme cronograma do Art. 10, deste presente Regulamento.-Art. 7o Do prazo de inscrição: dos
dias 03 a 05/11/2021 na sede do CMDCA, sito a Rua Coronel Dulcídio, 395 – Centro, das 8:30 as
11:30h e das 13:00 as 17:00h.-Art. 8º Dos Eleitores:-As Entidades Socioassistenciais registradas
no CMDCA terão direito a 01 (um) voto, sendo o eleitor o seu presidente ou credenciado por
este (membro da diretoria ou funcionário), por meio de ofício em papel timbrado e assinado pelo
próprio presidente, constando nome e RG do eleitor designado, entregue no ato da eleição;-Os
trabalhadores que atuam diretamente em serviço de promoção e defesa dos direitos da criança e
do adolescente, de instituições devidamente registrada no CMDCA, terão direito a 01 (um) voto,
comprovando vínculo empregatício com a instituição;-Os representantes das organizações das
categorias profissionais poderão votar, desde que comprovado o vínculo com a categoria;-Poderão exercer o direito de voto os adolescentes acima de 16 anos de idade, com apresentação de
documento pessoal de identificação no momento do voto. -Art.9º A eleição ocorrerá da seguinte
maneira: -a) no dia 10/12/2021 na sede do CMDCA, sito à Rua Coronel Dulcídio, 395 – Centro,
das 13:30h às 16:30h;-b) a votação se dará através de cédula onde o eleitor fará a escolha do seu
candidato;-c) serão observadas todas as normas de segurança vigentes em virtude da pandemia
do Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social e uso de álcool gel, o
qual será fornecido no local;-d) os atuais conselheiros dos direitos da criança e do adolescente,
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representantes da sociedade civil, têm direito a voto;-e) preferencialmente, cada eleitor deverá
levar sua caneta;-f) as cédulas de votação terão cores diferenciadas para cada representatividade,
facilitando assim apuração de votos e trazendo transparência ao pleito;-g) cada cédula de votação
será rubricada por 02 (dois) membros da comissão organizadora;-h) cada vez que o nome do
candidato for indicado em uma das cédulas de votação, será computado como um único voto;
i) caso o número de candidatos a cada categoria habilitados a concorrer na Assembleia, seja igual
ao número de vagas, a eleição se dará por aclamação; -j) serão consideradas nulas as cédulas
que não correspondam ao modelo oficial, aquelas que não estejam devidamente rubricadas, ou
estejam em branco;-k) as cédulas eleitorais serão elaboradas previamente pela Comissão Organizadora da Eleição;-l) o voto será secreto e depositado em urna destinada exclusivamente para este
fim;-m) os candidatos de cada categoria serão relacionadas na cédula por ordem alfabética;-n)
após a apuração e proclamação dos eleitos, as cédulas serão mantidas em arquivo por 30 (trinta)
dias na secretaria do CMDCA e após, fragmentados;o) o candidato que não obtiver nenhum voto
no momento da eleição, não poderá participar das demais etapas do processo de eleição.- Art.
10- A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral a partir das 16:30 h do dia 10/12/2021, sob
a fiscalização do Ministério Público, onde serão proclamados os candidatos eleitos, após leitura
e aprovação da ata do evento.-Parágrafo Único: Os representantes da sociedade civil organizada, para o biênio 2022 a 2024, serão eleitos da seguinte forma:-Representante das entidades de
serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Acolhimento Institucional: os 2 primeiros
candidatos mais votados serão os titulares, e os outros dois subsequentes mais votados serão os
suplentes.-Representante de entidades de atendimento às pessoas com deficiência: o 1º candidato mais votado será o titular, e o 2º candidato mais votado será o suplente.-Representantes das organizações de categorias profissionais: os 2 primeiros candidatos mais votados serão os titulares,
e os 2 candidatos subsequentes serão os suplentes.-Representante de organizações de estudos,
pesquisa e formação com intervenção na política na área da criança e do adolescente: o 1º candidato mais votado será o titular, e o 2º candidato mais votado será o suplente. -Representantes dos
profissionais atuantes em serviços de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente:
os 2 primeiros candidatos mais votados serão os titulares, e os 2 candidatos subsequentes serão
os suplentes. -Representante dos adolescentes, acima de 16 anos, devidamente organizados:
o 1º candidato mais votado será o titular, e o 2º candidato mais votado será o suplente.--Art. 11
Cronograma de Prazos:
Etapas
Publicação do Edital no Diário Oficial do Município
Etapa de Divulgação
Inscrições dos Candidatos
Análise e homologação das candidaturas pela Comissão Eleitoral
Publicação da Homologação dos Candidatos no Diário Oficial do
Município
Recursos
Resultado da Análise dos Recursos
Eleição
Posse dos novos conselheiros
Capacitação dos novos conselheiros

Datas
07/10/2021
13 a 26/10/2021
03 a 05/11/2021
08 e 09/11/2021
12/11/2021

16 e 17/11/2021
22/11/2021
10/12/2021
15/12/2021
07 a 11 de fevereiro de 2022

Art. 12 O CMDCA divulgará o presente Regulamento e comunicará as seguintes autoridades: Juiz
de Direito da Vara de Infância e Juventude da Comarca de Ponta Grossa, Promotoria de Justiça da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ponta Grossa.-CASOS DE EMPATE-Art. 13 O desempate ocorrerá através da análise do currículo dos candidatos de acordo com os seguintes critérios, os quais contarão pontos a favor:-a) cursos de capacitação na área da Criança e do Adolescente; -b) tempo de atuação na área específica; -c) no caso dos representantes de Entidades de
Atendimento a Criança e ao Adolescente, a que tiver mais tempo de atuação no município, na área
da criança e do adolescente.-Parágrafo Primeiro: permanecendo a situação do empate o critério
utilizado será a idade, sendo eleito o candidato com a idade mais elevada.Parágrafo Segundo:
para os adolescentes será utilizado o critério de tempo de participação em organizações jurídica,
política ou social. -Art. 14 A classificação dos eleitos deverá considerar até o último candidato votado, devendo participar da capacitação, estando apto a assumir a função de conselheiro de direitos, no caso de vacância.-Art. 15 A divulgação do resultado será efetuada na mesma data e local
pela Comissão Eleitoral e, na sequência, publicada no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa.--rt. 16 Os conselheiros representantes da sociedade civil, eleitos para o biênio 2022 – 2024,
deverão tomar posse até 30 dias após a realização do pleito.-Art. 17 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. Passando para o terceiro assunto da pauta,a Presidente lê o
oficio nº 764/2021 da Vara da Infância e Juventude, no qual estão entregando um veiculo Fiat/Uno
apreendido, de cor vermelha,placas LXI 3698 com chaves para o Fundo Municipal. A Presidente
coloca que é uma situação nova para o Conselho,pois até então o Fundo recebeu depósitos de
dinheiro. Vários Conselheiros fizeram colocações a respeito do assunto e o Conselheiro Francisco
sugere que vão até o local onde está o veiculo para verificar o estado em que se encontra, A sugestão foi aceita e se colocaram á disposição para acompar,os Conselheiros Robledo e José
Ezequiel.O Conselheiro Henrique sugere que seja solicitado um parecer para a PGM, de como
proceder nesses casos.Sugestão aceita,ficando deliberado que a secretaria encaminhe um SEI.
Passando para outro item de pauta, a Presidente apresenta o oficio nº 057/2021 do IEDC, no qual
apresenta o valor e rebibos que foram destinados para a Instuição, no valor R$ 220.829,57(duzentos e vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) e que estão aguardando
a possibilidade de elaborar projetos para encaminhar ao CMDCA.Vários comentários e sugestões
foram feitas pelos presentes e após a Plenária delibera que seja encaminhado para a Comissão
Juridica e de Finanças para análise e parecer.Como outro assunto da pauta, que trata da divulgação para arrecadação de verbas para o Fundo Municipal através da destinação de imposto de
renda, a Presidente comenta que o Conselho precisa elaborar uma forma de divulgação para essa
arrecadação. O Conselheiro Ezequiel sugere que seja elaborado um documento,mais enxuto, e
seja encaminhado para as empresas que possuem lucro real, esclarecendo como destinar.A Conselheira Maria de Fátima diz que o texto deve ser esclarecedor e simples.O Conselheiro Robledo
sugere que seja divulgado em rdes sociais e se coloca á dosposição pata colocar na Revista da
ACIPG. A Conselheira Daniela sugere que seja feito video não muito grande das Instituições que
receberam verba do Fundo Municipal e seja mostrado, para que as pessoas possam visualizar
onde foi investido a verba rcebida do Fundo Municipal.Após diversas sugestões, ficou adeliberado
que a Comissão de Divulgação irá desenvolver esse trabalho.A Comissão de Registro apresenta
os seguintes Pareceres: PARECER 022/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 24 de junho
de 2021, analisou o pedido e documentos do Centro de Reabilitação e Equoterapia dos Campos
Gerais encaminhado através de e-mail para registro neste Conselho.Após análise da mesma, a
Comissão dá parecer favorável ao registro do referido Centro.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1
da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;PARECER 023/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em
reunião própria do dia 24 de junho de 2021, analisou o pedido e documentos da Associação Desportiva Padre Carlos encaminhado através de e-mail para registro neste Conselho.Após análise da
mesma, a Comissão dá parecer favorável ao registro do referido Centro.Para dar cumprimento ao
art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.PARECER 024/2021-A COMISSÃO
ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES,
em reunião própria do dia 24 de junho de 2021, analisou o pedido e documentos do Grupo Escoteiro Lagoa Dourada, encaminhado através de e-mail para registro neste Conselho.Após análise
da mesma, a Comissão dá parecer favorável ao registro do referido Centro.Para dar cumprimento
ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. PARECER 028/2021- A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 14 de julho de 2021, analisou o pedido e documentos da Associação de Ensino Social e Profissionalizante - ESPRO, encaminhado através de e-mail para

manutenção de registro neste Conselho.Após análise da mesma, a Comissão dá parecer favorável
à manutenção de registro da referida Associação.Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente. PARECER 032/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria
do dia 28 de setembro de 2021, analisou o pedido e documentos dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS I e II, encaminhado através do SEI 39759/2021, para inscrição neste Conselho.Após análise dos mesmos, a Comissão dá parecer favorável a inscrição do
. referido Programa. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente
parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Os pareceres foram aprovados pelos presentes.A Conselheira Daniela informa que a
Comissão de Redivisão dos Conselhos Tutelares estão trabalhando na realização de capacitação
para os Conselheiros Tutelares.A Presidente Camila diz que a Coordenadora da Comissão de
Socieducação entrou em contato com ela, solicitando uma reunião com a Diretoria e ficou marcada
para o dia 24/10 as 9hs no CMDCA Os Conselheiros presentas aprovam os Pareceres apresentados. Em assuntos Gerais, a Conselheira Karina coloca que conversou com a Presidente da necessidade de passar em Plenária e aprovação do Plano de Reordenamento, o qual foi construído
pelos representantes dos órgãos que compõe a Comissão, inclusive do CMDCA e pede aos Conselheiros que abram excessão para que apresente o referido Plano. Com a concordância de todos,
a Conselheira Karina faz explanação do Plano levantando todos os pontos que foram discutidos
na Comissão de Reordenamento.Os Conselheiros fizeram diversos questionamentos, os quais
foram respondido pela referida Conselheira. Após dirimidas todas as questões, a Plenária aprova
o Plano de Acolhimento Municipal para a efetivação do reordenamento dos Serviços de Acolhimento Instituconal e Familiar do Municipio de Ponta Grossa-2021/2022. A secretaria apresenta o ofico
nº71/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias no qual informa a devolução de R$
47.841,18(quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos),apreentando o
comprovante de depósito na conta do Fundo Municipal;apresentado o SEI 66637/2021 do Gabinete da Prefeita,informando que o Sr. Francisco Kapfenberger Filho permanece como representante
titular até 30 de abril de abril de 2020 e como suplente o Sr. Henrique Palermo do Vale;oficio nº
280/2021 do CEDCA informando da impossibilidade de realizar uma capacitação do SIPIA presencial para os Conselhos Tutelares de Ponta Grossa devido a pandemia e informa que está sendo
criado um Curso de Capacitação dos Conselheiros Tutelares e será de forma online,e que os municípios serão comunicados quando disponibilizado; apresenta uma nota técnica do Ministério da
Economia sobre os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescnte,informando do repasse de
verba advinda da Receita Federal, através de DARFs,sendo que o CMDCA de Ponta Grossa foi
contemplado.Nada mais a tratar, euThaize Carolina Rodrigues de Oliveira,Secretária da Diretoria,
lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR, 06 de
outubro de 2021.
Andresa Pedroso da Silva Lara dos Santos _____________________________________
RG 6.746.5512 			
CPF 004.207.349-96
Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________
RG 8.312.925-5
		
CPF 077.457.139-00
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG 10.156.889-0
		
CPF 067.719.429-37
Denise Alves Leifeld_____________________________________________________
RG 5061909-5
		
CPF 018.821.819-05
Eduardo Terleski ___________________________________________________________
RG 1.440.524-20
		
CPF 118.109.579-40
Francisco Kapfenberger Filho ________________________________________________
RG 1083002-8
		
CPF 306.247.389-49
Henrique Palermo do Vale ___________________________________________________
RG 8342510-5
		
CPF 088.296.549-22
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3
		
CPF 039.183.429-05
Jose Ezequiel de Andrade _________________________________________________
RG: 3.111920-0			
CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
		
CPF 319.665.009-04
Ligia Cristina de Souza e França _____________________________________________
RG 4835467-7
			
CPF 700.847.859-34
Luis Carlos Gomes ______________________________________________________
RG 3.946.981-2
			
CPF562.134.929-68
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0 			
CPF 685.793.449-15
Nilcelene da Glória Santos _________________________________________________
RG
4902132-1
		
CPF883.217.549-53
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________
RG 6.170.493-0
		
CPF 018.557.149-22
Regina Rosa Pedrozo Rosa __________________________________________________
RG 4291507-6
		
CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5 			
CPF 443.116.999-72
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 031/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
31224/2021,

CONVOCA

o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Médico da Família II, a comparecer até o dia 09/12/2021 (Nove de dezembro
de 2021), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº
950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação das vagas.
Nome
Emprego
Class.
Jonatas Pedro Ribeiro Batista
Médico da Família II
82
Caso o candidato não compareça até a data estipulada, será caracterizada desistência da
vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 02 de dezembro de
2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 032/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
39705/2021,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Médico da Família II, a comparecer até o dia 09/12/2021 (Nove de dezembro
de 2021), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Se-
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cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº
950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação das vagas.
Nome
Emprego
Class.
Ana Paula Bazeggio
Médico da Família II
83
				
Caso o candidato não compareça até a data estipulada, será caracterizada desistência da
vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 02 de dezembro de
2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

prospera e alta sustentada pela comunidade.
2. O projeto acima citado será desenvolvido pela Geração de Emprego, Renda e Apoio ao
Desenvolvimento - GERAR
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tome as devidas providências e encaminhe ao órgão competente para publicação;
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio;
Essa Resolução entra em vigor após sua publicação.
Sala de Reuniões, 02 de dezembro de 2021.
Publique-se
Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 033/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
77951/2021,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecer até o dia 09/12/2021 (Nove de dezembro de 2021), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação das vagas.
Nome
Emprego
Class.
Elissandra Castro Dombroski
Técnico em Enfermagem
69
Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020,
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de
Atendimento desta Prefeitura até o dia 09 de dezembro de 2021, impreterivelmente.
Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite “final de fila” no
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 02 de dezembro de
2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 034/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
69957/2021,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecer até o dia 09/12/2021 (Nove de dezembro de 2021), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação das vagas.
Nome
Emprego
Class.
Claudiene Ternoski Maciel
Técnico em Enfermagem
71
Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020,
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de
Atendimento desta Prefeitura até o dia 09 de dezembro de 2021, impreterivelmente.
Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite “final de fila” no
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 02 de dezembro de
2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 036/2021

Dispõe sobre a devolução de saldo referente ao Termo de Colaboração nº 06/2020 do Instituto Duque de Caxias
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Município de
Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança
e do Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 com alterações dada pelas Leis nº 13.047/2019 e
14.047/2021, e em Reunião Ordinária do dia 06 de outubro de 2021, por deliberação dos Conselheiros

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 037/2021

Dispõe sobre a aprovação do projeto “APROVA – revisa
ensino médio, prepara ENEM e vestibulares “
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei
Municipal 12.119/2015, com alterações dadas pela Leis Municipais nº 13047/2019 e 14.047/2021 e
em reunião Ordinária no dia 01 de dezembro de 2021 por Deliberação de seus membros presentes

Resolve:

1. Aprovar o projeto “APROVA – revisa ensino médio, prepara Enem e vestibulares “, que
objetiva atender alunos entre 14 e 18 anos da rede estadual, com dificuldades de aprendizagem
ou abando/evasão do sistema público estadual público do Paraná e que desejem retomar os estudos e finalizar a educação básica, entrar no ensino superior e potencializar seu desenvolvimento
pessoal para sua autogestão e sustentabilidade por meio de um programa de recuperação de
aprendizagens e superação de dificuldades escolares e ainda preparação para vida adulta cidadã,

NLCM.0650365.12.121.02.21

PROCESSO:

0650365/2012

OBRA CPS

Rua ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA JR

TRECHO:

Rua GASTÃO VIDIGAL X Rua JORGE LACERDA

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção ao Código Tributário Nacional –
Lei 5.172/1966 – Artigos 81 e 82 e Código Tributário Municipal - Lei 6.857/2001 Artigos 218
até 232 - e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra pública
de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da
mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: - R$ 46.741,39 - conforme EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – QQCM. 0650365.12.121.02 publicado no Diário Oficial do
Município de Ponta Grossa em 04/05/2012 - Ed. 743 – pág. 07.
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A Contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a
efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas
diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a seguinte via:
OBRA:
Rua ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA JR
TRECHO:
Rua GASTÃO VIDIGAL X Rua JORGE LACERDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da
Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados cadastrais, consta no
Anexo I deste Edital.
3. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem
por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
4. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os
boletos/guias
de
recolhimento
estão
disponíveis
no
endereço
eletrônico
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou junto à Praça de
Atendimento. (trazer RG, CPF e comprovante de residência).
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data
desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o
valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e
valores fixados nas respectivas guias de lançamentos.
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de
Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido
o valor do débito na forma da lei.
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de
Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento (trazer RG, CPF, comprovante
de residência e o número do cadastro), mediante requerimento dirigido ao Departamento de
Receita, desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.
6.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder
Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de
um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar mensal de até 2 (dois)
salários mínimos, mediante avaliação socioeconômica; as instituições de educação ou de
assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de
requisitos legais para o acolhimento da isenção.
Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda
familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não
poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração, até o máximo de 36 (trinta
e seis) parcelas devidas.
Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do
lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação
dos requisitos exigidos em cada caso.
Ponta Grossa/PR, 03 de dezembro de 2021.
Claudio Grokoviski
Secretário Municipal da Fazenda

RESOLVE:

1. APROVAR a devolução no valor de R$ 47.841,18 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 006/2020, informado
através de Ofício nº 071/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias – IEDC.
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tome as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio
Sala de Reuniões, 01 de dezembro de 2021.
Publique-se
Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA
______________________________________________________________________________
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ANEXO I
CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do custo
da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria (VI), sendo
o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de coeficientes de
correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista
Valor m2 da obra conforme QQCM. 0650365.12.121.02
R$ 51,93
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA)
1,276187
Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento no

endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou
junto à Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do lançamento, sendo
prazo final até 01/02/2022, conforme prazos e condições de pagamento.
PROPRIETÁRIO

FRANCIEL GRONCOSKI
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CADASTRO

8947
8946

AB m2

105,00
52,50

VI R$

27.806,72
21.130,64

RCTO R$

VCM R$

6.959,25
3.479,63

6.959,25
3.479,63
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EDIÇÃO Nº 3.236 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

NLCM.2140315.11.95.05.21

PROCESSO:

2140315/2011

OBRA CPS

Rua EGIDIO DONÁ

TRECHO:

Rua MANOEL SOARES DOS SANTOS X Rua DR. MOZZART VILLACA

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção ao Código Tributário Nacional –
Lei 5.172/1966 – Artigos 81 e 82 e Código Tributário Municipal - Lei 6.857/2001 Artigos 218
até 232 - e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra pública
de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da
mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: - R$37.485,59 - conforme EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – QQCM. 2140315.11.95.05 publicado no Diário Oficial do
Município de Ponta Grossa em 27/09/2011 - Ed. 585 – págs. 05 e 06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO N° 006/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
TESTE SELETIVO N° 002/2018
RETIFICAÇÃO

Fica excluída do Extrato de Prorrogação dos Contratos de Trabalho por Prazo Determinado n° 005/2021, publicado no Diário Oficial do Município, na edição n° 3.203, dos dias 16, 17 e
18 de outubro de 2021, nas páginas 3 e 4, THAISA AFANIO MACHADO, admitida a partir do dia
15/02/2019, no emprego público de Servente Escolar – Prazo Determinado, em virtude de aprovação no Teste Seletivo n° 002/2018, sob matrícula n° 27794, e que trabalhou até o dia 14/08/2019.
Departamento de Recursos Humanos, 02 de dezembro de 2021.
______________________________________________________________________________

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A Contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a
efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas
diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a seguinte via:
OBRA:
Rua EGIDIO DONÁ
TRECHO:
Rua MANOEL SOARES DOS SANTOS X Rua DR. MOZZART VILLACA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da
Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados cadastrais, consta no
Anexo I deste Edital.
3. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem
por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
4. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os
boletos/guias
de
recolhimento
estão
disponíveis
no
endereço
eletrônico
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou junto à Praça de
Atendimento. (trazer RG, CPF e comprovante de residência).
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data
desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o
valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e
valores fixados nas respectivas guias de lançamentos.
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de
Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido
o valor do débito na forma da lei.
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de
Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento (trazer RG, CPF, comprovante
de residência e o número do cadastro), mediante requerimento dirigido ao Departamento de
Receita, desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.
6.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder
Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de
um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar mensal de até 2 (dois)
salários mínimos, mediante avaliação socioeconômica; as instituições de educação ou de
assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de
requisitos legais para o acolhimento da isenção.
Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda
familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não
poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração, até o máximo de 36 (trinta
e seis) parcelas devidas.
Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do
lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação
dos requisitos exigidos em cada caso.
Ponta Grossa/PR, 03 de dezembro de 2021.
Claudio Grokoviski
Secretário Municipal da Fazenda
ANEXO I
CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do custo
da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria (VI), sendo
o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de coeficientes de
correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista
Valor m2 da obra conforme QQCM. 2140315.11.95.05
R$ 59,70
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA)
1,276187
Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento no

endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou
junto à Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do lançamento, sendo
prazo final até 01/02/2022, conforme prazos e condições de pagamento.
PROPRIETÁRIO

EDEN JOSE JANISCH
EDEN JOSE JANISCH
EDILCE JANISCH
ESPÓLIO DE NADIR VIEIRA
JOAO DOBRZANSKI
JOAO PEDRO GOBBO

CADASTRO

9934
9944
9935
9929
9924
9926

AB m2

52,50
105,00
52,50
52,50
52,50
52,50

VI R$

10.826,53
35.798,17
5.229,30
27.773,03
16.949,83
15.636,85

RCTO R$

3.999,88
7.999,77
3.999,88
3.999,88
3.999,88
3.999,88

VCM R$

3.999,88
7.999,77
3.999,88
3.999,88
3.999,88
3.999,88

______________________________________________________________________________
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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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Departamento de Compras

SMIP / Departamento de Compras - Divisão de Licitações, Avenida Visconde de Taunay 950, Ronda, Fone: 42 3220 1000, ramal 1337
Email: sulicitacoes@gmail.com

Resultado do Pregão nº 18/2021 – Processo nº /2021 – para Aquisição de material de limpeza.
para uso da Fundação Municipal de Cultura realizado em 25/11/2021.
FORNECEDOR: PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932 - CNPJ: 40.478.433/0001-71
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor

Unit.

Total (R$)

(R$)
1

1

LIMPA CARPET. Detergente

Hiper

Biodegradável

Plus

Homogêneo,

Com

Espuma

Ideal

Para

Carpetes

UND

6

34,0000

204,0000

Controlada,

Limpeza
E

De

Tapetes.5

LITROS
Valor Total do Fornecedor: R$ 204,00 (duzentos e quatro reais).
FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.

(R$)

(R$)
3

1

PAPEL

HIGIENICO.

NC

Absorvente,

multipicotes,

PAP¿IS

golfrado,

branca,

FRD

36

45,1800

1.626,4800

FRD

300

10,7900

3.237,0000

alta

absorção, alta qualidade,
folha

dupla,

neutro

ou

perfumado, macio, 100%
celulose

virgem,

não

reciclado. Rolo de 30m x
10cm. Fardo c/ 64 rolos APRESENTAÇÃO

DE

CERTIFICADO FSC.
4

1

PAPEL

TOALHA

–

NC

absorvente,
interfolha
com DE
PAPA¿IS
PREFEITURA
MUNICIPAL
PONTA GROSSA
2 dobras,
naMunicipal
cor branca,
Secretaria
de Infraestrutura e Planejamento
alta

Departamento
de Compras
absorção,
100%

celulose

virgem,

não

Alta dequalidade,
SMIP / Departamento dereciclado.
Compras - Divisão
Licitações, Avenida Visconde de Taunay 950, Ronda, Fone: 42 3220 1000, ramal 1337
Email: sulicitacoes@gmail.com
macio. Pacote com 1.000
folhas.

Apresentar

amostra.
APRESENTAÇÃO

SMMA

Página 1

DE

CERTIFICADO

FSC.

PAPEL

-

TOALHA

-

absorvente, interfolha com

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

2 dobras, na cor branca,

Paulo Gszeszczak torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para Corte de Nativas - Urbano de uma Araucária
(Pinheiro-do-Paraná) - Araucaria angustifolia, para corte mediante risco de queda, na Rua Expedicionário Vicente Rodrigues do Prado, 203, Bairro Quero-Quero - 84033-174 - Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Claudinéia Da A Pinheiro Poza Serviços Automotivos e Comércio-ME, torna público que irá
requerer à SMMA a Licença de Operação para Regularização, para as atividades de Lavagem,
lubrificação, polimento e comércio de peças novas de veículos automotivos.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA OPERACIONAÇL
DE REGULARIZAÇÃO

ADE SERVIÇOS DE RADIADORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
00.838.439/0001-98, vem pelo presente tornar público que recebeu da SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Operacional de Regularização, para manutenção e comércio
de peças e acessórios automotivos localizadas na Av. Presidente Kennedy, 101, no município de
Castro – Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERACIONAL
DE REGULARIZAÇÃO

ADE SERVIÇOS DE RADIADORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
00.838.439/0001-98, vem pelo presente tornar público que recebeu da SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Operacional de Regularização, para manutenção e comércio
de peças e acessórios automotivos localizadas na Av. Presidente Kennedy, 101, no município de
Castro – Paraná.

alta

absorção,

celulose

100%

virgem,

não

reciclado. Alta qualidade,
macio. Pacote com 1.000
folhas. APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO FSC.
Valor Total do Fornecedor: R$ 4.863,48 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e
oito centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 5.067,48 (cinco mil e sessenta e sete reais e
quarenta e oito centavos)
LOTES DESERTO: 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Ponta Grossa/PR, 03 de dezembro de 2021.
Pregoeira: Suzana Molina.

FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
SEGUNDO APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO AO PRIMEIRO ADITIVO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 129/2021 – PREGÃO 023/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Retifica-se o número do lote na tabela do primeiro aditivo:
ONDE SE LÊ: LOTE 26
LEIA-SE: LOTE 09
CLÁUSULA TERCEIRA : Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.
Página 2
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SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO Nº 013/2020- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 06/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 24/03/2022 a 24/03/2023.
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$39.840,00
(trinta e nove mil oitocentos e quarenta reais), sendo R$3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais
) mensais relativos à R$ R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) mensais, manutenção
preventiva e corretiva do Aparelho de Raios-X e R$960.00 (novecentos e sessenta reais) mensais
a manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Imagem (Tipo DR).
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição
do novo valor do contrato é R$ 119.520,00 (cento e dezenove mil, quinhentos e vinte reais).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n° 30.001.10.3020051.2406/33.90.39.17.00.
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
______________________________________________________________________________

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

FUNEPO

F U N D A Ç Ã O E D U C A C I O N A L D E P O N TA G R O S S A
FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2021
R E T I F I C A Ç Ã O

DATA: 19/11/2021

Departamento de Licitações e Contratos
Ponta Grossa - PR.

RESULTADO DO PREGÃO 137/2021
Processo nº 226/2021 – para Registro de Preços para eventual aquisição de Instrumental Cirurgico realizado em 18/11/2021.
FORNECEDOR: CPC COM?RCIO E REPRESENTA??ES COMERCIAIS LTDA. - CNPJ: 19.827.192/0001-32
Ordem

17

1

Descrição
Tesoura

material

aço

inoxidável

autoclavavel, modelo Iris curva. Tamanho

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.
(R$)

(R$)

Prime Tesoura

UND

50

44,0000

2.200,0000

Valor Total

cir¿rgica curva F/F

15 cm

PROCESSO: 20

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 80.896.194/0001-94
Bairro: JARDIM NOVO HORIZONTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Lote

PROTOCOLO: 71497 / 2021

INEXIGIBILIDADE D E

CONTRATANTE

Insc. Estadual:
Cidade: MARINGÁ - PR

CEP:

Telefone: 4440093550

OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços Elotech Gestão Pública, que compreende software especializado e serviços de
treinamento in loco atendimento ao usuário e atualizações para uso da Fundação Educacional de Ponta Grossa

JUSTIFICATIVA
artigo 25, da Lei n. 8.666/1993

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

1700124722001021753390400000

1

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA
JURÍDICA

ITEM(S)

Lot Orde

Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP: 84051-900

D A R A T I F I C A Ç Ã O D E
L I C I T A Ç Ã O N º 4 / 2021

Endereço: PROFESSOR GIAMPERO MONACCI, 14

Informo que o Lote 30 do pregão nº 18/2021 Registro de preços para eventual aquisição
de Medicamentos, que foi homologado dia 22/04/2021. Restou frustrado.
Mais informações, poderão ser obtidos no Departamento de Licitações e Contratos da Fundação Municipal de saúde no horário das 09h00min às 17h00min na sede da prefeitura, ou pelo
telefone (42) 3220-1015 ramal 1240 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes.
Ponta Grossa, 02/12/2021.
Rodrigo Daniel Manjabosco
Presidente da FMSPG
______________________________________________________________________________

Av. Visconde de Taunay, 950
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Item Descrição
119420
119420
119420
119420
119420
119420
119420
119420
119420
119420

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ
SVÇ

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

477,28
119,46
119,46
119,46
119,46
119,46
119,46
119,46
119,46
119,45

5.727,36
1.433,52
1.433,52
1.433,52
1.433,52
1.433,52
1.433,52
1.433,52
1.433,52
1.433,40

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR
SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO
SISTEMA DE ORÇAMENTO
SISTEMA DE TESOURARIA
SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO

Total:

18.628,92

EMBASAMENTO LEGAL

15cm

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

Valor Total do Fornecedor: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
FORNECEDOR: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.778.759/0001-00
Lote

Ordem

1

1

Descrição
Aspirador descolador de amigdala. Material aço
inoxidável, autoclavavel.

Marca

Unidade

Quant.

Unit. (R$)

(R$)

ABC

UND

6

117,6700

Valor

Valor Total
706,0200

UND

1200

3,8500

4.620,0000

INSTRUMENTOS

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL

REF. 0569
6

1

Histerômetro

descartável,

fabricado

em

poliestireno, na cor branca, com segmento

KOLPLAST
DESCART¿VEL

centimetrado de 15cm e graduação de 4 a 15cm.
Com anel cilíndrico (stopper) deslocável ao longo

FA S P G

da haste cilíndrica. Comprimento total de 25cm.
Estéril por óxido de etileno (ETO)

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.326,02 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e dois centavos).
FORNECEDOR: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.316.524/0001-14
Lote

Ordem

3

1

Descrição
Cabo Bisturi, material aço inoxidável, autoclavavel,
tamanho n° 3, características adicionais curto.

5

1

9

1

10

1

11

1

Cabo Bisturi, material aço inoxidável, autoclavavel,
tamanho n° 4, características adicionais curto.
Pinça material aço inoxidável autoclavavel, modelo
Adson anatômica. Tamanho 18 cm.
Pinça material aço inoxidável autoclavavel, modelo
anatômica com dente de rato Tamanho 16 cm
Pinça material aço inoxidável autoclavavel, modelo
anatômica com serrilha Tamanho 10 cm

12

1

13

1

Pinça material aço inoxidável autoclavavel, modelo
Halsted (mosquito) curva. Tamanho 19 cm
Pinça material aço inoxidável autoclavavel, modelo
Halsted (mosquito) reta. Tamanho 19 cm

14

1

Pinça material aço inoxidável autoclavavel, modelo
Rochester curva 16 cm

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.
(R$)

(R$)

WELDON

UND

20

9,7400

Valor Total
194,8000

UND

20

11,7600

235,2000

UND

20

44,8900

897,8000

UND

10

17,0000

170,0000

UND

20

12,9000

258,0000

UND

20

52,7400

1.054,8000

UND

20

71,7000

1.434,0000

UND

30

43,0000

1.290,0000

RICHARDS
WELDON
RICHARDS
WELDON
RICHARDS
WELDON
RICHARDS
WELDON
RICHARDS
WELDON
RICHARDS
WELDON
RICHARDS
WELDON
RICHARDS

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.534,60 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
15/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO
ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
www.elotech.com.br
PONTA GROSSA
CNPJ: 07.865.433/0001-59

Pág. 1/1

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA
GROSSA
CNPJ: 78.599.651/0001-37
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração n°.15/2020
registrado, publicado e decorrente da Chamada Pública 003/2019, que tem por objeto a execução do Serviço
de Acolhimento Institucional para pessoa com deficiência – PROJETO ESPECIAL, conforme detalhado
no Plano de Trabalho, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Em
conformidade com o SEI 76559/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Alteração quadro 9- Plano de Aplicação de Recursos Financeiros- Plano de Aplicação 3027/4.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 13.060,62 (treze mil e sessenta reais e sessenta e dois centavos)
Ponta Grossa-PR, 02 de dezembro de 2021.
Beatrice Farias
Pregoeira
RODRIGO DANIEL MANJABOSCO
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Página 1

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
26/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO
ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA
CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA
GROSSA
CNPJ: 78.599.651/0001-37

FMAS – DIVISÃO DE PARCERIAS E CONTRATOS
Termo de Colaboração nº 15/2020
Página 1
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O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração n°.26/2020
registrado, publicado e decorrente da Chamada Pública 004/2019, que tem por objeto a execução do Serviço
de Proteção Especial de Média Complexidade: CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS, SEUS CUIDADORES E FAMILIARES, conforme detalhado no Plano de Trabalho,
devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Em conformidade com o processo
SEI 76559/2020, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Alteração quadro 9- Plano de Aplicação de Recursos Financeiros- Plano de Aplicação 3028/4.

______________________________________________________________________________

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 037/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA GAJJ TERRAPLANAGEM
E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: GAJJ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 13.537.258/0001-73
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n°. 037/2018 registrado, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva e reformas com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos
descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, oriundo do
FMAS inclusão
– DIVISÃO DE PARCERIAS
E CONTRATOS
Pregão Presencial nº 047/2018. Visando
de dotações,
nos termos do SEI82348/2021.
Termo de Colaboração nº 15/2020
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Página 2
Ficam incluídas ao presente contrato as Fontes:
DPSB -Fonte 833 Federal.
DPSE-Fonte 887 Federal.

PROLAR
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo da
AMTT
33.90.30 – Material de Consumo – SUB: 2400 – CR. 9 Fonte: 1001
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – SUB: 1600 – CR 13 – Fonte 1001
23.002.15.451.0194.2217 – Manutenção das Atividades do Depto. de Engenharia de Trafego
– DET
33.90.30 – Material de Consumo – SUB: 2400 – CR 30 – Fonte: 1001
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – SUB: 1600 – CR 35 – Fonte: 1001
23.004.15.451.0088.2219 – Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte
33.90.30 – Material de Consumo – CR 68 – Fonte: 1001 – SUB: 2400 – CR 97 – Fonte: 21
33.90.39 – Outros Ser. de Terceiros P. Jurídica – SUB: 1600 – CR 72 – Fonte 1001 – CR 103 –
Fonte: 21
23.006.04.122.0010.2222 – Manut. das Atividades do Depto. de Estacionamento Regulamentado – Z.A.
33.90.30 – Material de Consumo – SUB: 2400 – CR 147 – Fonte: 510 - CR 146 - Fonte: 1001
33.90.39 – Outros Ser. de Terceiros P. Jurídica – SUB: 1600 – CR 153 – Fonte: 510 - CR 152 Fonte: 1001
Maiores informações junto a Coordenadoria de Licitações (42) 3220-1035 RAMAL 2035 ou
licita.amtt@hotmail.com
ROMUALDO CAMARGO
PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
______________________________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021

OBJETO: Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que envolvem a
Autuação de Infrações de Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: justifica-se a contratação de tecnologia e comunicação, considerando que os
serviços prestados pela Celepar são importantes e necessários para as atividades desenvolvidas
pelo Setor de Processamento de Infrações e Seção de Defesas da AMTT. O sistema GIT – Gestão
de Infrações de Trânsito integra diversos módulos que possibilitam a gestão de todos o processo
legal que evolvem a autuação de infrações de transito, permitindo ao órgão de transito a automatização completa do processo de gestão de infrações.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 005.073.426/0001-99).
CONTRATADA: Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR (CNPJ 76.545.011/0001-19).
VALOR: Auto de Infração R$ 11,45.
VALOR TOTAL: R$ 1.030.500,00 (um milhão e trinta mil e quinhentos reais).
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, 01/01/2022 a 31/12/2022. 		
FISCAL: Vera Aparecida Soares de Oliveira 		
SUPLENTE: Cleide Ferreira da Silva.
FUNDAMENTO: Artigo 24, XVI da Lei Federal nº 8.666/93.
SEI: 76.307/20210.		
PARECER: nº 122/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.1545101942221 Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Pessoa Juridica
3.3.90.40.00.00 Sub: 5700 CR: 128 Fonte: 509
ROMUALDO CAMARGO
Presidente da AMTT

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

VALOR DA BOLSA MENSAL: R$1.100,00 (mil e cem reais)
INÍCIO: 01/12/2021
TÉRMINO: 30/11/2022
ESTAGIÁRIA: LARISSA FERNANDA OLSZEWSKI
CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.
CONVÊNIO: UNIVERSIDADE POSITIVO
Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente – PROLAR

AMTT

A U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E
TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA N° 59/2021 de 02/12/2021

O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 8°, VIII da lei municipal nº
8432/2005, e, considerando o contido no SEI nº 76290/2021.

RESOLVE

Art.1°- Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
Claudia Christóforo
Flavio Flores Gehrke
Josiane Farias
Parágrafo Único – A servidora Claudia Christóforo atuará na condição de Presidente da Comissão
de Sindicância, o servidor Flavio Flores Gehrke com as atribuições de Secretário e a servidora Josiane Farias como membros.
Art.2°- A Comissão de Sindicância designada na forma do artigo anterior terá por mister apurar os
fatos relacionados no protocolo administrativo SEI n° 76290/2021;
Art.3°- Para o desempenho de suas atribuições, compete à Comissão:
I - Ouvir testemunhas;
II - Requisitar documentos;
III - Ter acesso a documentos, repartições e dados junto aos órgãos públicos municipais relacionados ao objeto da Sindicância.
Art.4°- Ao final dos trabalhos, a Comissão de Sindicância apresentará ao Presidente da Autarquia
Municipal de Trânsito e Transporte parecer conclusivo sobre seu objeto de investigação,
prestando, no mínimo, as seguintes informações:
I - Relatará os principais pontos da investigação;
II - Apontará os dispositivos legais ou regulamentares infringidos, sempre em tese;
III- Indicará o autor possível ou provável das irregularidades investigadas.
Art.5°- A Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias, para executar o procedimento prorrogável por motivo justificado, nos termos do Decreto 10240/15.
PONTA GROSSA, 02 de dezembro de 2021.
Romualdo Camargo
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ABERTURA: 21/12/2021
LEI A SER UTILIZADA: 8.666/93.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
VALOR: R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 129/2021

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais.
Considerando o teor do Processo nº 1940/2021, de autoria do Vereador Julio Kuller;

RESOLVE

Nomear, a partir do dia 05 de dezembro de 2021, ANA PAULA ALVES DA ROSA, CPF
nº 023.072.739/56, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível 03.
Ponta Grossa, em 03 de dezembro 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
______________________________________________________________________________

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 15/2021

Fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei de Licitações, RATIFICO a dispensa de procedi-mento licitatório com a empresa PONTA GROSSA CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ Nº
37.379.525/0001-90, para prestação do serviço de desinsetização e desratização do prédio principal e 08 (oito) salas anexas da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
Valor: R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais)
Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.99.99
Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2021
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 15/2021

Decorrido o Processo Licitatório – Modalidade Dispensa, HOMOLOGO o resulta-do nos termos do
processo e, em resumo, os seguintes termos:
OBJETO: prestação do serviço de desinsetização e desratização do prédio prin-cipal e 08 (oito)
salas anexas da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
EMPRESA: PONTA GROSSA CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ Nº 37.379.525/0001-90
Ponta Grossa, em 01 de dezembro de 2021
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 15/2021

Tendo em vista a realização do Processo Licitatório na Modalidade Dispensa– prestação do serviço de desinsetização e desratização do prédio principal e 08 (oito) salas anexas da Câmara
Municipal de Ponta Grossa, ADJUDICO o objeto do Processo Licitatório na modalidade DISPENSA
à EMPRESA: PONTA GROSSA CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ Nº 37.379.525/0001-90
PRAZO: 12 (doze) meses contados da publicação do extrato do Diário Oficial do Município
Ponta Grossa, em 01 de dezembro de 2021
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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