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DECRETOS
D E C R E T O Nº 2 0. 1 3 4, de 11/04/2022

Altera o Decreto n. 16.555/2019.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município, tendo em vista o contido no protocolado SEI 27168/2022,

DECRETA

Art. 1º. O Decreto n. 16.555, de 29/10/2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 11. O preço público de utilização está disposto no Anexo VI deste Decreto. (NR)
§ 1º. O preço de reserva, a fim de garantir a data do evento é de 50% (cinquenta por cento)
do valor total a ser pago.
§ 2º. A diária para utilização do Centro de Eventos, áreas constantes do artigo 3º, incisos
I até IX, tem como preço público 200 VR (valor de referência municipal).
§ 3º. É admitido o desconto, no pagamento do preço público (nunca para a parcela de
garantia da diária), pela doação de alimentos não-perecíveis à Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa:
I. O desconto se dará à medida de 10% do preço público total, a cada 1.000 (um mil) quilos
de alimentos doados, limitado a 50% do preço público total;
II. Serão aceitos para essa finalidade os seguintes alimentos, desde que fracionados em
embalagens industrializadas de 500 g, 1 kg ou 1 litro:
a) arroz;
b) feijão:
c) óleo vegetal comestível;
d) leite pasteurizado longa vida;
e) leite em pó;
f) farinha de trigo.
III. Somente serão computadas para fins de desconto as doações que forem documentadas e com comprovante de pesagem, por meio de memorando elaborado pela Secretaria
Municipal de Turismo – SeTur;
IV. Os alimentos arrecadados deverão ser entregue em local a ser indicado pela SeTur no
prazo máximo de 48h após o encerramento do evento.
§ 4º. O previsto nos §§ 2º e 3º não se aplica aos eventos oficiais do Município, ainda que
terceirizados, a critério do Secretário Municipal de Turismo.
...
Art. 13. Independente do cumprimento de todas as obrigações legais acessórias, da apresentação da documentação exigida e da realização dos serviços de limpeza dos espaços
utilizados, a utilização do Centro de Eventos poderá ser enquadrada, nas seguintes hipóteses de dispensa do pagamento do preço público: (NR)
I - Realizados por Entidades da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, com
gratuidade de acesso (ingresso/adesão);
II - Eventos de no máximo 12 (doze) horas de utilização, com gratuidade de acesso (ingresso/adesão), exceto se classificarem como:
a) Feiras e assemelhados,
b) Promoção (ativação comercial e de marketing) para produtos e/ou serviços,
c) Congressos,
d) Convenções.
III - Eventos de caráter religioso ou promovidos por instituições religiosas, sem cobrança de
ingresso, ressalvada a doação de alimentos, mantidas as demais obrigações pertinentes.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 2 0. 1 0 7, de 04/04/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei nº. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 23359/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 18.609/2021, com alteração do Decreto nº 19.924/2022, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 1º-B. Lotar, a partir de 1º de abril de 2022, ELEIO ALVES DA SILVA, titular do emprego
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 12, código CC 12/8,
na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.” (AC)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 1 0 8, de 04/04/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 23359/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 18.987/2021, com alteração do Decreto nº 19.925/2022, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 1º-B. Lotar, a partir de 1º de abril de 2022, FABIO PACHECO, titular do emprego de
provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, código CC 11/30, na
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.” (AC)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 1 0 9, de 04/04/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c a Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o Decreto 19.684/2021, contido no protocolado
SEI 22192/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 18.774/2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º. NOMEAR, a partir de 18 de março de 2021, JOÃO DE PAULA FARIA, para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da
Secretaria Municipal de Governo. (NR)
Art. 1º-A. Lotar, a partir de 1º de abril de 2022, JOÃO DE PAULA FARIA, titular do emprego
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, código CC 11/5,
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (AC)
Parágrafo único - Conforme art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de provimento em
comissão código CC 11/5, era anteriormente vinculado a Secretaria Municipal
de Governo, com a denominação de Assessor de Gabinete.
Art. 2º.
As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo anterior
são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a redação dada
pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas pelo Titular da
Pasta.” (AC)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
TOMADA DE PREÇOS 002/2022
COMUNICADO

Comunicamos as empresas participantes da licitação Tomada de Preços 002/2022, que
os envelopes nº 2 (Proposta de Preços), das participantes habilitadas, serão abertos no dia
13/04/2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento.
Luiz Gustavo Barbur
Comissão de Licitação
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO
Nº 34/2022

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo
licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 34/2022 – Processo nº 75/2022 – para aquisição eventual de 2.000 (dois mil) metros cúbicos de Concreto Usinado, a fim de garantir a devida
confecção e manutenção de obras em calçadas, praças e outros prédios públicos do Município de
Ponta Grossa, além de possibilitar outros serviços realizados pelo Departamento Operacional da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. realizado em 04/04/2022.
FORNECEDOR: SUPERBASE & CONCRESUL LTDA - CNPJ: 39.003.322/0001-20
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Lote Ordem

1

Descrição

Marca

Unidade Quant.

CONCRETO USINADO, FCK
30 MPA – B1, QUE DEVERÁ
SER ENTREGUE E DESCARREGADO, EM UM DISTÂNCIA
MÁXIMA DE 40 (QUARENTA)
KM EM RELAÇÃO AO CENTRO superbase
GEOMÉTRICO DO QUADRO superbase
URBANO DO MUNICÍPIO DE
PONTA GROSSA, CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA
PARA ESTE PONTO, A PRAÇA
BARÃO DO RIO BRANCO.

1
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M³

2000

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

403,1900

806.380,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 806.380,00 (oitocentos e seis mil, trezentos e oitenta reais).
Ponta Grossa/PR, 07 de abril de 2022.
Beatriz Vieira
Pregoeira
______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº
DATA: 12/04/2022

PROTOCOLO: 26794 / 2022

41 / 2022

PROCESSO: 123

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 01.193.386/0001-68

Insc. Estadual:

Endereço: PROFESSOR BRUNNING, 78
Bairro: UVARANAS Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP: 0.-

Telefone:

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA OS TERMINAIS
DE TRANSPORTE COLETIVO: TERMINAL CENTRAL, TERMINAL NOVA RÚSSIA, TERMINAL OFICINAS E TERMINAL
UVARANAS, PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO SEI
26.794.2022.

JUSTIFICATIVA
ARTIGO 24, IV DA LEI 8666/93.

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

2300615451008820733390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

3.00

132.889,00

398.667,00

121977 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA
OS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO:
TERMINAL CENTRAL, TERMINAL NOVA RÚSSIA,
TERMINAL OFICINAS E TERMINAL UVARANAS, PELO
PRAZ

Total:

398.667,00

EMBASAMENTO LEGAL

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

HENRIQUE PALERMO DO VALE
Secretário Municipal de Infra. e Planejamento

______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MANARIM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA				
CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com a Décima Primeira Alteração do Contrato Social da Contratada, o nome da mesma passa a ser:
“MANARIM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA”
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/04/2022 a 01/04/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, e em
virtude do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica acrescido o valor contratual, aludido
na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 310.299,00 (trezentos e dez mil duzentos e
noventa e nove reais), sendo o reequilíbrio referente aos valores do lote 03, conforme a seguir:
LOTE 03:
ITEM
QTDE
UNID
ESPECIFICAÇÃO
VALOR UNIT.
01
800.000
UND Fotocópias e impressão preto e branco A4
0,15
02
5.000
UND Fotocópias e impressão preto e branco A3
0,28
03
40.000
UND Fotocópias e impressão colorida A4
0,80
04
10.000
UND Fotocópias e impressão colorida A3
1,00
05
5.000
UND Impressão colorida A3, em papel couche 100g.
1,40
Encadernação – Volumes em Capa Dura, colado até
06
100
UND 100 páginas, colado e costurado acima de 100 pági20,00
nas, com inscrição na capa e lombada. Formato A4.
Encadernação - Volumes em capa de PVC transpa07
500
UND rente, com espiral, número mínimo de 30 páginas e
7,00
máximo de 300 páginas, Formato A4.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 035/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HENRIQUE WOSNIACK ZULIAN
OBJETO: concurso referente ao Anteprojeto, para Confecção do Projeto Arquitetônico do Mercado
Municipal José Hoffmann.
VALOR: 1º lugar: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), constante da proposta vencedora
do concurso.
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concurso nº 002/2021.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 036/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JÚLIA DE FÁVERI
OBJETO: concurso referente ao Anteprojeto, para Confecção do Projeto Arquitetônico do Mercado
Municipal José Hoffmann.
VALOR: 2º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais),constante da proposta vencedora do concurso.
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concurso nº 002/2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 014/2022
Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental

RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 003/2022
Professor 20 horas – Prazo Determinado

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de
Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 23052/2022,

CONVOCA

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo nº 001/2021 para
o emprego temporário de Professor 20 horas – Prazo Determinado, a comparecerem no dia
19/04/2022 (Dezenove de abril de 2022), às 09 horas (Nove horas), no Anfiteatro Eunice Miró
Guimarães, situado na Rua Bonifácio Ribas n° 230, Vila Coronel Cláudio – Bairro Uvaranas, ao
lado da Escola Municipal Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, para escolha de vaga da Rede
Municipal de Ensino.

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de
Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 23030/2022,

CONVOCA

as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 002/2018 para
o emprego de Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a
comparecerem no dia 19/04/2022 (Dezenove de abril de 2022), às 09 horas (Nove horas), no Anfiteatro Eunice Miró Guimarães, situado na Rua Bonifácio Ribas n° 230, Vila Coronel Cláudio – Bairro Uvaranas, ao lado da Escola Municipal Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, para escolha de
vaga da Rede Municipal de Ensino.
Nome
Regina Aparecida Milleo de Paula
Valdiria Aparecida Ignacio
Maria Lucia Campos Ressetti
Jacqueline Perpetua de Mattos

Emprego
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas

Classificação
691
692
693
694

Emprego
Classificação
Professor 20 horas – Prazo determinado 9 afrodescendente
Professor 20 horas – Prazo determinado
79
Professor 20 horas – Prazo determinado
80
Professor 20 horas – Prazo determinado
81
Professor 20 horas – Prazo determinado
82
Professor 20 horas – Prazo determinado
83
Professor 20 horas – Prazo determinado
84
Professor 20 horas – Prazo determinado
85
Professor 20 horas – Prazo determinado
86
Professor 20 horas – Prazo determinado
87
Professor 20 horas – Prazo determinado
88

Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 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 19 de abril de 2022 ou na reunião de escolha de vagas, mediante
assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação.
Caso o candidato não compareça na 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, 08 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

Caso o candidato não compareça na data estipulada, será caracterizada desistência da
vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Teste Seletivo.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 08 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de
Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 19933/2022,

Nome
Aline Paola Rocha da Silva
Silmara Roque
Tatiana Fogaça
Patrícia Vanessa Bobek Kosturehko
Leandro Emiliano de Moraes
Paola de Cassia Ferreira Borges
Denise Santos
Marjorie Amanda Pinto Fogaça
Roberta Velasco Geronimo Pedroso
Tatiana da Luz Stremel
Ericiane Marilisa de Ramos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 004/2022
Professor 40 horas – Prazo Determinado

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de
Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 22404/2022,

CONVOCA

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo nº 001/2021 para
o emprego temporário de Professor 20 horas – Prazo Determinado, a comparecerem no dia
19/04/2022 (Dezenove de abril de 2022), às 09 horas (Nove horas), no Anfiteatro Eunice Miró
Guimarães, situado na Rua Bonifácio Ribas n° 230, Vila Coronel Cláudio – Bairro Uvaranas, ao
lado da Escola Municipal Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, para escolha de vaga da Rede
Municipal de Ensino.
Nome
Fernanda Cypriano
Elizandra de Fátima Miranda
Andreia Roseli Divaldin Gaudencio
Fernanda Martins da Silva Maia
Silmara Moreira de Andrade
Wellington Lucas dos Santos
Raquel Deonise Soczek
Camilla Rodrigues da Silva
Jessica Ferreira Machado
Janaine Rodrigues
Andrela Luany Gonçalves Pinto
Igor Henrique Senenko
Elisama de Souza
Jessica Fatima de Moraes Vieira
Regiane Caroline de Oliveira Costa
Juliane Vieira
Vanusa Rodrigues Caetano
Audrey Caroline Pontes Kremer
Ana Gabriele Alves de Oliveira
Marilia Gaburro Amancio
Joceleia Iaros dos Santos
Luanne Kamylla Clementino da Silva
Franciely Stroka Ramos
Deluane de Fatima Canani
Luana Aparecida Eurides
Jocemara Penteado Ferreira
Karine Josiane Soares Neves
Fernanda Brandalise
Monike Barreto de Castro Costa
Elaine Maciel de Lara
Maisa Cristina Cereijo
Jociele Magalhães
Joceane de Fatima Spicalski
Juliana Larissa Barbosa
Kamila Dvorecky
Edilmara de Jesus Vieira
Caroline Aparecida Santiago Alibosek
Mirelly Rayane Dias Ornat
Isadorah Cardoso de Bem Souza
Gisele Salete Pinto Marques

Emprego
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado
Professor 40 horas – Prazo determinado

Classificação
1
2
3
4
1 deficiente
1 afrodescendente
5
6
7
8
9
10
11
13
14
2 deficiente
2 afrodescendente
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3 afrodescendente
24
25
26
27
28
29
30
31
32
4 afrodescendente
33
34
35

Caso o candidato não compareça na data estipulada, será caracterizada desistência da
vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Teste Seletivo.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 08 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 015/2022
Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental

CONVOCA

as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 002/2018 para
o emprego de Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a
comparecerem no dia 19/04/2022 (Dezenove de abril de 2022), às 09 horas (Nove horas), no Anfiteatro Eunice Miró Guimarães, situado na Rua Bonifácio Ribas n° 230, Vila Coronel Cláudio – Bairro Uvaranas, ao lado da Escola Municipal Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, para escolha de
vaga da Rede Municipal de Ensino.
Nome
Deize Ester Stilli
Vanusa Rodrigues Caetano
Claudia Schwarz Vargas
Andrea Silva de Freitas
Silmara de Fátima Soares
Maricleia do Rocio Rosa Krik
Vanderleia Valentim de Oliveira
Sueli Aparecida Teixeira Moraes
Nelci Maria Victor Rodrigues
Aline Ferreira Biglia Wasilewski
Lucineia Brick
Ariadne Vitoriano da Silva
Adriana da Cruz Evangelista
Ana Paula Remer Soares
Michelly Raquel Ribeiro dos Santos

Emprego
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas
Professor 40 horas

Classificação
695
71 afrodescendente
696
697
698
699
700
701
703
704
705
72 afrodescendente
706
707
708

Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 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 19 de abril de 2022 ou na reunião de escolha de vagas, mediante
assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação.
Caso o candidato não compareça na 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, 08 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 016/2022
Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de
Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 23052/2022,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 002/2018 para o
emprego de Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a
comparecer no dia 19/04/2022 (Dezenove de abril de 2022), às 09 horas (Nove horas), no Anfiteatro Eunice Miró Guimarães, situado na Rua Bonifácio Ribas n° 230, Vila Coronel Cláudio – Bairro
Uvaranas, ao lado da Escola Municipal Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, para escolha de
vaga da Rede Municipal de Ensino.
Nome
Marise Bronoski

Emprego
Professor 40 horas

Classificação
709

Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 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 19 de abril de 2022 ou na reunião de escolha de vagas, mediante
assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação.
Caso o candidato não compareça na 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, 08 de abril de 2022
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 033/2022 – Retificação

59213

688/2022

JOSÉ ALBERTO
BLUM

RUA DÉCIO
VERGANI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

77036

687/2022

CHEILA REGIANE
MORAES RANGER

AV. EUZÉBIO DE
QUEIRÓZ, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

62766

686/2022

ELENISE
APARECIDA
LESNIOVSKI

RUA MARIA ÚRSULA
DE ABREU, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

62765

685/2022

EVELIZE
APARECIDA VINUCA

RUA MARIA ÚRSULA
DE ABREU, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

63051

684/2022

MIGUEL ALVES DOS
SANTOS

RUA ELIZABETE DAS
GRAÇAS MAURER
ROTA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

FAIXA DE
DOMÍNIO

683/2022

RUMO MALHA SUL

RUA SANTA RITA
DURÃO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

72.000,00

94647

681/2022

VP ALUGUEL DE
BENS E IMÓVEIS
LTDA

RUA SANTA RITA
DURÃO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

69.632,56

70381

680/2022

JULIO CESAR
CAVALHEIRO

RUA RIO BRANCO DO
SUL, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

78545

679/2022

MARILEIA CHEMIN
VIEZZER

RUA DR. LUIZ
CONRADO MANSANI,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

27092

678/2022

HERALDO
FREDERICO DEGRAF

RUA JOSÉ
BONIFÁCIO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

26615

677/2022

CARLOS GILBERTO
SCHAFER

RUA MARQUÊS DE
OLINDA, N°555

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

7793

676/2022

GENNAN
CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA

RUA HENRIQUE
CLOCK, N°365

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

9847

675/2022

LILIAN MANYS

RUA AUGUSTO
SEVERO, N°1822

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

20811

674/2022

EDERSON ROGÉRIO
PILARSKI

RUA VISCONDE DE
SINIMBÚ, N°1327

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

25320

673/2022

TEREZINHA DE
MEIRA

RUA MINAS GERAIS,
N°2119

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

14090

672/2022

GETULIO SANTANA
DE OLIVEIRA

RUA AVELINO
ANTONIO VIEIRA,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

560

671/2022

PEDRO MIERZVA E
OUTROS

RUA RIO AMAZONAS,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

VALOR DA
MULTA EM
R$

561

670/2022

ESPÓLIO DE
WALTER OTTO
SUGUSTO KLOTH

RUA RIO AMAZONAS,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

A Secretária 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
14831/2022,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2018 para o
emprego de Enfermeiro PSF, a comparecer até o dia 14/04/2022 (Quatroze de abril de 2022), 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 da vaga.
Nome
Ianka do Amaral

Emprego
Enfermeiro PSF

Class.
79

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 08 de abril de 2022.
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

SMMA

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

TREVISA SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA torna público que irá requerer da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa/PR, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, na Rua Netuno,
no bairro Colônia Dona Luiza, em Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

RESIDENCIAL MANHATTAN PONTA GROSSA SPE LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação, com vencimento
em 14 de dezembro de 2023, para a atividade de Conjuntos Habitacionais Verticais, na Rua Casemiro de Abreu S/N, no bairro Uvaranas em Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

RESIDENCIAL MANHATTAN PONTA GROSSA SPE LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação para a atividade de Conjuntos Habitacionais Verticais, na Rua Casemiro de Abreu S/N, no bairro Uvaranas
em Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇAÇÃO PARA LIMPEZA DE IMÓVEL

Os titulares de imóveis abaixo indicados ficam NOTIFICADOS de que contra eles
foi lavrado Auto de Notificação para Limpeza de Imóvel. Os Notificados tem
o prazo de 10 dias a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial
Eletrônico do Município para promover a limpeza do imóvel conforme
determinado pela fiscalização, sob pena de lavratura de Auto de Infração e
Imposição de Penalidade Pecuniária, a qual pode variar entre 10 a 80 VRs mais
fração para cada 1000 m², nos termos da Lei nº 12.427/2015. Além da multa,
se o titular não executar o serviço dentro do prazo legal está sujeito a que
o Município execute o serviço e faça a cobrança do custo pelo meio judicial.
N.
CADASTRO

N. DO
A.N.

NOME DO
TITULAR

LOCALIZAÇÃO DO
IMÓVEL

SERVIÇO A
SER
EXECUTADO

32776

696/2022

ESPÓLIO DE
ANGELO FURQUIM
CAMARGO

RUA
INDEPENDÊNCIA,
N°18

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

562

670/2022

ESPÓLIO DE
WALTER OTTO
SUGUSTO KLOTH

RUA RIO AMAZONAS,
S/N

4.000,00

32773

695/2022

AIRTON J.
LENHART E CIA
LTDA

RUA TENENTE PINTO
DUARTE, N°452

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

563

670/2022

ESPÓLIO DE
WALTER OTTO
SUGUSTO KLOTH

RUA RIO AMAZONAS,
S/N

2.000,00

34212

694/2022

JOÃO KULCHESKI
NETO

RUA EUCLIDES DA
CUNHA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

15.488,00

28709

669/2022

CIRCE MARIA
LEJAMBRE

RUA SOUZA FRANCO,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

46.464,00

1.000,00

10251

668/2022

ESPÓLIO DE LUIZ
CARLOS
DALLAZOANA

AV. ERNANI
BATISTA ROSAS,
N°2183

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

26892

667/2022

GELUK LIMA
VARGAS

RUA ANTONIO
VIEIRA, N°777

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

11.201,60

144684

666/2022

GLACI APARECIDA
DOS SANTOS CLOCK

RUA GENERAL JOÃO
PEREIRA DE
OLIVEIRA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

29.668,32

201402

665/2022

VCA
INCORPORAÇÃO
LTDA

RUA SEZINHO
MATTOS DE SOUZA,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

8.020,24

201403

665/2022

VCA
INCORPORAÇÃO
LTDA

RUA GENERAL JOÃO
PEREIRA DE
OLIVEIRA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

10.133,36

201404

665/2022

VCA
INCORPORAÇÃO
LTDA

RUA GENERAL JOÃO
PEREIRA DE
OLIVEIRA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

9.039,92

201405

665/2022

VCA
INCORPORAÇÃO
LTDA

RUA GENERAL JOÃO
PEREIRA DE
OLIVEIRA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

10.831,92

34157

693/2022

EUGÊNIO
KOLCHESKI

RUA PANDIÁ
CALÓGERAS, N°127

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

34156

692/2022

TEREZINHA EMÍLIA
RIBEIRO MERLO

RUA EUCLIDES DA
CUNHA, N°414

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

34155

691/2022

HANS JURGEN
ZASTRUTZKI

RUA EUCLIDES DA
CUNHA, N°388

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

114105

690/200

CLAUDECI DO
ROZÁRIO

RUA PEDRO LOPES
DE LARA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

689/2022

APOIO
CONSULTORIA E
ASSESSORIA S/S
LTDA

RUA LEOPOLDO
FROES, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

42.336,00

RUA DÉCIO
VERGANI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

57199

59214

688/2022

JOSÉ ALBERTO
BLUM
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201406

665/2022

VCA
INCORPORAÇÃO
LTDA

RUA SEZINHO
MATTOS DE SOUZA,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

39526

644/2022

INDÚSTRIA J.
BARON LTDA

RUA MIGUEL
CALMON, N°583

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

19.536,00

107423

665/2022

VCA
INCORPORAÇÃO
LTDA

RUA GENERAL JOÃO
PEREIRA DE
OLIVEIRA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

9.556,08

39528

643/2022

ESPÓLIO DE
REYNALDO
CARNEIRO GOMES

RUA MIGUEL
CALMON, N°549

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

13438

664/2022

ZADE
ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA - ME

RUA ERNESTO
DEGRAF, N°525

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

119977

642/2022

SÉRGIO RENATO
SCHIAVON

RUA DESEMBARGADOR
LAURO LOPES, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

83963

663/2022

CARLOS MANOEL DE
ANDRADE E OUTROS

RUA RÔMULO
GARDENAL, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

52620

641/2022

ROSA DE SOUZA
HAHN

RUA CURITIBA,
N°1067

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

17883

662/2022

CERLI CORREA

RUA NICOLAU
KLUPPEL NETO,
N°521

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

52692

640/2022

AMILTON ERICH
KRAUSHAAR E
OUTROS

RUA CURITIBA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

20005

660/2022

FRIPEVA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

52693

639/2022

ADOLFO
GUERLINGER

RUA CURITIBA,
N°1090

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

20007

659/2022

FRIPEVA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

50086

638/2022

MANOEL CORDEIRO
GOMES NETO

RUA ENFERMEIRO
PAULINO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

20006

658/2022

MEGA
DISTRIBUIDORA DE
CARNES LTDA

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

53432

637/2022

CHRISTIANO
BRUSTOLIN
POSTIGLIONI

RUA WENCESLAU
BRAZ, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

19969

657/2022

MEGA
DISTRIBUIDORA DE
CARNES LTDA

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

53431

636/2022

ESPÓLIO DE
IVETTE OSTERNACK
PINTO

RUA WENCESLAU
BRAZ, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

19970

656/2022

ITAIPU
IMOBILIÁRIA LTDA

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

53399

635/2022

PETERSON RODRYGO
DE SOUZA

AV. ANA RITA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

19971

655/2022

FRIPEVA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

53388

634/2022

VITALINO MIGUEL
MIRETZKI

RUA DÁRIO VELOSO,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

19973

654/2022

MEGA
DISTRIBUIDORA DE
CARNES LTDA

RUA ALBERTO
TRAMONTIN, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

33112

633/2022

ANTONIO ROBERTO
FERREIRA

RUA DR. JOÃO CECY
FILHO, N°543
(FUNDOS)

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

19972

653/2022

LUCIOMAR
REGGIANI

RUA JOÃO LUIZ
PILATTI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000,00

58205

632/2022

MARISTELA DO
CARMO DA ROCHA

RUA LEOPOLDO
FROES, N°341

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

176417

652/2022

CARLA BUHRER
SALLES ROSA

RUA PORTO FELIZ,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

27.945,60

61353

631/2022

ESPÓLIO DE JOÃO
ARNALDO DA SILVA

RUA CARLOS DE
CARVALHO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

651/2022

GUILHERME
HENRIQUE
CAVALCANTE

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, N°253

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

200507

650/2022

ADRIANO CORREIA
JUSTUS EIRELIME

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

200509

650/2022

ADRIANO CORREIA
JUSTUS EIRELIME

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

650/2022

ADRIANO CORREIA
JUSTUS EIRELIME

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

200511

650/2022

ADRIANO CORREIA
JUSTUS EIRELIME

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

200512

650/2022

ADRIANO CORREIA
JUSTUS EIRELIME

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

DIVERSOS

200513

650/2022

ADRIANO CORREIA
JUSTUS EIRELIME

RUA AUGUSTO
TOCHINSKI, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

47715

649/2022

ORIDIA VAN BEIK

RUA BALTAZAR
LISBOA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS
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2.000,00

24751

648/2022

ELAINE REBECA
FERNANDES UNIS

RUA ABILIO
HOLZMANN, N°192

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

113692

647/2022

GERALDO FARAGO

RUA SENADOR
ALBUQUERQUE
MARANHÃO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

50188

646/2022

JOCIMARA
MICHALOWSKI

RUA DARIO VELOSO,
N°1458

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

50187

645/2022

DELIDIA MARIA DE
JESUS BELO

RUA DARIO VELOSO,
S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

39511

644/2022

INDÚSTRIA J.
BARON LTDA

RUA MACHADO DE
ASSIS, N°432

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

39527

644/2022

INDÚSTRIA J.
BARON LTDA

RUA MIGUEL
CALMON, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000,00

200514

200510

1.000,00

1.000,00

61354

630/2022

GUILHERME M. DOS
SANTOS

RUA CARLOS DE
CARVALHO, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

64096

629/2022

MARIANA
NASCIMENTO

RUA ELISEU DA
SILVA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

64095

628/2022

ESPÓLIO DE
NATÁLIA CHEZINE

RUA ELISEU DA
SILVA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

64094

627/2022

MURILLO DOURADO
BASILIO

RUA ELISEU DA
SILVA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

64093

626/2022

EUGÊNIO STALL

RUA ELISEU DA
SILVA, S/N

ROÇADA DO
LOTE E
DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000,00

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 18.211 de 01/01/2021, em
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9394/96, a Lei nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593
de 29/06/2011 - do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações do Conselho Municipal de
Educação nº 003/12 de 22/12/2012 e nº 001/13-CME/PG de 09/07/2013, e os Pareceres favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Dados Estatístico do Ensino/SME, sob o nº 198/21 de
05/11/2021, quanto do Conselho Municipal de Educação, sob o nº 001/22 de 31/03/2022.

RESOLVE,

Art.1º. RENOVAR o CREDENCIAMENTO e a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO INFANTIL da ESCOLA REITOR ÁLVARO AUGUSTO CUNHA ROCHA - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (CAIC), sito à Rua Coronel Camisão, s/nº,
Campus Universitário, Bairro Uvaranas, CEP 84.031-020, no Município de Ponta Grossa-PR, inscrita no CNPJ 03.277.096/0001-28, mantida pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
PONTA GROSSA CNPJ 80.257.355/0001-08.
§1º. A Escola recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta da Educação Infantil
pela Resolução Estadual nº 856/93-SEED/PR de 15/03/1993, na sequência seguiu-se as
renovações periódicas para essa oferta, ressaltando-se a Resolução Municipal nº 004/14SME/PG de 17/04/2014-DOM, a qual Credenciou a Instituição de Ensino e Renovou a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil e, na sequência, a Resolução Municipal
nº 016/17-SME/PG de 21/10/2021-DOM, Renovou a Autorização de Funcionamento da
Educação Infantil com prazo de vencimento até o ano de 2021 e o Credenciamento com
prazo de vencimento até o ano de 2022.
§2º. A RENOVAÇÃO da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO INFANTIL,
da Escola, supracitada, é com turmas da PRÉ-ESCOLA para crianças de 04 (quatro) e 05
(cinco) anos, Infantil IV e V.
Art.2º. ESTABELECER os PRAZOS DOS VENCIMENTOS em conformidade com a Deliberação
do CME/PG nº 001/2013, tanto para o CREDENCIAMENTO da Instituição de Ensino,
quanto para a RENOVAÇÃO da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO
INFANTIL ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano de
2022, até o final do ano de 2026.
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Art.3º. A Direção e/ou Responsável Legal pela Instituição de Ensino, supracitada, deverá solicitar
a Renovação do Credenciamento e a Renovação da Autorização de Funcionamento da
Educação Infantil, 180 (cento e oitenta) dias, antes de terminar o último ano letivo dos
prazos concedidos, nesta Resolução.
Art.4º. Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, a Direção e/ou o(a) Responsável
Legal pela Instituição de Ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG,
seguindo os trâmites legais para o processo.
Art.5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 1º DE ABRIL DE 2022.
PROFª SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES
Secretária Municipal da Educação
Decreto nº 18.211 de 01/01/2021
REF. aos Protc. nº 061/21 de 29/06/2021 - CEDE/SME
E.C.- Div. Cred. Aut. Ensino/CEDE-SME
______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal da Educação - SME
RESOLUÇÃO Nº 002/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 18.211 de 01/01/2021, em
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9394/96, a Lei nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593
de 29/06/2011 - do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações do Conselho Municipal de
Educação nº 003/12 de 22/12/2012 e nº 001/13-CME/PG de 09/07/2013, e os Pareceres favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Dados Estatístico do Ensino/SME, sob o nº 197/21 de
05/11/2021, quanto do Conselho Municipal de Educação, sob o nº 002/22 de 31/03/2022.

RESOLVE,

Art.1º. RENOVAR o CREDENCIAMENTO e a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO INFANTIL do COLÉGIO MARISTA PIO XII – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO, sito à Rua Rodrigues Alves, nº 701, Jardim Carvalho, CEP
84.015-440, Município de Ponta Grossa-PR, inscrito no CNPJ 60.982.352/0013-55, mantido pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-ABEC.
§1º. O Colégio, recebeu a Autorização de Funcionamento para a oferta da Educação Infantil
por meio da Resolução Estadual nº 2.382/83-SEED/PR de 14/07/1983-DOE, na sequência
foram realizadas as renovações periódicas para essa oferta, ressaltando-se a Resolução
Municipal nº 028/13 de 20/12/2013-DOM, a qual Credenciou a Instituição de Ensino e Renovou a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, em seguida, a Resolução
Municipal nº 007/17-SME/PG de 20/05/2017-DOM, Renovou a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil com prazo de vencimento até o ano de 2021 e o Credenciamento com prazo de vencimento, até o ano de 2022.
§2º. A RENOVAÇÃO da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO INFANTIL,
do Colégio, supracitado, é com turmas de CRECHE para crianças de 01 (um) a 03 (três)
anos, Infantil 1, 2 e 3 (Infantil I, II e III) e com turmas da PRÉ-ESCOLA para crianças de 04
(quatro) e 05 (cinco) anos, Infantil 4 e 5 (Infantil IV e V).
Art.2º. ESTABELECER os PRAZOS DOS VENCIMENTOS em conformidade com a Deliberação
do CME/PG nº 001/2013, tanto para o CREDENCIAMENTO da Instituição de Ensino,
quanto para a RENOVAÇÃO da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO
INFANTIL do Colégio, ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início
do ano de 2022, até o final do ano de 2026.
Art.3º. A Direção e/ou Responsável Legal pela Instituição de Ensino, supracitada, deverá solicitar
a Renovação do Credenciamento e a Renovação da Autorização de Funcionamento da
Educação Infantil, 180 (cento e oitenta) dias, antes de terminar o último ano letivo dos
prazos concedidos, nesta Resolução.
Art.4º. Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, a Direção e/ou o(a) Responsável
Legal pela Instituição de Ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG,
seguindo os trâmites legais para o processo.
Art.5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 1º DE ABRIL DE 2022.
PROFª SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES
Secretária Municipal da Educação
Decreto nº 18.211 de 01/01/2021
REF. aos Protc. nº 062/21 de 30/07/2021 - CEDE/SME
E.C.- Div. Cred. Aut. Ensino/CEDE-SME
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 001/2022

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio
395, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros:
Robledo Cordeiro Karpinski-representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Denise Alves
Leifeld -representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Ana Claudia
Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luiz
Carlos Carneiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
Camila Vanessa Sviech - representante do NUCRESS, Regina Rosa Pedroso Rosa - representante do NUCRES, José Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda,
Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal, da Fazenda, Claudia Maria
Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde, Daniela Aparecida Nascimento- representante da Rede Particular de Ensino, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues- representante da
Rede Particular de Ensino, Leni Aparecida Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal
de Educação, Monica Mongruel - representante de FASPG, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da FASPG, Ligia Cristina Souza e França- representante da Secretaria Municipal de
Esporte, Andresa Pedroso de Lara dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Família e
Desenvolvimento Social e Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Presente como
convidada a representante do Ministério Público, Consuelo S. Lopes. A Presidente Camila inicia
a reunião, pedindo as bênçãos do Pai, para que a reunião transcorra em harmonia e as decisões
que forem tomadas, sempre estejam em primeiro lugar, a defesa dos direitos da criança e do
adolescente. Como primeiro item de pauta, a Presidente apresenta o ofício nº94/2021 do Instituto
Educacional Duque de Caxias, no qual solicita ao CMDCA que encaminhe ao município a solicitação de elaboração de Termo de Colaboração para o Projeto “O mundo digital e virtual” tendo em
vista que a Instituição fez devolução do valor total do projeto, pois não executou o mesmo devido a
pandemia. A presente solicitação, levantou muitos pontos e discussão entre os presentes. O ponto
com maior discussão, foi que outras Instituições também já devolveram verbas do Fundo e o valor
foi depositado na conta do Fundo, e novos repasses só foram feitos a partir do momento em que
o CMDCA publicou novo edital de chamamento. Levantadas outras questões e após dirimidas as
dúvidas e questionamentos, a Plenária delibera que deverá ser respondido a Instituição que deverá atualizar o projeto e aguardar a publicação de edital para reapresentação do mesmo, seguindo
o trâmite burocrático. Como segundo item da pauta, a Presidente apresenta o ofício nº303/2021 do
Ministério Público que sugere ao CMDCA a elaboração de campanha de conscientização aos empresários, para cumprimento da Lei de Aprendizagem com ênfase no artigo 80 da Lei do Sinase. O
Conselheiro Francisco diz que há algum tempo tem comentado sobre a importância de reativação
da COMPETI e entende que este assunto deveria ser discutido nessa Comissão, pois a mesma
trabalha especificamente com essa temática. Após várias colocações dos presentes, a Presidente
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Camila propõe que seja feita uma Comissão que se responsabilize em resgatar esse trabalho e
informa que na secretaria do CMDCA existem vários documentos da referida Comissão e está à
disposição para reiniciar a formação da COMPETI. Os Conselheiros Robledo e Karina se colocaram para participar dessa Comissão. Próximo item da pauta que trata das Comissões : a Presidente Camila passa a palavra para a Conselheira Monica, coordenadora da Comissão de Eleição dos
representantes da sociedade civil no CMDCA, que informa que foi realizado uma live para divulgar
a eleição e incentivar as inscrições; também foi feita uma parceria com a FASPG para divulgar a
eleição no blog da mesma, foi contatado com presidentes de entidades reforçando a importância
da participação e divulgação do processo por todos. O Presidente da Comissão de Registro, Conselheiro Francisco, comenta que no final do ano de 2021 realizaram uma reunião virtual com a
Entidade Rede Cidadã para sanar algumas questões da Comissão, a qual solicitava o registro no
CMDCA. Após essa reunião e esclarecida todas as dúvidas, a Comissão deu parecer favorável,
mas como não haveria mais reunião ordinária, apresenta o PARECER 036/2021-A COMISSÃO
ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES,
em reunião própria do dia 13 de dezembro de 2021, analisou os documentos encaminhados pela
Rede Cidadã, a qual solicita registro neste Conselho, e no dia 13/12/2021 realizou uma reunião
online com responsáveis pela Instituição para dirimir vários pontos e questionamentos desta Comissão. Após a referida reunião, a Comissão voltou a se reunir e avaliando as informações e
esclarecimentos obtidos, dá o Parecer favorável ao registro para a Rede Cidadã no CMDCA. Tendo
em vista a necessidade de apresentar em Plenária o presente Parecer para sua legalidade, e como
não haverá mais reunião ordinária neste ano de 2021, a Comissão define que será apresentado
na primeira reunião ordinária de 2022, para após publicação e comunicação a referida Instituição
do seu registro. Ponta Grossa, 13 de dezembro de 2021.A Plenária aprova o parecer apresentado
pela Comissão de Registro e delibera que a secretaria do Conselho tome as providências burocráticas. Assuntos Gerais, a Presidente apresenta a Resolução 223/2021 do CONANDA, à qual já
havia sido trazida na última reunião ordinária de 2021 e deliberado por reapresentar na primeira
ordinária do ano de 2022, a qual trata da realização das Conferências municipais, estaduais e
nacional e que faz-se necessário constituir uma Comissão para organizar a realização da mesma
em nosso município. Dentre os presentes, apresentaram-se para compor a referida Comissão as
Conselheiras Claudia, Nilcelene, Leni, Regina e Denise, sendo esta, eleita a Presidente da Comissão. Secretaria apresenta os documentos: oficio nº 003/2022 do CIEE solicitando declaração
de curso de aprendizagem, deliberado por encaminhar à Comissão de Registro para análise e
parecer. Nada mais a tratar, eu, Denise Alves Leifeld, Secretária Adjunta, lavro a presente ata que
vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 16 de fevereiro de 2022.
Andresa Pedroso de Lara dos Santos _________________________________________
RG 6.746.5512
CPF 004.207.349-96
Ana Claudia Ribeiro Gomes____________________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
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
Daniela Aparecida do Nascimento ___________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Denise Alves Leifeld _________________________________________________________
RG 5061909-5
CPF 018.821.819-05
Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________
RG 1083002-8
CPF 306.247.389-49
José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________
RG: 3.111920-0
CPF 372.367.419-49
Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________
RG 4.174.339-3
CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha ________________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.655.009-04
Ligia Cristina Souza e França _________________________________________________
RG 4835467-7
CPF 700.847.859-34
Luiz 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
Monica Mongruel ___________________________________________________________
RG 3.471.349-9
CPF 787.741.959-72
Nilcelene da Glória Santos ____________________________________________________
RG 4902132-1
CPF 883.217.549-53
Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________________
RG 6.170.493-0
CPF 018.557.149-22
Regina Rosa Pedroso Rosa ___________________________________________________
RG 4291507-6
CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini _______________________________________________________
RG 1926030-5
CPF 441.116.999-72
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 002/2022

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e
trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Robledo Cordeiro
Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa,
Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Ana Claudia Ribeiro Gomesrepresentante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luiz Carlos Carneiro
Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, José Ezequiel de
Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal, da Fazenda, Claudia Maria Hey da Silva- representante da Fundação Municipal de Saúde, Daniela Aparecida Nascimento- representante da Rede Particular de
Ensino,Maria de Fátima Pacheco Rodrigues- representante da Rede Particular de Ensino, Monica
Mongrue l- representante de FASPG, Ligia Cristina Souza e França- representante da Secretaria
Municipal de Esporte e Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA.Justificaram suas
ausências os Conselheiros: Armando Madalosso Vieira, Denise Leifeld, Camila Vanessa Sviech,
Paulo Henrique Viveiros, Leni Aparecida Viana da Rocha e Andressa Pedroso dos Santos. Presentes nessa reunião, a representante do Ministério Público, Consuelo S. Lopes, Antônio Larocca Junior e Michelliy B. Markowcz-Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Leste, Carla Kitamura Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, Tatiana Nunes da Silva- Conselheira Tutelar do
Conselho Tutelar Norte e Margarida Messias de Carvalho da GERAR. Iniciando a reunião, o Conselheiro Robledo – Vice Presidente, dá boas-vindas aos presentes e informa que conduzirá a reunião de hoje, pois a Presidente Camila estará ausente por motivos pessoais. Solicita ao Conselheiro Francisco que faça a abertura, e este agradece a presença de todos e pede Deus que ilumine
nas decisões que serão tomadas nesta reunião, sempre pensando no bem de todas as crianças e
adolescentes. Como primeiro item da pauta, o Conselheiro Robledo apresenta o oficio 005/2022 do
Instituto Educacional Duque de Caxias, o qual encaminha ao CMDCA, o projeto de Curso de Panificação Artesanal a ser desenvolvido em parceria com a UTFPR, aos adolescentes e familiares que
são assistidos pela referida Instituição, no valor de R$ 355.916.70. A solicitação é de edificação no
espaço físico na Escola de Guardas Mirins, para desenvolver o projeto apresentado. Houveram
muitas colocações, dúvidas, questionamentos, apontamentos pelos Conselheiros presentes. A
Plenária delibera que seja encaminhado para a Comissão de Registro e que a mesma convoque
representares da Instituição em tela, para dirimir as dúvidas e realize parecer para ser apresentado
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novamente em Plenária. Após a apresentação desse parecer, a Plenária irá deliberar sobre a solicitação feita pelo Instituto Educacional Duque de Caxias. Segundo item da pauta, trata de documento enviado pela Vara da Infância e Juventude, encaminhando uma denúncia feita pela Policia
Militar sobre o não atendimento a uma criança por uma Conselheira Tutelar. Várias colocações
forem feitas e a Plenária delibera por instituir uma Comissão Especial para verificar a denúncia. Se
colocaram à disposição para participar dessa Comissão os Conselheiros: Nilcelene, Ezequiel, Ligia, Claudia e Monica, ficando esta última como Presidente da Comissão. Passando para o terceiro item de pauta que trata de um e-mail recebido, o qual foi encaminhado por uma profissional do
Colégio Marista notificando sobre o não atendimento pelo Conselho Tutelar, pois foi até a sede do
Conselho em horário de expediente e não conseguiu atendimento. Como a Plenária deliberou por
instituir uma Comissão Especial para verificação do assunto referente ao documento enviado pela
Vara da Infância, o Conselheiro Robledo repassa o presente documento para ser verificado na
mesma Comissão, visto que também trata de denúncia do Conselho Tutelar. Como quarto item da
pauta, o Conselheiro Robledo apresenta o ofício circular nº54/2022 dos Conselhos Tutelares o qual
traz em seu bojo” informações e recomendações sobre a atuação e atribuições do Conselho Tutelar, visando melhorar o fluxo de atendimento repelindo algumas distorções apresentadas de forma
recorrente” e o mesmo teor foi encaminhado para HUMAI, UBS, AMA, CRAS, CREAS, NRE/SME,
CAPS IJ,PM/GM e Delegacia, o Conselheiro Robledo diz que o referido oficio causou em todos os
órgão que o receberam, muitos questionamentos e constrangimento, da forma como foi encaminhado. A Conselheira Daniela, Presidente da Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares coloca que eles se precipitaram em enviar o oficio circular em discussão, pois estão sendo realizadas reuniões online para discutir as dificuldades/necessidades/alterações/atualizações, o que
está sendo preciso atualizar, a parte administrativa dos Conselhos, enfim o que é preciso fazer
para ajustar os pontos divergentes entre os Conselhos Tutelares e melhor funcionamento para dar
um atendimento de qualidade aos que procuram os órgãos. Coloca também que a escrita não está
alinhado com as discussões realizadas e que precisamos unir forças para que consigamos acertar
os pontos levantados em reuniões e que houve precipitação por parte dos Conselhos Tutelares.
O Conselheiro Laroca diz que muitos atendimentos não são dos Conselheiros Tutelares, que existe uma rede de atendimento e cada qual tem a sua função, que não estão sendo cumpridas. Mas
que ele, mesmo sabendo disso não deixa de fazer a abordagem e após encaminhar a quem é
devido. A Conselheira Regina coloca que é isso mesmo, é necessário fazer o primeiro atendimento e encaminhar Aos serviços de referência do município, pois cada um atem uma função a cumprir. A Conselheira Daniela ainda complementa, que com as reuniões que estão sendo realizadas,
serão criados os fluxos de atendimento e que será chamada toda a rede de atendimento para uma
capacitação nesse sentido, assim fica definido até onde vai o papel de cada órgão. A Conselheira
Monica comenta que a FASPG está discutindo a implantação de um serviço para a abordagem
infanto juvenil, mas faz-se necessário a contratação de recursos humanos e estão no aguardo da
liberação de concurso. O Conselheiro Robledo, após todas as colocações, sugere que o assunto
seja tratado nas reuniões da Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares, a qual foi
aceita pelos presentes. Como quinto item da pauta, o Conselheiro Robledo passa a palavra para
aa Conselheira Monica, Presidente da Comissão da Eleição dos representantes da sociedade civil
no CMDCA a qual informa que as inscrições já encerraram e foi feito a análise dos inscritos e que
todos os candidatos foram aceitos, pois estavam de acordo com o regulamento da eleição. Informa
ainda que no dia 15 de março será publicado a relação dos candidatos, cumprindo mais uma etapa
da eleição. Próximo item de pauta, trata das Comissões internas: A Conselheira Daniela, Presidente da Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares informa que a Comissão teve reuniões
com os Conselhos Tutelares e que os assuntos tratados foram: da importância da representatividade dos Conselheiros em reuniões ordinárias do CMDCA, e que já deu fruto, pois estão hoje
representados os 3 Conselhos; a capacitação do SIPIA; plano formativo ,proposto para serem bimestrais, ficando para definir data e horário para o próximo encontro; organização dos fluxos de
encaminhamentos; início de abril a Comissão fechará relatórios dessas atividades e da importância da presença dos Conselheiros quando for apresentado. A representante da CEVES, Sra. Consuelo, relata que a Comissão terá a primeira reunião do ano de 2022, amanhã dia 10 de março
junto com a Promotoria. O Conselheiro Francisco, pergunta a Sra. Consuelo, se é possível passar
para o CMDCA um relatório, onde conste o número de violências contra a criança e ao adolescente, a mesma diz que irá passar a solicitação para a Coordenadora da CEVES. Na sequência, a Sra.
Consuelo, informa que a Comissão de Socioeducação, cancelou a reunião que era para acontecer
na data de 08 de março. Pela Comissão de Registro, O conselheiro Francisco faz uma retrospectiva sobre registro de entidades que executam o Programa de Aprendizagem e da validação dos
cursos pelo CMDCA e diz a Comissão está discutindo a atualização da resolução de Registro para
que fique de acordo com a legislação vigente, bem como atualizar a resolução do CMDCA para
registro de entidades, que data de 2007 e provavelmente será apresentada na próxima Plenária. O
Conselheiro Robledo agradece aos Presidentes e representantes das Comissões pelo trabalho e
empenho dos mesmos e solicita que todos verifiquem o que está pendente, e que na medida do
possível, sejam resolvidas essas pendências antes de terminar a presente gestão. Comenta também a importância da presença do Promotor de Justiça em nossas reuniões, nem que seja 1 ou 2
vezes no ano. Em assuntos Gerais, a Conselheira Tutelar Michelly solicita a palavra para dizer que
desde dezembro estão com problema de água na sede do Conselho, que não tem água para lavar
as mãos e que já é de conhecimento da FASPG e até então não foi resolvido o problema. Vários
Conselheiros se manifestaram sobre o assunto e ficou deliberado que o CMDCA irá encaminhar
ofício para a Secretaria responsável, informando da gravidade da mesma não ter resolvido a questão em tela. Ainda em assuntos gerais, o Conselheiro Robledo passa a palavra para a representante do GERAR, a qual coloca que agradece a oportunidade de participar das reuniões e que gostaria de participar de Comissão que trata da área de aprendizagem, pois tem a contribuir e também
a aprender. Secretaria apresenta os documentos: oficio nº 42/2022 do Ministério Público, encaminhando manual de ciclomotores e sugere uma campanha de divulgação ao CMDCA, os Conselheiros solicitaram o envio do documento, através de e-mail, para maior conhecimento; requerimento
de renovação de curso pelo ESPRO, deliberado por encaminhar à Comissão de Registro para
análise e parecer. Nada mais a tratar, eu, Rose Cordeiro Bortolini, Secretária “all doc”, lavro a
presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 09 de março
Ana Claudia Ribeiro Gomes __________________________________________________
RG 4442005-8
CPF 761.188.789-00
Claudia Maria Hey da Silva ____________________________________________________
RG 4479714-3
CPF 639.922.489-68
Daniela Aparecida do Nascimento ___________________________________________
RG 10.156.889-0
CPF 067.719.429-37
Francisco Kapfenberger Filho __________________________________________________
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Ligia Cristina Souza e França _________________________________________________
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Luiz Carlos Carneiro Gomes ___________________________________________________
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CPF562.134.929-68
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ____________________________________________
RG 835.815-0
CPF 685.793.449-15
Monica Mongruel ___________________________________________________________
RG 3.471.349-9
CPF 787.741.959-72
Nilcelene da Glória Santos ____________________________________________________
RG 4902132-1
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Robledo Cordeiro Karpinski ____________________________________________________
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Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio
395, ás oito e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros:
Robledo Cordeiro Karpinski- representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Ponta Grossa, Francisco Kapfenberger Filho- representante do Gabinete do Prefeito, Ana Claudia
Ribeiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando
Madalosso Vieira - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luiz
Carlos Carneiro Gomes- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,
José Ezequiel de Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Nilcelene da Glória
Santos - representante da Secretaria Municipal, da Fazenda, Daniela Aparecida Nascimento- representante da Rede Particular de Ensino, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues- representante da
Rede Particular de Ensino, Monica Mongruel- representante de FASPG, Ligia Cristina Souza e
França- representante da Secretaria Municipal de Esporte, Camila Vanessa Sviech- representante
do NUCRESS, Regina Rosa Pedroso Rosa- representante do NUCRESS, Leni Aparecida Viana da
Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação Paulo Henrique Viveiros- representante da OAB-Subseção Ponta Grossa ,Andresa Pedroso de Lara dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social e Rose Cordeiro Bortolini -Assistente Social do CMDCA. Presentes nessa reunião, a representante do Ministério Público, Aline de Araújo
Dias, Antônio Laroca Junior e Michelly B. Markowcz-Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar
Leste, Luci Mara do Conselho Tutelar Oeste, Tatiana Nunes da Silva- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte e Margarida Messias de Carvalho da GERAR, Cristiane A. Maier- representante do IEDC, Ângela P. Silva e Jocemar Ap. Silva estagiárias do Grupo Renascer. Iniciando a reunião, a Presidente Camila pede ao Conselheiro Robledo para que faça uma oração para o dia de
hoje, o qual pede as bênçãos do Pai para que esta reunião transcorra de forma harmônica. Primeiro item da pauta, que trata da apreciação das atas 01 e 02/2022, a Presidente diz que as mesmas
foram encaminhados através de e-mail aos Conselheiros e pergunta se há alguma alteração/correção a ser feita. Não havendo manifestação, a Presidente dá as atas 01 e 02/2022 como aprovadas. Segundo item trata do ofício nº 23/2022 do Instituto Educacional Duque de Caxias em contra
resposta ao oficio enviado pelo CMDCA ,justificando que foi elaborado o Termo de Colaboração
06/2021;que foi feito o pedido de prorrogação de prazo em tempo hábil e que houve excessiva
demora por parte do município na análise, acarretando a devolução do valor integral para o Fundo
Municipal; justifica ainda que já foram cumpridas as etapas necessárias, descrita no Decreto Municipal 12120/2016 e solicita a revisão pela decisão dos Conselheiros de Direito. Houveram muitas
colocações/indagações/sugestões/pelos Conselheiros presentes. Diante disso, a Plenária delibera
que seja consultado a Procuradoria do Município, para que esteja tudo dentro da legalidade e seja
esclarecido a posição do CMDCA.Terceiro item da pauta, oficio 42/2022 do Ministério Público no
qual encaminha o Manual de Ciclo motores, no qual esclarece sobre a Resolução 077/2021 do
Conselho Estadual de Trânsito, bem como sugere a realização de uma campanha. O teor do ofício
foi amplamente discutido pelos presentes e a Plenária delibera que seja encaminhado para a Comissão Jurídica e Financeira do CMDCA, para análise e parecer. Como quarto item de pauta, a
Presidente Camila passa a palavra para a Coordenadora da Eleição dos representantes da sociedade civil, Conselheira Monica. A Conselheira informa que no dia hoje,23 de março, estará publicado em Diário Oficial a lista dos candidatos aptos para participarem da eleição, cumprindo o cronograma. Informa que a eleição propriamente dita será no dia 28 de março, segunda feira, das
13:30 ás 16:30hs na sede do Conselho e convida todos os Conselheiros para estarem presentes e
solicita que todos ajudem na divulgação. Informa ainda, que a capacitação dos Conselheiros eleitos será do dia 11 a 14 de abril do ano em curso e convida os presentes para participarem desta
capacitação. Alguns Conselheiros fizeram questionamentos a Coordenadora, os quais forem respondidos. Passando para o quinto item de pauta que trata das Comissões Internas, o Conselheiro
Francisco, Presidente da Comissão de Registro, diz que solicitou a presença do representante do
IEDC, Sra. Cristiane para dirimir dúvidas a respeito do projeto “Projeto de Educação Profissional
na área de Panificação” que foi apresentado em Plenária passada, e pede para que a mesma fale
sobre o projeto. A Sra. Cristiane diz que o projeto trata de ampliação do espaço que hoje existe na
Guarda Mirim para que possam ser atendido um maior número de adolescentes e estender a seus
familiares, proporcionando a todos uma formação que possa ajuda-los a se profissionalizarem e ter
oportunidade de emprego. Comenta ainda que existe uma parceria com a UEPG e UTFPR para
o desenvolvimento deste projeto, que certificarão os participantes. Vários questionamentos foram
feitos para deixar mais claro a execução do projeto, os quais foram esclarecidos pela Sra. Cristiane. A conselheira Monica comenta que o poder público não pode financiar ampliação/construção/
melhorias que aumentem o valor do patrimônio das a entidades não governamentais, mas que
deve-se fazer uma consulta para a Procuradoria do Munícipio. O Conselheiro Francisco fala que
há interesse em fazer acontecer, mas necessita desse parecer comentado pela Conselheira Monica. Diz ainda que, será aguardado um parecer e após será encaminhada uma resposta ao IEDC e
agradece a presença da Sra Cristiane. Informa que a Comissão não se reuniu durante este período, mas já está marcada para o dia 30/03 para analisar os documentos que já se encontram na
Comissão e para discutir e apresentar para a Plenária a proposta de atualização da Resolução
para Registro no CMDCA. Pela Comissão Jurídica e Financeira, a Conselheira Nilcelene informa
que os processos de liberação de verba, os quais forem encaminhados em maio de 2021, encontram-se na UGT da FASPG para dar os encaminhamentos necessários, visto que há necessidade
de atualizar e ajustar alguns itens, devido ao tempo que estava parado e segundo a UGT não foi
realizado antes, devido ao excesso de trabalho da Fundação e a prioridade é realizar/encaminhar/
atender os processos em andamento da Fundação, pois o CMDCA é afeito a Secretaria Municipal
da Família e Desenvolvimento Social, a qual deve dar essa estrutura para o Conselho. A Presidente comenta que as Entidades estão precisando muito dessa verba e precisamos achar uma forma
de pressionar a Secretaria para acelerar esses processos. O Conselheiro Armando comenta que
os processos do Conselho do Idoso também está com essa dificuldade. A Plenária delibera que a
Presidente e o Conselheiro Armando marquem uma reunião com a Secretaria para tratar do assunto em questão. Como sexto item da pauta, que trata da CEVES, a Presidente informa que participou de reunião com a Promotora Caroline, na qual foi discutido a implementação do Plano Municipal de violências contra crianças e adolescentes elaborado pela referida Comissão. Em assuntos
Gerais, a Presidente apresenta o oficio 270/2022 do Ministério Público, o qual solicita ao CMDCA
quais as estratégias adotadas para ampliar a adesão à vacinação para crianças e adolescentes, se
foi orientado o Conselho Tutelar para a fiscalização do plano de vacinação, se houve conversação
com órgãos competentes para desencadear campanha educativa referente à COVID. Diversos
Conselheiros trouxeram informações sobre o tema e várias sugestões. A Plenária deliberou que o
CMDCA deverá buscar informações na Fundação Municipal de Saúde, para ter informações reais
e após retornar para a Plenária. Ainda em assuntos gerais, a Presidente apresenta o SEI
22675/2022 da Procuradoria Legislativa, que encaminha o Projeto de Lei 231/2021 ‘” que dispõe a
aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento da notificação compulsória
pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados, situados no âmbito do município de Ponta
Grossa, nos casos de violência contra crianças ou adolescentes, idosos e mulheres”. Os Conselheiros presentes, após leitura e discussão do referido Projeto de lei, aprovam o texto do artigo 1º
item I,” suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus
tratos contra criança e adolescente, nos termos do art.13 da Lei federal nº8069/1990(Estatuto da
Criança e do Adolescente) entendendo que vem reforçar o artigo do ECA e também uma maior
divulgação e esclarecimento à comunidade. Em assuntos Gerais ainda, o Conselheiro Francisco
levanta a questão de doação e/ou destinação ao Fundo Municipal, reforçando aos presentes que
quando a pessoa física ou jurídica faz a sua escolha de deixar parte do imposto de renda no Fundo
Municipal, esse valor é do Fundo e não da entidade e quem deve fazer ou não o repasse é o Conselho através da legislação vigente. O Conselheiro Armando contra argumentou dizendo que na lei
municipal artigo 33, parágrafo 3º dá essa possibilidade de escolha. O conselheiro Francisco pergunta se a lei municipal é maior que a federal, e qual devemos atender. A Presidente Camila diz
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que devemos rever os artigos que se referem ao Fundo e adequá-los a legislação vigente para que
o Conselho não sofra sanções. A Conselheira Monica sugere que seja feita uma Comissão para já
ir analisando esses pontos e estudar a fundo para propor as alterações necessárias. A Plenária
aprova a sugestão da Conselheira e se apresentam para compor essa Comissão os Conselheiros:
Armando, Paulo Henrique, Monica, Maria de Fátima e Regina. A secretaria apresenta os seguintes
documentos: oficio datado de 02 de março de 2022 do CIEE enviando os documentos para a manutenção do registro no CMDCA, deliberado por encaminhar a Comissão de Registro para análise
e parecer; oficio nº 086/2022 do CIEE solicitando declaração de validação de cursos de aprendizagem, deliberado por encaminhar a Comissão de Registro para análise e parecer; :oficio 021/2022
da Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento á Comunidade Surda Geny de Jesus
Souza Ribas enviando os documentos para a manutenção do registro no CMDCA, deliberado por
encaminhar a Comissão de Registro para análise e parecer; e-mail do Instituto Educacional Duque
de Caxias enviando os documentos necessários para a manutenção do registro no CMDCA, deliberado por encaminhar para a Comissão de Registro para análise e parecer; e-mail do Escritório
Regional de Ponta Grossa, encaminhando o Oficio circular 13/2022 do CONANDA que trata da
alteração do cronograma para a realização das Conferencias Municipais para períodos a serem
definidos. Nada mais a tratar, eu, Rose Cordeiro Bortolini, Secretária “all doc”, lavro a presente ata
que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 23 de março de 2022
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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
Rocha- representante 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
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,
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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, 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
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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
Datas
Publicação do Edital no Diário Oficial do Município
07/10/2021
Etapa de Divulgação
13 a 26/10/2021
Inscrições dos Candidatos
03 a 05/11/2021
Análise e homologação das candidaturas pela Comissão Eleitoral
08 e 09/11/2021
Publicação da Homologação dos Candidatos no Diário Oficial do
12/11/2021
Município
Recursos
16 e 17/11/2021
Resultado da Análise dos Recursos
22/11/2021
Eleição
10/12/2021
Posse dos novos conselheiros
15/12/2021
Capacitação dos novos conselheiros
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
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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
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 012/2021

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um,em reunião ordinária presencial 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
Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Karina Teresinha Muehlbauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social Robledo Cordeiro Karpinski – representante
da Associação Comercial e Industrial de Ponta Gross ,Ana Claudia Gomes - representante das
entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Armando Madalosso Vieira- representante
das entidades de atendimento a criança e ao adolescente e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente
Social do CMDCA. Presentes como convidados : Sra Beatriz Souza- Presidente da Assarte, Liziane Batista Pinto Ochoski, Vera Lucia Weber dos Santos e Vivane Yansen representantes da
Comissão de Socieducação, Consuelo Szczerepa Lopes representante do Ministèrio Público e as
Conselheiras Tutelares Tatiana da Silva e Simone Scheifer do Conselho Tutelar Norte. A Presidente Camila inicia a reunião dando as boas-vindas aos presentes em pede ao Conselheiro Robledo
para que faça uma oração.Após a oração, a Presidente solicita aos presentes se todos fizeram as
leituras das atas 08 e 09/2021, as quais foram encaminhadas por email e se algum Conselheiro
tem alguma ressalva a fazer. Não havendo manifestação, a Presidente dá como aprovadas as
atas 08 e 08/2021.Como primeiro item da pauta, a Presidente Camila apresenta a Sra Beatriz
Souza,Presidente da Assarte que solicitou pauta nesta reunião e passa a palavra para a mesma.A
Sra Beatriz faz sua auto apresentação e diz que o motivo pelo qual solicitou pauta ao CMDCA é
que foi informado a ela que o espaço físico da antiga Instituição Luiza de Marilac está sendo desocupado pela Fundação de Assistência Social,que atualmente desenvolve o serviço de Acolhimento
Institucional,e que também foi dito que existe alguns equipamentos,como camas,cozinha,armários
embutidos que foram adquiridos através de convênio com o Fundo Municipal. Como estão procurando um local para transferir a Entidade Odilon Mendes que atende adultos com deficiência e
sem família,o imóvel acima descrito atende a necessidade da Instituição.A razão da sua presença
é solicitar ao CMDCA que verifique a possibilidade de utilizar os equipamentos que lá existem e
que não podem ser retirados.Diz também que o espaço onde hoje a entidade atende, está sendo
requisitado pelo dono do imóvel e tem prazo para sair.A Presidente após a explanação da Sra
Beatriz,diz que o CMDCA não foi comunicado sobre o fechamento ou mudança do serviço de
Acolhimento Institucional,mas que os Conselheiros devem se pronunciar a respeito do pedido da
Sra Beatriz. Após diversos questionamentos para a Sra Beatriz, sendo os mesmos esclarecidos, a
Presidente diz que será aguardado pronunciamento oficial da FASPG em relação ao fechamento/
mudança do serviço e será comunicado a Assarte da decisão do CMDCA. A Presidente enfatiza
que pelas colocações feitas pelos Conselheiros, percebeu-se que os mesmos não são contrários
a utilização dos equipamentos pela Instituição Odilon Mendes.A Sra Beatriz agradece a atenção
dos Conselheiros e se retira da reunião.Na continuidade, a Conselheira Karina que representa a
FASPG,pede a palavra para explicar a colocação da Sra Beatriz em relação a desocupação do
espaço físico onde hoje é desenvolvido o serviço de Acolhimento Institucional. Inicia dizendo que
a pretensão realmente era “fechar” esse serviço, tendo em vista que existem outras Institições
que prestam essa modalidade e que a proposta era comprar vagas,pois o custo desse serviço
é elevado e o numero de atendidos não é tão grande,e que com a compra de vagas supriria a
demanda apresentada,mas no decorrer das discussões, o Instituto João XXIII informou a FASPG
que iria fechar o serviço de Acolhimento e com isso a FASPG vai permanecer prestando o serviço
do Acolhimento,se comprometendo em encaminhar oficialmente ao CMDCA. Passando para o
segundo item da pauta,a Presidente Camila apresenta a Sra Lisiane,Coordenadora da Comissão
de Socioeducação que apresenta os demais membros da Comissão e inicia colocando que há
necessidade de rever o Decreto de composição da Comissão pois quando a mesma foi criada
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houve a participação de órgãos/departamentos que hoje não condiz com a lei federal e para tanto
vem propor uma nova composição pautada na lei.Comentou que a Comissão também está atualizando o Plano Municipal de Socioedução.Os Conselheiros fizeram diversos questionamentos,os
quais foram respondidos pela Coordenadora. A Presidente sugere que a Comissão apresente uma
minuta do novo decreto,o qual passará em Plenária e sendo aprovado, será encaminhado para o
município.Na continuidade,a Comissão de Sindicância,representada pela Conselheira Regina,explana que estão sendo feitas reuniões e sendo chamados os envolvidos para esclarecimentos. A
Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares,representada pela Coordenadora Daniela,
explana que realizaram reuniões para elaborar a próxima capacitação dos Conselheiros Tutelares
, discutiram a necessidade de serem realizados os fluxos de atendimento da rede de atendimento
no município,a necessidade de unificar os regimentos internos e o relatório de atividades dos
Conselheiros Tutelares.Diz ainda,que antes de discutir as áreas de tendimento dos Conselhos, é
urgente a reorganização interna dos mesmos. A CEVES, representada pela Sra Consuelo, informa
que a Comissão está atualizando o regimento interno.A Conselheira Denise,representado a Comissão de Socioeducação informa que a mesma irá retornar suas reuniões no mês de março de
2022.Na secretaria ,nada a informar.Nada mais a tratar, eu Denise Leifeld Secretária da Diretoria,
lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR 03 de
novembro 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
Denise Alves Leifeld_____________________________________________________
RG 5061909-5
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
Leni Aparecida Viana da Rocha _______________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.665.009-04
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
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 013/2021

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, realizada no espaço do
Esquadrão da Vida, 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,Daniela Aparecida do Nascmento- 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,Monica Mongruel- representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Robledo
Cordeiro Karpinski – representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa,Ana
Claudia Gomes -representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente, Luis
Carlos Gomes - representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente,Nilcelene
da Glória Santos- representante da Secretaria Municiapal da Fazenda, Claudia Maria Hey da Silva
– representante da Fundação Municipal da Saúde,Thaize Rodrigues de Oliveira – representante
da Fundação Municipal da Saúde,Andressa Pedroso de Lara dos Santos – representantante da
Secretaria Muncipal de Politicas Públicas e Sociais,Eduardo Teleski- representante da Fundação
Municipal de Cultuta e Rose Cordeito Bortolini - Assistente Social do CMDCA. Presentes como
convidados: Cleia Fanczak e Margarida Messias de Carvalho do GERAR,Tatiana Nunes e Roselia de Lourdes Ribeiro- Conselheiras Tutelares do Conselho Tutelar Norte,Josiane V. Brabicoski
-Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste,Mariel Gomes e Angelita Correia do CESCAGE e
Consuelo S. Lopes –representante do Ministério Público. O Vice presidente , Conselheiro Robledo
dá boas vindas a todos os presentes e faz uma reflexão ao ano difícil que passamos e os desafios
superados mesmo dentro deste contexto de Pandemia. A Presidente, Conselheira Camila abre a
reunião informando que a primeira pauta é a apresentação do “Projeto Aprova”, pelas representantes da Insituição GERAR. A Coordenadora da GERAR, sede de Ponta Grossa a Sra. Cleia,informa que a Instituição foi beneficiada pelos recursos do programa Criança Esperança/verba da
UNICEF e tem como previsão de inicío final de fevereriro, explica durante que o projeto irá atender
40 adolescentes, até 17 anos e que o objetivo do projeto é incentivar o jovem em situação de
vulnerabilidade e oferecer o acesso ao preparatório para vestibulares, provas do ENEM, e revisar
o ensino médio.Diz ainda,que a Instituição já esta realizando articulação com FASPG, a fim de firmar parceria de encaminhamento de jovens assistidos pelos Centros de Referência de Assistencia
Social do Município, bem como subsidiar o transporte público para que estes tem condições de
comparecimento nas aulas que terão 6 meses de duração,sendo todos os dias. Comenta que já
existem projetos em outras sub sedes, como na cidade de Curitiba. A Sra Cleia frisa que a prioridade será jovens encaminhados pelos CRAS, e após a apresentação da lista oferecido pela FASPG,
será pensado em abrir novas parcerias. Os Conselheiros presentes esclareceram suas dúvidas e
após , a Plenária aprova a execução do projeto apresentado pelo GERAR. A Comissão de Registro
apresenta o seguinte parecer: PARECER 033/2021-A- COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, no dia 10 de novembro de 2021,
realizou visita no imóvel do Jardim Carvalho para verificar a possibilidade de retorno do Serviço de
Acolhimento gerenciado pela FASPG, conforme deliberado na Plenária do dia 03/11/2021. Diante
do atual contexto do retorno dos planos de aplicações e de ações atendendo o edital de chamamento para as Entidades de Acolhimento que também estão de acordo com o reordenamento em
âmbito Municipal.A Comissão de Registro da Parecer contrário ao retorno do serviço para imóvel
Jardim Carvalho, sito a rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Ponta Grossa-Pr.Enquanto
não tivermos definição das Entidades de Acolhimento, cujo prazo termina em 30 de novembro de
2021. A Plenária aprova o parecer apresentado. A Comissão Juridica e Financeira apresenta os
seguintes pareceres: PARECER 001/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE JURIDICA E
FINANCEIRA, em reunião própria do dia 18 de novembro de 2021, analisou o ofício nº 764/2021
da Vara da Infância e Juventude encaminhado pela Juíza de Direito Débora Carla Portela, no qual
faz uma doação ao Fundo Municipal de um veículo FIAT/UNO MILLE. A Comissão teve acesso as
fotos tiradas do veículo que se encontra no Depositário Público e a resposta da Procuradoria do
Município.Após análise desses documentos a Comissão dá parecer favorável de que o CMDCA
deve declinar da doação, tendo em vista que o veículo está sem condições de uso, inservível.
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
aprovado pela Plenária. PARECER 002/2021-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE JURIDICA E FINANCEIRA, em reunião própria do dia 23 de novembro de 2021, analisou o ofício nº
57/2021 do Instituto Educacional Duque de Caxias que trata de destinação de imposto de renda a
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esta Entidade, com comprovantes e recibos dos destinadores.Após análise desses documentos a
Comissão dá deferimento à solicitação, com base na Lei 12119/2015 parágrafos 1º e 3º e sugere
a retenção de 5% do montante para atender a outros das demais Entidades registradas no CMDCA.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.A
Plenária não aprovou o parecer n º002/2021 tendo em vista muitas divergências ocorridas, sendo
deliberado realizar uma consulta por escrito para a Procuradoria do Municipio, para após voltar
á Plenária. Em Assuntos Gerais a Presidente lembra aos Conselheiros que o CMDCA entra em
recesso de férias no mês de janeiro, retornando suas atividades em fevereiro de 2022.A secretaria
apresenta email de Adriano Roberto dos Santos, da Casa do Menor Cavanis,o qual informa que foi
eleito Conselheiro Estadual e se coloca á disposição do CMDCA para estar levando as demandas
na área da criança e do adolescente; informado que foi respondido a pesquisa sobre o Comitê
Interinstitucional Municipal de Acompanhamento dos Planos Decenais dos Direitos da Criança e
do Adolescente encaminhado pelo CEDCA.Nada mais a tratar, eu Denise Leifeld , Secretária da
Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por que com ela concordar. Grossa/PR
01 de dezembro de 2021
Andressa Pedroso de Lara ____________________________________________________
RG 6.746.5512
CPF 004.207.349-96
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
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 Teleski _________________________________________________________
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
Leni Aparecida Viana da Rocha _________________________________________________
RG 1903712-6
CPF 319.665.009-04
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
Monica Mongruel ___________________________________________________________
RG 3.471.349-9
CPF 787.741.959-72
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
Thaize Carolina Rodrigues de Oliveira ____________________________________________
RG 9.716.519-0
CPF: 067.266.889-030
______________________________________________________________________________

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
INTIMAÇÃO PARA FINS DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS

Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa
e pessoalmente nos processos administrativos de seu interesse a seguir relacionados no prazo
de 15 dias a contar da publicação, sob pena de serem considerados INTIMADOS por meio deste
EDITAL, presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite dos processos.
Procuradoria Geral do Município, em 11 de Abril de 2022.
CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
PROCESSO/EXERCÍCIO
730239/2020

NOME
ALIDIL BOMBAS INJETORAS LTDA

FMSPG

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
SAÚDE
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FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ESCLARECIMENTO

PROCESSO SEI Nº 78645/2021
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 005/2022
A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA ESCLARECE, aos solicitantes e interessados em participar do pregão para escolha da melhor proposta para AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS: COMPUTADOR (CPU), MONITOR, IMPRESSORA, ESCÂNER
DE DOCUMENTOS, ESCÂNER BIOMÉTRICO, WEBCAM, BANNER FOTOGRÁFICO COM TRIPÉ REGULÁVEL, ESTABILIZADOR, em vista de solicitação efetuada na página da BBL Compras,
conforme abaixo:
1. A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais: Em consonância com
a preocupação global de redução de resíduos, a Daten tem por padrão: a) Disponibilidade, dentro
de uma área restrita no site da Daten, da imagem ISO de reinstalação/recuperação do Sistema
Operacional Windows 10, aplicativos e drivers dos dispositivos, acessados através do número
de série do equipamento. b) Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/
recuperação do Sistema Operacional Windows 10. Tal medida tem como objetivo a redução de
resíduos após o uso eventual das mídias, já que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a qualquer momento através das
ferramentas acima. Entendemos, portanto, que a disponibilização das ferramentas acima, por se
tratar de mídia eletrônica, é superior ao exigido no Edital, portanto suficiente para atendimento a
especificação de mídias físicas. Nosso entendimento está correto? Não estando de acordo com
o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão possui um Setor Central de
manutenção dos equipamentos, entendemos que a Daten pode fornecer 5 mídias para cada lote
adquirido, ou uma mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 5 unidades, assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos equipamentos seja necessário o envio de
mídias complementares, o faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto?
Resposta:
Sim. Mídias eletrônicas serão aceitas.
2. Pergunta 03 - No quesito da DOCUMENTAÇÃO: O edital não informar o prazo de envio
da documentação original. Podem nos informar?
3. Pergunta 04 – No quesito EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS ORIGINAIS: Considerados
os relevantes fundamentos lançados antes, esse órgão permitirá, com base na validade reconhecida para a assinatura eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e
também nos dispositivos e na expressa previsão de racionalização de procedimentos administrativos da Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas
propostas técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, desde que assinada
digitalmente através da estrutura de chaves pública e privada, dispensando a apresentação desses mesmos documentos pelo meio físico (de papel)?
Resposta 2 e 3:
Solicitamos atentar para o que consta no edital 9.6 – Inserção de documentos e Anexo 02 - Exigências para habilitação:
As empresas interessadas em participar do pregão deverão anexar na página da BLL, os documentos solicitados abaixo, na forma prevista em lei:
• Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail.
• Toda documentação deverá ser digitalizada via BLL, assinados, originais / autenticados,
conforme o caso, com data e identificação do Pregão (declarações). (Original, em publicação da
imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório).
• Os documentos de habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação econômica financeira e declarações, serão analisados na fase de habilitação, cabendo desclassificação já nesta
fase.
• Documentos Técnicos solicitados no anexo 2 do edital, serão analisados pela comissão
Técnica de acordo com Portaria 001/2020 desta Fundação.
• O Pregão só será adjudicado após análise de toda documentação e amostras (quando
houver);
• Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a anexá-los, via sistema – documentos complementares pós disputa no prazo informado pelo
pregoeiro, sob pena de inabilitação;
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• É dever do licitante atualizar previamente as comprovações para que estejam vigentes na
data da abertura da sessão pública.
Portanto não há necessidade de envio de documentos por meio físico, portanto os documentos já
deverão estar anexados, consequentemente não há prazo de envio.
4. Pergunta 05 - No quesito da Nota Fiscal? O atual processo licita os componentes CPU,
Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta (único item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes classificações fiscais e diferentes tributações, obedecendo o determinado
pelo Artigo 413 Inciso IV do regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que será permitido a emissão da nota fiscal destacando cada componente separadamente permitindo que seja
aplicada a classificação fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos
itens correspondente ao valor do item licitado. Está correto nosso entendimento?
Resposta:
Sim, atendemos a licitação em todos os quesitos, mesmo havendo um empenho, pode-se tirar
quantas notas forem necessárias para atendimento ao solicitado.
5. Prezado senhor pregoeiro, na garantia em relação ao prazo do SSL dos itens 01 e 02,
constam as seguintes divergências: No ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO10.
Garantia b) O conjunto (computador, monitor, teclado, mouse e peças) deverá possuir garantia
total de 36 (trinta e seis) meses on site (no local da instalação), com atendimento exclusivamente
pelo fabricante ou através de sua rede autorizada no Brasil, com a presença de um técnico para
reparo do HARDWARE em no máximo 72 (setenta e duas) horas após a abertura do chamado.
A garantia deve estar em nome da Contratante, não sendo aceita oferta de equipamento com
garantia em nome de terceiros. Deverá ser apresentada comprovação através de declaração do
fabricante do equipamento, específica para este processo licitatório (Anexar à Proposta). O prazo
máximo para solução dos problemas deverá ser de 144 (cento e quarenta e quatro) horas. Caso o
problema não seja resolvido dentro do prazo estabelecido, o equipamento ou acessório defeituoso
deverá ser substituído imediatamente por outro de mesmas características e seguindo tudo que
fora inicialmente solicitado em edital.12.5 Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação
ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 dias úteis, contados
a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada
ou pela assistência técnica autorizada. Contudo, qual prazo devemos considerar?
Resposta:
Prazo para atendimento é de 72 horas (três dias) após abertura do chamado, prazo de solução,
ou seja troca do equipamento ou reparo é de 10 dias uteis. Em resumo, abre-se o chamado tem
se 72 horas para o técnico vir até local analisar problema, nesse ponto algumas vezes podem ser
necessárias peças que não tenham em mão essa solução pode-se demorar até dez dias uteis.
6. Prezado senhor pregoeiro, O item 02 consta no edital como COTA RESERVADA PARA
ME/EPP, mas no Sistema consta como COTA PRINCIPAL. Está certo nosso entendimento que o
item 02 é referente á COTA RESERVADA PARA ME/EPP?
Resposta:
No sistema deixo em aberto em vista de que conforme consta em edital: Item 6. (...) “Se no presente procedimento não houver nenhum proponente credenciado para a cota principal, a quantidade
do item será acrescida a quantidade da cota reservada, o mesmo acontecendo caso não haja
nenhum participante na cota reservada, cuja quantidade do item será acrescida ao quantitativo
da cota principal, para tanto todas as empresas deveram cadastrar proposta nas duas cotas; (...)”.
7. Esclarecimentos ACOMPANY SYSTEM: Com base no Termo de referência do presente
edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:
7.1 Com relação a descrição do item 8, no que diz respeito a "Microprocessador RISC/
FLASH de alta velocidade”. Os equipamentos produzidos pela maioria dos fabricantes utilizam
microprocessadores com tecnologia digital de última geração (CISC/FLASH ou RISC) que GARANTEM TODAS as funcionalidades e proteções exigidas neste edital além de muitas outras. As
siglas CISC/FLASH, RISC/FLASH ou DSP, entre outras são todas denominadoras de microprocessadores ou processadores que utilizam a TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DIGITAL e
que são um dos pressupostos para um equipamento ou empresa pleitear os incentivos do PPB
(Processo Produtivo Básico). A adoção de uma ou outra tecnologia não garante melhor ou pior performance ou funcionamento desde que, em qualquer condição, as características finais do produto
sejam mantidas. Dessa forma entendemos que o produto com microprocessador CISC atende
plenamente às exigências explicitadas neste pregão. Estamos corretos em nosso entendimento?
Resposta:
No quesito microprocessador do estabilizador sim.
7.2 Com relação a entrega, favor informar se os itens serão entregues de forma integral ou
parcelada durante 12 meses de vigência do contrato.
Resposta:
Pretende-se compra única, a partir do momento da finalização do processo.
Demais Informações contatar a Supervisão de Compras e Licitações, Rua Joaquim Nabuco, 59, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3220-1065 – Ramal 2382. A íntegra
do Edital, anexos, bem como este esclarecimento consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/
portal da transparência e bll.org.br
Ponta Grossa, 11 de abril de 2022.
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 22/2018
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 05.340.639/0001-30
Quinto aditivo ao contrato de prestação de serviços número 022/2018, que tem como objeto contratação
de empresa para executar serviços de LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E
GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS
PERSONALIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA USO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER VEÍCULOS
PERTECENTOES A FROTA DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA,
conforme descrição constante no Termo de Referência – ANEXO I ao edital do Pregão Presencial
05/2018, devidamente homologado pela Contratante. Visando atender as solicitações em conformidade
com SEI Nº16448/2022, parecer jurídico nº 021/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO VALOR: Fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula quarta
do instrumento originário, em R$ 7.574,74 (sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro
centavos), conforme tabela abaixo, de composição de valores máximos (estimativa).
ITEM DESCRIÇÃO
UNI
QTDADEQTDADELITROSLITROSCONTRATADA
25%
03
DIESEL
LITROS 3.000
750
COMUM
04
DIESL S10
LITROS 7.000
1.750
VALOR TOTAL ADITIVO 25%
R$ 7.932,50
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO proposta:-4,51%
-R$ 357,76
VALOR TOTAL ADITIVO 25% ITEM 3,4.
R$ 7.574,74
Parágrafo único: As Dotações Orçamentárias que poderão ser utilizadas para a Despesa em questão, no
Exercício Corrente, são as que seguem:
Fonte 001
DAF
21.006.08.244.0047.2247
21.001.08.122.0010.2212
Código Reduzido 215/216
Código Reduzido 10/11
Fonte 001/028
Fonte 001/046
21.006.08.244.0047.2248
DPSB
Código Reduzido 220
21.002.08.241.0048.2214
Fonte 001
Código Reduzido 30
Desdobramento:-3.3.90.30.01.03 - Diesel
Fonte 001
As Dotações Orçamentárias referentes ao
21.002.08.244.0047.2217
Fundo Municipal de Assistência Social
Código Reduzido 52
indicadas por esta divisão são:
Fonte 001

Parágrafo único: As Dotações Orçamentárias que poderão ser utilizadas para a Despesa em questão, no
Exercício Corrente, são as que seguem:
Fonte 001
DAF
21.006.08.244.0047.2247
21.001.08.122.0010.2212
Código Reduzido 215/216
Código Reduzido 10/11
001/028
Fonte
GROSSA
16 001/046 ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTAFonte
21.006.08.244.0047.2248
DPSB
Código Reduzido 220
21.002.08.241.0048.2214
Fonte 001
Código Reduzido 30
Desdobramento:-3.3.90.30.01.03 - Diesel
Fonte 001
As Dotações Orçamentárias referentes ao
21.002.08.244.0047.2217
Fundo Municipal de Assistência Social
Código Reduzido 52
indicadas por esta divisão são:
Fonte 001
FONTE: 833
DPSE
21.004.08.244.0047.2230
21.003.08.242.0044.2219
CR:116
Código Reduzido 62
FONTE: 826
Fonte 001
21.004.08.244.0049.1200
21.003.08.244.0049.2220
CR:154
Código Reduzido 75
FONTE: 920
Fonte 001
21.004.08.244.0047.2236
DSA
CR: 143
21.006.08.244.0047.2246
Código Reduzido 212

Com o desdobramento "Combustíveis e
Lubrificantes Automotivos";
3.3.90.30.01.03- Diesel
CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR CONTRATUAL: Face o acréscimo do valor constante da cláusula
segunda, a composição do novo valor do contrato em R$ 352.537,14 (trezentos e cinquenta e dois mil,
quinhentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).

_________________________________________________________________
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 005/2022

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE
ITENS DE HIGIENE PESSOAL - KIT BANHO, especificados nos itens do Termo de Referência,
anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como
a proposta vencedora, independentemente de transcrição. SEI 76465/2021.
FORNECEDOR: EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 09.276.294/0001-53
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 55.305,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinco
reais).
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município,
não podendo ser prorrogada.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

IPLAN

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE
P O N TA G R O S S A

ATA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO DELIBERATIVO DO IPLAN

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, agendada para as nove horas e trinta minutos, via
aplicativo GOOGLE MEET, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária do Conselho do IPLAN referente ao ano de
2022. Estiveram presentes os Conselheiros: Engenheiro Celso Augusto Sant’Anna, Conselheiro Titular – IPLAN;
Engenheiro Manoel Marcelo Martins, Conselheiro Suplente – SMIP/PMPG; Engenheiro Jarbas Goes,
Conselheiro Titular – ACIPG; Engenheiro Marco Aurélio Moro, Conselheiro Titular – AEAPG; Engenheiro Luis
Henrique Honesko – ; Henrique Palermo do Vale – ; Professora Marcia Maria Droppa, Conselheira Suplente –
SETUR; Engenheiro Juarez Alves, Representante da extinta Autarquia Municipal de Trânsito (AMTT), conforme
Lei Municipal 14159/2021, e; o Geógrafo John Lenon Goes, Assessor de Projetos – IPLAN. A pauta da reunião
constituiu-se de: 1) Abertura da Reunião; 2) Aprovação da Pauta; 3) Processo 8086/2022; 4) EIV Loteamento
Tavares Bastos; 5) EIV Muffato Max Atacadista; 6) EIV Condomínio Skye Laguna Park; 7) Encerramento.
1) Abertura da Reunião: o Conselheiro Celso Sant’Anna deu as boas-vindas aos presentes e aos novos
membros do conselho dando início a reunião às 09h35min.
2) Aprovação da Pauta: A pauta foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
3) Processo 8086/2022: John Goes inicia explicando que o processo em questão se trata de um
empreendimento que já passou pelo EIV e teve sua aprovação em 2019 e conta com termo de compromisso
do mesmo ano, o Vittace Oficinas 2. Aponta que o projeto do empreendimento sofreu alteração e por conta
disso o processo questiona a necessidade de apresentar novo um EIV ao IPLAN, anteriormente o
empreendimento teriam 22 torres com 4 pavimentos totalizando 352 unidades e a alteração contempla 8
torres com 6 pavimentos totalizando 384 unidades habitacionais, a justificativa dessa alteração se faz devido a
mudança do zoneamento de acordo com a lei nº 13.728 de 28/05/2020, que anteriormente era ZR-2 e passa a
ser ZR-4 o qual permite a construção de edifícios com 6 pavimentos. Passando de 18.301,41 m² de área total
construída para 21.419,92 m².
John explica que as medidas solicitadas para o Vittace Oficinas 1 foram a pavimentação da Rua General
Barbedo, a instalação de 2 pontos de ônibus na região e a pintura de uma ciclofaixa instalada na Avenida dos
Vereadores conforme diretrizes fornecidas pelo IPLAN em um trecho de 1000 metros. Porém houve uma
retificação no termo de compromisso para exclusão da instalação das paradas de ônibus e a pintura da
ciclofaixa, ficando apenas com a pavimentação por conta da hidrografia no local e os demais itens ficariam
como medidas para o Vittace Oficinas 2, empreendimento o qual divide as medidas compensatórias. Após
explanação do processo fica aberta a palavra aos conselheiros.
O Conselheiro Jarbas aponta que em seu entendimento seria necessário avaliar se essa alteração no projeto
ocasionará impactos relevantes nas imediações do empreendimento que justifiquem a necessidade de
apresentação de um novo EIV. John explica que será um aumento de 32 unidades, o que não irá ocasionar
impactos significativos no entorno e o Engenheiro Celso Sant’Anna complementa dizendo que essa análise já
teria sido previamente realizada. É aberta a votação do processo para prosseguir com as pautas da reunião.
Todos os conselheiros votaram a favor de dispensar a necessidade de um novo estudo de impacto ao
empreendimento e que a empresa instale 2 paradas de obus e execute uma ciclovia na Avenida dos
Vereadores, conforme projeto da SMIP.
4) EIV Loteamento Tavares Bastos: O geógrafo John apresenta o empreendimento que se caracteriza como
um loteamento residencial composto por 136 terrenos em uma área de 64.287,38 m² com acesso pela Rua
Eduardo Burgardt no bairro Contorno, a estimativa de adensamento considerando 3 habitantes por lote será
de 454 e a justificativa para implantação do empreendimento é de incentivo a ocupação de uma área de uso
rural visando o aproveitamento da infraestrutura existente na região. John informa que durante a análise,
entendeu-se que a área está localizada fora do perímetro urbano, entretanto a matricula do imóvel cita que
em 2019 a natureza foi alterada para urbano, mas não menciona a lei. Com relação aos aspectos ambientais,
não se fará necessário à supressão de espécies nativas no terreno e há presença de corpo hídrico na divisa
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leste, o empreendimento apresenta licença prévia. O estudo não apresenta estudos de ventilação e
iluminação tendo em vista que se trata de um condomínio de lotes e as edificações que venham a ser
construídas deverão estar de acordo com o zoneamento, não ocasionando impactos significativos.
Na questão de equipamentos urbanos, a COPEL, a SANEPAR e a SMMA afirmam atender a demanda do
empreendimento, a SME solicita a reforma da escola Edgar Zanoni, a AMTT aponta que o empreendimento é
atendido pelo transporte coletivo e solicita sinalização vertical e horizontal e a FMS solicita o aumento da
estrutura física da UBS Alfredo Levandoski para atendimento da demanda que o empreendimento gerará.
A partir do apresentado no estudo de geração de tráfego foi possível notar um aumento de 63% no ponto de
contagem que se localiza em frente o acesso ao empreendimento. Ao passar pela comissão de análise, foi
solicitada complementação ao projeto de que haja uma via de acesso margeando a área verde conforme
minuta do plano diretor e a apresentação do projeto de acesso entre a Rua General Aldo Bonde e o
empreendimento com caixa de 16 metros. Tais alterações foram apresentadas sugerindo como medida a
execução de uma área de lazer na área verde do terreno, com relação ao acesso= justificam que houve uma
tentativa de negociação com o empreendimento vizinho para alargamento da via de acesso, porém não foi
possível, já com o terreno em frente foi firmado acordo em 4 metros na testada do terreno. A comissão
propôs como medida a execução de calçadas na quadra da UBS Alfredo Levandoski beneficiando tanto a FSM
quanto a SME. Após explanação do processo John abre a palavra aos conselheiros. O conselheiro questiona
em relação aos 4 metros negociados, se existe alguma manifestação oficializada entre ambos de que será
cedida a área, o Engenheiro Celso responde que se trata de uma reunião feita entre ambos os
empreendedores na qual confirmaram que será realizada essa doação, caso não seja feita o proprietário do
futuro empreendimento não terá como fazer a entrega do seu loteamento. Celso complementa falando que
por parte do IPLAN não tem como exigir mais documentos além dos que já foram apresentados. John aponta
que nas complementações apresentadas em reação ao vizinho o qual não foi possível negociação, caberia à
prefeitura decretar utilidade pública para desapropriação de tal faixa para implantação da medida. O
conselheiro Jarbas aponta ser interessante que houvesse uma diretriz com relação à ampliação da caixa dessa
rua de acesso e que na aprovação do loteamento em frente seja cobrada a execução desta diretriz. Após
explanação é aberta a votação das medidas. Os conselheiros presentes votaram todos favoráveis ao
empreendimento.
5) EIV Muffato Max Atacadista: Pedro explana sobre o empreendimento, que se caracteriza como um
comércio de mercadorias em geral com predominância em produtos alimentícios localizado na Avenida
Monteiro Lobato em um terreno de 16.623,06 m², com área construída de 11.634,27 m² e um total de 242
vagas de estacionamento. John explica que a Avenida Monteiro Lobato passou pelo conselho das cidades e
teve a aprovação de zoneamento para ZCOM, anteriormente nesse trecho da avenida o zoneamento era ZR1.
Apesar de que o empreendimento só terá acesso ao alvará de construção assim que a lei seja alterada pela
câmara. Retomando a apresentação do empreendimento, Pedro expõe que o mesmo terá dois acessos para
veículos e pedestres na Avenida Monteiro Lobato e na Rua João Schaia, essa contará também com um acesso
para carga e descarga de caminhões. Por se tratar de um empreendimento comercial a região não sofrerá um
adensamento populacional direto, pois contará apenas com população flutuante composta por clientes e
colaboradores durante o período de funcionamento, sendo assim um adensamento indireto e temporário.
O estudo apresenta simulação do sombreamento durante os períodos mais desfavoráveis, o qual não causará
impactos relevantes ao entorno e por conta de sua altura a ventilação também não sofrerá impactos.
Com relação às cartas de viabilidade o empreendimento aponta que a COPEL, a SANEPAR, a AMTT e a SMMA
afirmam haver viabilidade para atender a demanda gerada, a SME e FMS não se aplicam por conta da
tipologia do empreendimento. Nos aspectos ambientais, o terreno não conta com Área de Preservação
Permanente (APP) e apresenta licença ambiental.
É estimada a ocorrência de valorização na região, com a geração de empregos diretos e indiretos durante a
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implantação e operação, o que irá fomentar a economia local ao trazer mais uma opção de supermercado.
Conclui-se então que é adequada a implantação desse empreendimento por se localizar em uma área que
hoje se caracteriza como vazio urbano.
Na questão de geração de tráfego, o estudo aponta a densidade de serviço atual e projeta qual será esse nível
durante a operação na Rua João Schaia. Em relação ao transporte publico é apresentado à existência de
pontos de ônibus em ambos os sentidos da Rua João Schaia e Alexandre Rocha Carvalhães, porém apenas um
ponto com abrigo coberto, os demais contam apenas com sinalização de parada. O empreendedor não
apresentou nenhuma medida e durante a reunião da comissão de análise, foram propostas a execução de PLR
no Parque Monteiro Lobato, o projeto e execução de faixa de desaceleração na Avenida Monteiro Lobato e a
execução de extensão do canteiro central da Rua João Schaia em 40 metros. Após explanação fica aberta a
palavra aos conselheiros. O conselheiro Jarbas questiona se existe a possibilidade da extensão do canteiro.
John afirma que é possível e explica que essa medida tem como intuito evitar que os veículos que saem do
empreendimento pela Rua João Schaia façam a conversão em direção à rotatória, fazendo com que precisem
dar a volta para acessar a Avenida Monteiro Lobato. Jarbas sugere que seja feito um estudo aprofundado de
tráfego na Avenida Monteiro Lobato. Celso questiona ao conselheiro Juarez a possibilidade de realizar esse
estudo por parte da SMCSP, que o respondeu sendo possível realizar, porém o ideal seria solicitar ao
empreendedor por conta do volume de serviços essa análise levaria ao menos 30 dias para ser feita. John
aponta que caso seja de interesse dos conselheiros solicitar o estudo na Avenida como complementação ao
estudo. O conselheiro Marco Moro sugere que o acesso se dê apenas pela Avenida Monteiro Lobato e a saída
pela Rua João Schaia, formando um fluxo no interior do empreendimento. É realizada a votação onde todos os
conselheiros se posicionam desfavoráveis às medidas e o empreendimento retornará a comissão de análise
para solicitação da complementação.
6) EIV Condomínio Skye Laguna Park: Caroline expõe o empreendimento que fica localizado no Jardim
Maracanã, bairro Contorno e se caracteriza como um condomínio residencial fechado em um terreno de
42.335,80 m² e contará com 106 lotes variando entre 200 m² e 327,19 m² de área, 106 vagas de garagem e 15
vagas para visitantes. Estima-se um adensamento populacional de aproximadamente 361 habitantes.
Seu acesso se dará pela Rua José Ruiter Teixeira e o zoneamento no entorno do lote varia entre CC, ZR2, ZR4 e
ZVEII, mas o empreendimento toma como parâmetros a ZR2. Em relação à ventilação e iluminação devido à
sua tipologia não ocorrerá impactos significativos, pois as edificações que serão implantadas deverão estar de
acordo com o zoneamento. O empreendimento apresenta áreas de APP que correspondem a 13,67% da área
total do terreno, conta com autorização florestal para supressão de 11 indivíduos arbóreos e deverá
apresentar autorização para futuras supressões que possam ocorrer no terreno, conta também com anuência
ambiental quanto ao uso e ocupação do solo na ZVEII e terá a implantação de um lago artificial em níveis
juntamente ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com estratégias paisagísticas a fim de
colaborar com a preservação da APP e mitigar a erosão de áreas próximas ao arroio. Com relação aos
equipamentos urbanos, a COPEL, a SMMA e SMCSP afirmam haver viabilidade em atender o
empreendimento, a SANEPAR informa que será necessária a ampliação da rede de abastecimento de água em
aproximadamente 200 metros partindo da Avenida Presidente Kennedy, com a necessidade de instalação de
Válvula Redutora de Pressão (VRP) em locais de maior declividade e para a rede de esgotamento sanitário
apresenta viabilidade contanto que seja interligada ao poço de visita que passa ao lado do empreendimento, a
SME sugere a ampliação e reforma da Escola Municipal Profª Haydeê Ferreira de Oliveira e a FMS aponta que
será necessário aumento na equipe para atendimento da demanda gerada, em caso de urgência e emergência
sugerem os hospitais públicos Dr. Amadeu Puppi, o Hospital da Criança e a UPA Santa Paula para atendimento.
Os patrimônios histórico, cultural, paisagístico e ambiental do município não sofrerão impactos negativos
devido à distância do empreendimento.
O empreendimento terá um aumento no fluxo diário de aproximadamente 333 pessoas e não deve apresentar
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C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

L E I

Nº

14.164

Proíbe a instalação de banheiros unissex nos
espaços públicos e privados no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do art. 58 da Lei Orgânica do Município, Promulgo a seguinte

L E I

Art.1º- Fica vedada, em espaços públicos ou privados, com ou sem restrição ao acesso e à circulação, a instalação de banheiros denominados unissex.
§ 1º - Considera-se espaços públicos referidos no art. 1º desta lei:
I – aqueles de livre circulação como ruas, avenidas, espaços de lazer e conservação tais como praças, balneários, parques e assemelhados;
II – aqueles com restrição ou não ao acesso e à circulação, como os edifícios públicos, instituições de ensino municipais, hospitais, entre outros.
§ 2º - Considera-se espaços privados referidos no art. 1º desta lei, aqueles de propriedade de
pessoas físicas ou jurídicas, acessíveis ao público,tais como lojas comerciais,instituições
financeiras,instituições de ensino particulares, shopping centers, prestadores de serviços,entre outros estabelecimentos.
§ 3º - Considera-se banheiro unissex o banheiro de uso comum, não individual, que não faz
distinção de sexo biológico, que pode ser usado tanto por homens quanto por indivíduos do
sexo masculino quanto feminino.
Art.2º- Os banheiros unissex em funcionamento anteriormente à entrada em vigor desta lei, deverão mudar sua finalidade para “Banheiro Família”, exceto quando se tratar do único banheiro do estabelecimento e que este seja de uso individual.
Parágrafo único- Considera-se Banheiro Família o banheiro destinado ao uso de pais com filhos
de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Art.3º- O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento privado infrator as
seguintes sanções administrativas:
Imulta de até 50 VR´s (Valores de Referência do Município), dobrada em caso de
reincidência.
II suspensão da atividade por 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação da
multa, na segunda reincidência;
III cancelamento do Alvará de Licença, no caso de reincidência infracional reiterada
em período inferior a 1 (um) ano.
Art.4º- O descumprimento por estabelecimento público ensejará a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.
Art.5º- O Poder Executivo regulamentará a presente no que couber.
Art.6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 29 de março de 2.022
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO
Ver. DR. ERICK CAMARGO
Presidente
1º Secretário
Proj. 311/21
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 26/2022

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

RESOLVE

Exonerar, a partir do dia 04 de abril de 2022, JORGE RODRIGUES MAGALHÃES, CPF
684.868.719-72, do emprego público em comissão de Assessor de Gabinete I.
Ponta Grossa, 08 de abril 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI
Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
Vice-Presidente		
Primeiro Secretário
Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
Segundo Secretário		
Terceiro Secretário
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