
Jornalista responsável
PRISCILA MEXIA FREITAS ZAMBOLIM

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  2 1. 3 8 8,  de  26/01/2023 

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias. 

   A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14536 de 
29/12/2022, e o contido no protocolo SEI006114/2023, 
 

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 350.000,00. 

D E C R E T A 

Art. 1º. 

24.000.00.000.0000.0.000. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.28.846.0000.0.011. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS 

SENTENÇAS JUDICIAIS  350.000,00  304 - 3.1.90.91.00.00 00303 

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

Art. 2º. 

24.000.00.000.0000.0.000. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.10.122.0235.2.272. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A  

SAÚDE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 

 350.000,00  24 - 3.3.90.39.00.00 00303 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
à 26/01/2023. 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 
 

Art. 3º. 

D E C R E T O   Nº  2 1. 3 8 9,  de 26/01/2023 

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 
14.536 de 29 de dezembro de 2022, artigo 7º, mediante a transferência de valores no 
total de R$ 594.845,00 (quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta 
e cinco reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas: 
 
seguintes Dotações Orçamentárias. 

   A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14536 de 
29/12/2022, e o contido no protocolado SEI006114/2023, 
 

Efetua a transferência de valores no total de R$ 
594.845,00. 

D E C R E T A 

Art. 1º. 

I – Ficam acrescidos os seguintes valores 

24.000.00.000.0000.0.000. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.10.122.0235.2.272. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A  

SAÚDE 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
TRABALHISTAS 

 300.000,00  10 - 3.1.90.94.00.00 00303 

24.001.10.301.0055.2.273. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB  
FIXO 

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  
DECORRENTES DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO 

 200.000,00  63 - 3.3.90.34.00.00 494 

24.001.10.303.0021.2.288. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES  
ASSISTENCIAIS 

SUBVENÇÕES SOCIAIS  61.000,00  233 - 3.3.50.43.00.00 00303 
24.001.10.305.0062.2.293. MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS 

SUBVENÇÕES SOCIAIS  33.845,00  257 - 3.1.50.43.00.00 494 

II – Ficam reduzidos os seguintes valores 
24.000.00.000.0000.0.000. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
24.001.10.122.0235.2.272. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A  

SAÚDE 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 300.000,00  7 - 3.1.90.11.00.00 00303 

24.001.10.301.0055.2.273. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB  
FIXO 

MATERIAL DE CONSUMO  200.000,00  57 - 3.3.90.30.00.00 494 
24.001.10.303.0021.2.288. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES  

ASSISTENCIAIS 
SUBVENÇÕES SOCIAIS  61.000,00  231 - 3.1.50.43.00.00 00303 

24.001.10.305.0062.2.293. MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS 
SUBVENÇÕES SOCIAIS  33.845,00  258 - 3.3.50.43.00.00 494 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
à 26/01/2023. 
 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 
 

Art. 2º. 
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D E C R E T O  Nº  2 1. 3 9 0,  de  26/01/2023 

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 
14.536, de 29 de dezembro de 2022, artigo 7º, mediante a transferência de valores 
no total de R$ 200.040,00 (duzentos mil e quarenta reais), nas Dotações 
Orçamentárias abaixo discriminadas: 

   A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14536 de 
29/12/2022, e o contido no SEI006642/2023,  
 

Efetua a transferência de valores no total de R$ 
200.040,00 

D E C R E T A 

Art. 1º. 

I – Ficam acrescidos os seguintes valores  
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
05.001.04.122.0010.2.028. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -  
PESSOA JURÍDICA 

 200.000,00  200 - 3.3.90.40.00.00 00510 

05.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
05.003.04.123.0020.2.031. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO  

FINANCEIRO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 

 40,00  1795 - 3.3.90.39.00.00 00512 

II – Ficam reduzidos os seguintes valores 
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
05.001.04.122.0010.2.028. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 

 200.000,00  198 - 3.3.90.39.00.00 00510 

05.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
05.003.04.123.0020.2.031. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO  

FINANCEIRO 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E  
CONTRIBUTIVAS 

 40,00  228 - 3.3.90.47.00.00 00512 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
26/01/2022. 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de janeiro de 2023. 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 
 
 
 

Art. 2º. 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  2 1. 3 9 4,   de   30/01/2023      
 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto n. 18.347/2021, com 
alteração do Decreto 19.757/2021 e Leis n.s 14.117/2021 e 14.159/2021, e tendo em 
vista o contido no protocolado SEI nº 004332/2023, 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. EXONERAR DAVID ANTUNES, da seguinte forma: 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

Assessor de Gabinete CC 16 CC16/40 Agencia de Inovação 
e Desenvolvimento 

Data da Exoneração A partir de 1º de fevereiro de 2023. 

 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 

nº 21.351/2023. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

Decreto 21.398/2023 - Pág. 1/2 
 

D E C R E T O   Nº   2 1. 3 9 8,   de   30/01/2023   
 

Retifica o Decreto nº 21.378/2023, conforme especifica.  
 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei 
Orgânica do Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989, com alterações da 
Lei n. 14.159/2021; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, e na Lei Municipal nº 13.345/2018, e 
tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 85531/2022, 

 
 D E C R E T A 

 
Art. 1º.  O Decreto nº 21.378/2023, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 1º.  Ficam transferidos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o 

Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 
28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os seguintes empregos públicos: (NR) 

 
Anexo I 

Empregos Efetivos 
Grupo I  – Pessoal de Nível Superior 

 
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de  

01 Dentista II 4 16 09/09/2022 
01 Dentista II 4 16 13/09/2022 
01 Dentista II 4 16 19/09/2022 
01 Fonoaudiólogo 6 16 13/09/2022 

 
Anexo I 

Empregos Efetivos 
Grupo II – Pessoal de Nível Médio 

 

N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de 
01 Auxiliar em Saúde Bucal 8 12 13/09/2022 
01 Assistente de Administração I 6 12 13/09/2022 
01 Assistente de Administração I 6 12 13/09/2022 
01 Assistente de Administração I 6 12 14/09/2022 
01 Assistente de Administração I 6 12 22/09/2022 

 
Anexo I 

Empregos Efetivos 
Grupo III – Pessoal de Nível Prático 

 

N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de 
01 Auxiliar de Manutenção Predial II 8 8 14/09/2022  

 
 
Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos, para o 

Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os seguintes 
servidores: (NR) 

 
 
 
 

Decreto 21.398/2023 - Pág. 2/2 
 

 Nome Matrícul
a 

Emprego A partir de: 

I.  Leticia Antonelo Campos 30436 Dentista II 09/09/2022 
II.  Lucas Scheidt 30442 Dentista II 13/09/2022 

III.  Camila Scheifer Schenberger 30461 Dentista II 19/09/2022 
IV.  Ana Paula de Freitas Pereira 30448 Fonoaudiólogo 13/09/2022 
V.  Luis Felipe Alvim de Oliveira   30430 Auxiliar em Saúde Bucal 13/09/2022 

VI.  Deneive Leonor Costa 30437 Assistente de Administração I 13/09/2022 
VII.  Ana Karolina de Mesquita Hirose 30441 Assistente de Administração I 13/09/2022 

VIII.  Daniele Aparecida de Ramos 30459 Assistente de Administração I 14/09/2022 
IX.  Jackson Luiz Kubaski 30484 Assistente de Administração I 22/09/2022 
X.  Aline Aparecida Martins da Luz  30456 Auxiliar de Manutenção Predial II 14/09/2022 

 
Art. 3º.  ... 
 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

 
 
 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   2 1. 4 0 3,   de   31/01/2023       
 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI007399/2023, 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, JESSICA THAIS IEGER, da seguinte forma: 

Emprego de Provimento 
em Comissão 

Remuneração Código Lotação 

DIRETORA EXECUTIVA 80 % equivalente ao 
subsidio de 

Secretário Municipal 

SC 80/1 Gabinete da Prefeita. 

Data da Exoneração A partir de 1º de fevereiro de 2023. 

 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O   Nº   2 1. 4 0 1,   de   31/01/2023       
  

 
  A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 
SEI007408/2023, 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. EXONERAR  EDSON GIL SANTOS JUNIOR, da seguinte forma: 

Emprego de Provimento 
em Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE GABINETE CC16 CC 16/12 Secretaria Municipal de 
Administração e 
Recursos Humanos. 

Data da Exoneração A partir de 31 de janeiro de 2023. 

 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  2 1. 4 0 2,    de   31/01/2023     
 

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 007408/2023, 

 
R E S O L V E 

 
Art. 1º.  Nomear MARCELO LUIZ DOMBROSKI para o exercício de emprego de 

provimento em comissão, da seguinte forma: 
 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE 
GABINETE 

CC 16 CC16/12 Secretaria Municipal 
de Administração e 
Recurso Humanos. 

 
Data da Nomeação A partir da data de admissão. 

 
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. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

 
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   2 1. 3 8 6,   de   24/01/2023   
     
  

  A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 
SEI005589/2023, 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, GUSTAVO BUENO LAROCA, da seguinte forma: 

 

Emprego de Provimento 
em Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE GABINETE CC17 CC 17/16 Procuradoria Geral do 
Município 

Data da Exoneração A partir da data de publicação deste Decreto. 

 
 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal 

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

 

 

D E C R E T O   Nº  2 1. 4 0 5,   de  31/01/2023 
     

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, de acordo com o Decreto 
18.238/2021, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 007399/2023, 

 
R E S O L V E 

 
Art. 1º.  O Decreto nº. 18.238/2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
 

"Art. 1º.  NOMEAR, a partir de 05 de janeiro de 2021, ENYA GABRIELLE 
FERIGOTTI DA LUZ, para exercer o emprego de provimento em comissão 
de Diretora Executiva, CC17, da Secretaria Municipal da Fazenda. (NR) 

 
Art. 1º-A   ENYA GABRIELLE FERIGOTTI DA LUZ, fica transferida do emprego de 

provimento em comissão, CC 17, código CC 17/46, da Secretaria Municipal 
da Fazenda, para o emprego de provimento em comissão de Diretora, SC 
60 %, código SC 60/3, vinculado ao Gabinete da Prefeita, a partir de 1º de 
fevereiro de 2023. (AC) 

 
Art. 2º.  As competências da Diretora nomeada na forma do artigo anterior são 

aquelas previstas no Anexo V, da Lei nº 4.284/1989, com a redação dada 
pela Lei nº 14.159/2021, bem como responder pelas atividades de Diretora 
Executiva do Gabinete da Prefeita, 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 31 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  2 1. 4 0 4,    de   31/01/2023     
 

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 007399/2023, 

 
R E S O L V E 

 
Art. 1º.  Nomear SANDRO RAFAEL BANDEIRA para o exercício de emprego de 

provimento em comissão, da seguinte forma: 
 

Emprego de 
Provimento em 
Comissão 

Remuneração Código Lotação 

ASSESSOR DE 
GABINETE 

80 % equivalente 
ao subsidio de 

Secretário 
Municipal 

SC 80/1 Secretaria Municipal 
da Fazenda. 

 
Data da Nomeação A partir da data de admissão. 

 
Parágrafo único. Conforme art. 20 da Lei nº 14.159/2021, Emprego de provimento em 

comissão código SC 80/1 era anteriormente vinculado ao Gabinete da Prefeita, 
com a denominação de Diretor Executivo. 

 
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. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de janeiro de 2023. 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal  

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA  
Procurador Geral do Município 

L I C I TA Ç Õ E S

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr 
Aviso de Licitação 

Pregão, na forma ELETRONICA nº2/2023 

                O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do 15 DE FEVEREIRO DE 2023, 
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
n.2/2023, para Pregão é  Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas 
unidades do Programa Mercado da Família. Valor R$ 264.416,68 (duzentos e sessenta e 
quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). Dotação orçamentária: 
06.004.23.692.0132.2.061.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO.  Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link www.pontagrossa.pr.gov.br  
PORTAL DA TRANSPARENCIA   http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, 
www.bll.org.br. 

Ponta Grossa, 31 de janeiro de 2023. 
 

BRUNO CESAR COSTA PINTO 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Rua Franco Grilo, 628 – Colônia Dona Luiza – CEP 84045-320 – Ponta Grosa - PR 

 
1º  RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO  DE AMOSTRAS 

 
Referente ao Pregão Eletrônico n. 296/2022 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 
Objeto: Aquisição de Uniformes 
 
 
EMPRESA: QUALITY ACESSÓRIOS LTDA ME – CNPJ: 21.315.653/0001-30 

LOTE  MATERIAL AMOSTRA 

1 

CALÇA MASCULINA DE BRIM –  
 
Descrição Geral:  
Calça masculina confeccionada em brim pesado; 100% algodão, sarja 3x1, 
gramatura 260g/m² (+- 5%), pré-encolhido, tingimento com Idantren, costuras duplas;  
Cor: Azul Marinho ou Azul Noite 
Cós: tipo meio cós com total de  07  (sete) passadores para cinto com 10 mm de 
largura, com travetes (passadeiras);  
Parte da frente:  com aplicado gancho para fechamento no cós com zíper de 18 cm, 
com fecho frontal de botão; parte de trás com elástico 4 cm de altura com costura 
elastiqueira quatro agulhas na parte traseira; Braguilha deve ser forrada com o mesmo 
tecido da calça. 
Bolsos: 02 Bolsos frontais tipo faca; 02 bolsos nas pernas (tipo cargo) com altura 
aproximada  de 18 cm, largura 14 cm com lapela de 6 cm com botão; 02 bolsos - 
traseiro chapado com lapela e botão. 
Todas as bordas internas deverão ser overlocadas; as costuras devem ser bem 
acabadas de modo a impedir desfiamento ou esgarçamento do tecido e bem 
reforçadas de modo a impedir a abertura das mesmas;  
 As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do tecido, 
marca do confeccionista e tamanho do manequim.  
Faixa Refletiva : Deve atender à Norma NBR 15292/13 Composição: - Scotchlitev 8910 
tecido prata (no corpo da peça, conforme descritivo). - Algodão poliéster brilho típico 
de 500cd/1x/m2. - Alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-1999 nível Scotchlite 
High Gloss 6160 (Filme cristal). Com largura de 5 cm, posição conforme modelo.  
Colocadas na barra da peça brilho típico de 700cd/lx/m2. –  
Nas cores amarela e prata. 

APROVADA 

2 

  
CAMISETA GOLA POLO MASCULINA, TECIDO EM POLIVISCOSE, COM FAIXA 
REFLETIVA, MANGA CURTA:  
 
Descrição Geral: Camiseta gola polo de  manga CURTA em Tecido de  em 
poliviscose de primeira qualidade, que não encolha, não deforme, não 
desbote mesmo depois de sucessivas lavagens. Composição: 67% poliéster 
e 33% viscose; gramatura de 165 g/m²;  - Cor: Azul Marinho ou Azul Noite 
Ribana de poliviscose (Composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% 
elastano); Bolso: um bolso simples no peito do lado ESQUERDOFechamento: 
com três botões na mesma cor do tecidoBordado: LOGO da Secretaria 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa / Serviços Públicos no peito lado 
DIREITO , nas cores branca e azul claro conforme modelo:Faixa Refletiva:  
Deve atender à Norma NBR 15292/13 Composição: - Scotchlitev 8910 tecido 
prata (no corpo da peça, conforme descritivo). - Algodão poliéster brilho 
típico de 500cd/1x/m2. - Alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-
1999nível Scotchlite High Gloss 6160 (Filme cristal). Na barra da peça brilho 
típico de 700cd/lx/m2. - Faixas refletivas com largura de 5 cm, sendo uma 
faixa circundando o tronco e os braços. – NAS CORES PRATA E AMARELAAs 
peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com indicação do 
tecido, marca do confeccionista e tamanho do manequim.  

APROVADA 

 
 
 

 

 
Rua Franco Grilo, 628 – Colônia Dona Luiza – CEP 84045-320 – Ponta Grosa - PR 

3 

  
CAMISETA GOLA POLO MASCULINA, TECIDO EM POLIVISCOSE, COM FAIXA REFLETIVA, 
MANGA LONGA: Descrição Geral:  Camiseta gola polo de  manga LONGA em Tecido 
de  em poliviscose de primeira qualidade, que não encolha, não deforme, não 
desbote mesmo depois de sucessivas lavagens. Composição: 67% poliéster e 33% 
viscose; gramatura de 165 g/m²; - Cor: Azul Marinho ou Azul Noite Ribana de poliviscose 
(Composição: 66% poliéster, 32% viscose e 2% elastano); Bolso: um bolso simples no 
peito do lado ESQUERDOFechamento: com três botões na mesma cor do 
tecidoBordado: LOGO da Secretaria Prefeitura Municipal de Ponta Grossa / Serviços 
Públicos no peito lado DIREITO , nas cores branca e azul claro conforme modelo:Faixa 
Refletiva:  Deve atender à Norma NBR 15292/13 Composição: - Scotchlitev 8910 tecido 
prata (no corpo da peça, conforme descritivo). - Algodão poliéster brilho típico de 
500cd/1x/m2. - Alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-1999nível Scotchlite 
High Gloss 6160 (Filme cristal). Na barra da peça brilho típico de 700cd/lx/m2. - Faixas 
refletivas com largura de 5 cm, sendo uma faixa circundando o tronco e os braços. – 
NAS CORES PRATA E AMARELAAs peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais 
com indicação do tecido, marca do confeccionista e tamanho do manequim.  

 

APROVADA 

5 

 

JALECO MASCULINO COM MANGAS: - Descrição Geral:  
Jaleco com mangas compridas em brim pesado com faixa refletiva: - 100% algodão, 
sarja 3x1, gramatura 260g/m² (+- 5%), pré-encolhido, tingimento com Idantren, costuras 
duplas; -  
Cor Azul  Marinho ou Azul Noite,  Bolsos:  01 (um), com pala e botão  no LADO 
ESQUERDO do peito e com 02 (dois) bolsos na parte frontal inferior, com pala e botão. 
Bordado: LOGO da Secretaria Prefeitura Municipal de Ponta Grossa / Serviços Públicos 
no peito lado DIREITO , nas cores branca e azul claro conforme modelo:Faixa 
Refletiva:- Deve atender à Norma NBR 15292/13 Composição: - Scotchlitev 8910 tecido 
prata (no corpo da peça, conforme descritivo). - Algodão poliéster brilho típico de 
500cd/1x/m2. - Alta visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-1999nível Scotchlite 
High Gloss 6160 (Filme cristal).  Na barra da peça brilho típico de 700cd/lx/m2. - Faixas 
refletivas com largura de 5 cm, sendo uma faixa circundando o tronco e braços, nas 
corres amarela e prata.As peças deverão ter etiquetas nos locais convencionais com 
indicação do tecido, marca do confeccionista e tamanho do manequim.  

APROVADA 

9 

CAMISETA TIPO POLO / MASCULINA E FEMININA- AZUL MARINHO -  
Descrição Geral:  Confeccionada em tecido malha tipo piquet, sendo 95% algodão, 
5% elastano ou  strech  
 Nas cores: Azul marinho com detalhes em branco;  Botões, 03 (três)  no colarinho;  Sem 
bolso;  Bordado, na altura do peito , no lado esquerdo na cor branca logo da empresa. 
Logo:  Bordado direto no tecido nas cores branca e Azul. 

REPROVADA 
(EMPRESA NÃO 

APRESENTOU 
AMOSTRA) 

10 

  
JAQUETA COM TOUCA REMOVÍVEL 
 
 - Descrição Geral:  Jaqueta, em nylon resinado em tecido impermeável, forrada de 
nylon 100 % poliéster com fibra 100 % poliéster, (ou outro de mesma qualidade técnica 
ou semelhante) entre a camada externa e interna com matelassê interno na cor azul 
marinho para segurar a fibras junto ao forro, no corpo e nas mangas da jaqueta; 
Elásticos nos punhos e no mesmo tecido da jaqueta; Faixa Refletiva - Deve atender à 
Norma NBR 15292/13 Composição: - Scotchlitev 8910 tecido prata (no corpo da peça, 
conforme descritivo). - Algodão poliéster brilho típico de 500cd/1x/m2. - Alta 
visibilidade EM 471 classe 2 e ANSI/SEA 107-1999nível Scotchlite High Gloss 6160 (Filme 
cristal). Na barra da peça brilho típico de 700cd/lx/m2. –  Com largura de 5 cm, sendo 
uma faixa circundando o tronco e os braços, conforme modelo. Com pespontos 
duplos nos recortes; Abertura frontal com zíper até o final da gola, de poliéster, de 8 
mm, e com 08 (oito) botões de pressão na cor da jaqueta, com pala de 4 a 6 cm; 
Com dois bolsos frontais tipo faca  na vertical nas laterais medindo 15,5cm e 15,0 cm 
de profundidade, com lapela de 3,0 cm com pesponto e com zíper; Com um bolso 
embutido,  na parte interna,  no lado esquerdo, medidas aproximadas 16 cm x 15 cm 
na mesma cor da jaqueta. Touca removível com zíper; forrada da mesma forma que 
a jaqueta;  

APROVADA 
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EMPRESA: BACELAR & BACELAR LTDA – CNPJ: 04.086.793/0001-64 

LOTE MATERIAL 
 AMOSTRA 

6 

 
JALECO FEMININO SEM MANGAS-  
Descrição Geral:  Confeccionado em tecido Oxford, grosso; Na cor Azul 
Marinho ou Azul Noite; Bolsos: 01  (um) no peito com lapela e botão do lado 
esquerdo  02  (dois) bolsos na parte frontal inferior, com lapela e botão 
Bordado: Logo da Secretaria Prefeitura Municipal de Ponta Grossa / Serviços 
Públicos no bolso do lado ESQUERDO, nas cores branca e azul claro 
conforme modelo: Modelo feminino longo e acinturado; Fechamento com  
6 (seis)  botões de pressão na cor do tecido As peças deverão ter etiquetas 
nos locais convencionais com indicação do tecido, marca do 
confeccionista e tamanho do manequim 

REPROVADA 
(EMPRESA NÃO 

APRESENTOU 
AMOSTRA) 

7 

 
CALÇA LEGGIN –  
Descrição Geral:  Calça leggin  modelo skinny,  
Cor Azul Marinho ou Azul Noite  - Tecido: malha suplex com alta compressão e com 
elastano modelo skinny encorpado, que não fica transparente; 
Cós alto duplo largo (de 13 até 15 cm),  O fechamento interno (gancho, entre pernas, 
laterais e cós) deverão ser em máquina overloque com linha e fio na cor marinho. As 
barras deverão ter 2 cm com fechamento em máquina galoneira duas agulhas.  
Costuras reforçadas, principalmente entre pernas 
Modelagem de cintura intermediária -  
Bordado: Logo da Secretaria Prefeitura Municipal de Ponta Grossa / Serviços Públicos 
na perna lado, nas cores branca e azul claro conforme modelo  
 

REPROVADA 
(EMPRESA NÃO 

APRESENTOU 
AMOSTRA) 

 
 
EMPRESA: BARBARA GASPARUCHO GARCIA – CNPJ: 27.873.175/0001-60 

LOTE MATERIAL 
 AMOSTRA 

8 

 
CAMISETA POLO MANGA CURTA MASCULINA E FEMININA - BRANCA  
Descrição Geral:  Confeccionada em tecido malha tipo piquet, sendo 95% algodão, 
5% elastano ou  strech  
 Nas cores: Branca com detalhes em azul marinho.  Botões, 03 (três)  no colarinho;  Sem 
bolso; Logo: Bordado, na altura do peito , no lado esquerdo na cor branca logo da 
empresa. Logo:  Bordado direto no tecido nas cores branca e Azul 
 

REPROVADA 
 

NÃO ATENDE AO 
EDITAL 

 
 

Ponta Grossa, 02 de Janeiro de 2023. 
 
Responsável pela avaliação das amostras 
 

 

______________________________________________________________________________

 

 
Rua Franco Grilo, 628 – Colônia Dona Luiza – CEP 84045-320 – Ponta Grosa - PR 

 
2º  RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO  DE AMOSTRAS 

 
 
Referente ao Pregão Eletrônico n. 296/2022 Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
 
Objeto: Aquisição de Uniformes 
 
SEI: 93363/2022 
 
 
EMPRESA: BACELAR & BACELAR LTDA – CNPJ: 04.086.793/0001-64 
 

LOTE MATERIAL 
 AMOSTRA 

8 

 
CAMISETA POLO MANGA CURTA MASCULINA E FEMININA - BRANCA  
Descrição Geral:  Confeccionada em tecido malha tipo piquet, sendo 95% algodão, 
5% elastano ou  strech  
 Nas cores: Branca com detalhes em azul marinho.  Botões, 03 (três)  no colarinho;  Sem 
bolso; Logo: Bordado, na altura do peito , no lado esquerdo na cor branca logo da 
empresa. Logo:  Bordado direto no tecido nas cores branca e Azul 
 

REPROVADA 
(EMPRESA NÃO 

APRESENTOU 
AMOSTRA) 

 
 
 
EMPRESA: BARBARA GASPARUCHO GARCIA – CNPJ: 27.873.175/0001-60 
 

9 

CAMISETA TIPO POLO / MASCULINA E FEMININA- AZUL MARINHO -  
Descrição Geral:  Confeccionada em tecido malha tipo piquet, sendo 95% algodão, 
5% elastano ou  strech  
 Nas cores: Azul marinho com detalhes em branco;  Botões, 03 (três)  no colarinho;  Sem 
bolso;  Bordado, na altura do peito , no lado esquerdo na cor branca logo da empresa. 
Logo:  Bordado direto no tecido nas cores branca e Azul. 

REPROVADA 
(EMPRESA NÃO 

APRESENTOU 
AMOSTRA) 

 
 

Ponta Grossa, 27 de Janeiro de 2023. 
 
 
Responsável pela avaliação das amostras 
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RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  4 / 2023

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 31/01/2023       PROTOCOLO: 1053 / 2023 PROCESSO: 8

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

Endereço: BR 484, 0

Bairro: ZONA RURAL   Cidade: CAMPO MOURAO - PR CEP: 

CNPJ: 75.904.383/0070-53  Insc. Estadual: 80106072-22

Telefone: 

OBJETO

Aquisição de óleo de soja para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família

JUSTIFICATIVA

Fulcro no artigo 24, IV da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0600423692013220613390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  104787  27216.000Óleo de soja refinado, tipo 1, com odor e sabor 

característicos do produto, isento de ranços, odores e sabores 

estranhos; de cor clara, aspecto límpido e isento de 

sedimentos em suspensão; teor mínimo de 6,0 g de ácido 

linoleico (ômega 6) / porção de 13 ml; teor mínimo de 0,5 g 

de ácido linolênico (ômega 3) / porção de 13 ml; sem gordura 

trans; sem colesterol e sem

glúten. Embalagem primária: garrafas plásticas PET com 900 

ml do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão 

contendo 20 garrafas pet de 900 ml. Validade mínima: 1 ano 

após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de 

acordo com a legislação vigente para alimentos e específica 

para o produto. Padrão de codificação:

EAN 13 (código de barras).

R$  7,950 R$  216.367,20L

Total:  216.367,20 

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

EMBASAMENTO LEGAL

BRUNO CESAR COSTA PINTO

Secretário Mun. de Agricult., Pec. e Abastecimento

Pág. 1/1www.elotech.com.br

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 078/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para consumo do público beneficiário do Programa 
Mercado da Família, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
VALOR: R$ 61.247,10 (sessenta e um mil duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
PRAZO: 90 (noventa) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 313/2022
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 142/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: CASA DA COMUNICAÇÃO LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO Fica alterado o item 4.2. da cláusula quarta do instru-
mento originário, que passa a ter a seguinte redação: 
“... 4.2 Os recursos para a execução dos serviços durante o exercício de 2022 estão consignados 
na dotação orçamentária n°.04.013.24.131.0033.2.351/3.3.90.39;
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 442/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: THIAGO AROUCA ARAUJO 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumen-
to originário, que passa a ter a seguinte redação: 
“A fiscalização ficará a cargo dos servidores José Ulisses Magalhães Junior, … e Rodrigo Santos 
Vante, ...”
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ESTAÇÃO MOTO PARTS LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais de motocicletas e equipamentos táticos para a Secretaria Muni-
cipal de Cidadania e Segurança Pública do Muncípio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 37.267,80 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 282/2022.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 216/2021
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
LOCADOR: SUSY DE OLIVEIRA GOMES 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
nário, que passa ter a seguinte redação: 
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 
04.001.04.122.0010.2.008/3.3.90.36 ”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 080/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EDISON LUIZ CASAS PINTO – ME
OBJETO: Prestação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular via satélite com comu-
nicação GPRS, compreendendo a instalação em comodato, de módulos rastreadores e acessó-
rios necessários, disponibilização de software de gerenciamento via WEB para acompanhamento, 
localização de veículos, treinamento de pessoal, em tempo real e ininterrupto, para atender a 
demanda da frota de máquinas, veículos pesados e leves da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos.
VALOR: R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 147/2022.

R E C U R S O S  H U M A N O S

Av. Visconde de Taunay, 950  -  1° andar - Tel.: (042) 3220-1000 – 3220-1347 – 3220-1327 CEP 84051-900 - Ponta  Grossa - Pr 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 005/2023 
               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 78868/2022, 

CONVOCA 
a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2020 para o emprego 
público de Técnico em Enfermagem, a comparecer até o dia 06/02/2023 (seis de fevereiro de 
2023), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da 
Fundação Municipal de Saúde, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da 
Ronda, munido de RG, CPF e comprovante de endereço, para confirmar a aceitação das vagas. 
     

Nome Emprego Class. 
Antonia Soledad Concha Fernandes Técnico em Enfermagem 140 

    
   Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso 
Público nº 001/2020, se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu 
nome seja transferido para o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita 
mediante protocolo na Praça de Atendimento desta Prefeitura até o dia 06 de fevereiro de 
2023, impreterivelmente. 
   Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite 
“final de fila” no prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os 
direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público. 

 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de janeiro de 2023. 

 
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

S M F
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D A  F A Z E N D A

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
  
Fica retificado o Edital IPTU 2023, da seguinte forma:  
  
1. ... 
... 
. 10 parcelas, sendo a primeira até 31 de março de 2023 e as demais 

no dia 20 de cada mês (abril a dezembro). (NR) 
  

Cláudio Grokovski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 

S M M A
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 de Pedido de Licença Simplificada de Regularização 
ICR COMÉRCIO DE GÁS LTA -- EPP, inscrita no CNPJ: 04.121.608/0001-25, vem pelo presente 
tornar público que requereu sua Licença Simplificada de regularização, para Comércio de Distri-
buição de gás, localizado na Av. Monteiro Lobato2710, Jardim Carvalho, no Município de Ponta 
Grossa - Pr.

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

 
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2022 - Dispensa de Licitação 

 nº 06/2022 
COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 481.876,32 
(quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3030021.2288/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3030021.2288/33.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 963.752,64 (novecentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e 
dois reais e sessenta e quatro centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - Dispensa de Licitação 
 nº 11/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDADE 
SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 151.035,81 (cento e 
cinquenta e um mil, trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3030021.2288/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3030021.2288/ 33.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 302.071,62 (trezentos e dois mil, setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - Dispensa de Licitação 
 nº 10/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 109.277,04 (cento e 
nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.103030021.2.288 / 31.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 218.554,08 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais 
e oito centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2022 - Dispensa de Licitação  
nº 01/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 282.657,60 (duzentos 
e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.103030021.2.288 / 31.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 565.315,20 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quinze reais 
e vinte centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 
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PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2022 - Dispensa de Licitação 

 nº 06/2022 
COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 481.876,32 
(quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3030021.2288/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3030021.2288/33.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 963.752,64 (novecentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e 
dois reais e sessenta e quatro centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - Dispensa de Licitação 
 nº 11/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDADE 
SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 151.035,81 (cento e 
cinquenta e um mil, trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3030021.2288/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3030021.2288/ 33.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 302.071,62 (trezentos e dois mil, setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - Dispensa de Licitação 
 nº 10/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 109.277,04 (cento e 
nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.103030021.2.288 / 31.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 218.554,08 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais 
e oito centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2022 - Dispensa de Licitação  
nº 01/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 282.657,60 (duzentos 
e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.103030021.2.288 / 31.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 565.315,20 (quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quinze reais 
e vinte centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2022 - Dispensa de Licitação 
 nº 03/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES 
FACIAIS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 194.863,56 (cento e 
noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). 
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3030021.2288/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3030021.2288/ 33.50.43.30.00 
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 389.727,12 (trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e sete 
reais e doze centavos).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 - Dispensa de Licitação 
nº 07/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 190.200,00 (cento e 
noventa mil, duzentos reais).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3030021.2288/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3030021.2288/ 33.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 380.400,00 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos reais).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022 - Dispensa de Licitação   
nº 02/2022 

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
COLABORADOR: ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/01/2023 a 28/01/2024.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do Termo de Colaboração por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 65.835,00 (sessenta e 
cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais).  
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária 
24.001.10.3050062.2293/ 31.50.43.30.00; 24.001.10.3050062.2293/ 33.50.43.30.00  
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo 
valor do Termo de Colaboração é R$ 131.670,00 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta reias).  
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
_______________________________________________________________________________________ 

VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 045/2020 – 
PREGÃO Nº 043/2020 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA  
CONTRATADO: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 045/2020, devidamente 
registrado e publicado, oriundo da Licitação sob modalidade pregão nº 043/2020, visando alteração de 
dotação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal número SEI 000716/2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO  
Fica alterada a cláusula quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número: 
24.001.10.302.0061.2.361/3.3.90.39 e 24.001.10.122.0235.2.272/3.3.90.39  
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento. 

______________________________________________________________________________

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 11/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL DE PONTA GROSSA E LUCIANO S. FARAGO/GABRIELA G. 
FARAGO/TAVARNARO IMÓVEIS LTDA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA-
                             CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA:   TAVARNARO IMÓVEIS LTDA-CNPJ 76.165.778/0001-12
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração 
de fiscal ao contrato nº 11/2022, cujo objeto -Locação de imóvel para utilização do Centro de 
Referência de Assistência Social/CRAS Vila XV, de responsabilidade do Departamento de Prote-
ção Social Básica. nas condições da Dispensa de Licitação nº07/2022. Em conformidade com o 
SEI006310/2023, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO-A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA 
GROSSA vincula, para execução do presente CONTRATO, por conta da dotação orçamentária: 
21.004.08.244.0047.2236- Fonte 920.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
 Nº 013/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA MN DE O RIBEIRO 
CONSULTORIA ME.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
                             CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA:   MN DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME. 
                             CNPJ: 17.076.626/0001-84
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração 
de fiscal ao contrato nº 013/2021, cujo contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em capacitação e treinamentos para servidores da Fundação de Assistência Social de 
Ponta Grossa, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Pregão 
nº045/2021. Em conformidade com o SEI006294/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO-A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA 
GROSSA vincula, para execução do presente CONTRATO, por conta da dotação orçamentária: 
21.004.08.244.0047.2230- Fonte 833.

F U N E P O
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Ata da Reunião Ordinária 
do Conselho Curador da Funepo/TVE 

20 de dezembro de 2022 
 

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2022, pontualmente às 18h38, realizou-

se, nas dependências da TV Educativa de Ponta Grossa (antigo Clube Guaíra, 

no Centro), a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação 
Educacional de Ponta Grossa (Funepo) TV Educativa, que teve como pauta 

principal “Informações acerca dos trâmites da transferência da TV Educativa 

para a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), de acordo com o 

Projeto de Lei 339/2021”, conforme convocação enviada via e-mail no dia 14 de 

dezembro de 2022 a todos os conselheiros e conselheiras. Estavam presentes 

na Reunião os seguintes conselheiros e conselheiras: Alberto Schramm 

Portugal, presidente; Carlos Willians Jaques Morais, vice-presidente, 

representante da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Helcio Luiz 

Wendler Kovaleski, secretário-geral, suplente eleito pela Conferência Municipal 

de Cultura; Célia Regina Balzer Dell’Aglio, representante da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa; João Paulo Ferreira Cristóvam, representante da 

Secretaria Municipal de Cultura; Alexandre G. Machado, servidor da Fundação 

Educacional de Ponta Grossa (Funepo); Manoel Moabis Pereira dos Anjos, 

representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Paraná 

(Sindijor); Manoel de Andrade Correia, eleito pela Conferência Municipal de 

Cultura; Mauro C. Carvalho Pereira, representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Industriais de Ponta Grossa; Elisângela Napoli, representante 

da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (Acipg); 

Sylvana de Cassia Zanon, suplente da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; 

Carlos José de Oliveira, suplente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação 

de Ponta Grossa; e Luiz Carlos Gorchinski, suplente da Conferência Municipal 

de Cultura. O presidente Alberto Portugal abriu a Reunião dando as boas-

vindas aos presentes e informou que a pauta teria como item principal os 

encaminhamentos, após aprovação, do Substitutivo Geral 105/2022 ao Projeto 

de Lei 339/2021. Após fazer a chamada nominal dos conselheiros e 

conselheiras, o presidente Alberto Portugal citou o recebimento do Ofício R.-Nº 
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2022.411, da UEPG, encaminhado pelo professor Ivo Demiate, vice-reitor da 

UEPG, em 15 de dezembro último, mas ao qual o presidente teve acesso em 

19 de dezembro, sobre o qual informou que havia “algumas deliberações”. Em 

seguida, o presidente Alberto Portugal fez a leitura do ofício (vide documento 

anexo): “Senhora prefeita. Considerando a aprovação, pela Câmara Municipal 

de Ponta Grossa, do Projeto de Lei 339/2021, que altera a Lei 6.801/2001, e 

que autoriza a transferência da outorga da TV Educativa em favor da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, e considerando os trâmites legais 

necessários para a aprovação da transferência da outorga da TV Educativa no 

âmbito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o adequado funcionamento 

do canal de radiodifusão, que requer um inventário dos bens pela comissão 

designada pelo Conselho de Curadores até o período de 28 de fevereiro de 

2023, conforme texto regimental aprovado na sessão da Câmara, no dia 14 de 

dezembro, o contido do parecer no processo PG 02.000624230, no qual indica 

que seja estabelecido um período de 90 dias, a partir da aprovação da Câmara 

Municipal, de condições estabelecidas e acordadas para que a UEPG atenda 

plenamente às suas obrigações na gestão da TV Educativa, que encontra-se 

[sic] em trâmite o processo de criação e gestão da TV Educativa no âmbito da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, que aguardava a aprovação da 

transferência da TV junto à Câmara Municipal de Ponta Grossa para, então, 

aprovar a criação do órgão na estrutura administrativa da instituição junto ao 

seu Conselho de Administração, e cuja data da próxima reunião está prevista 

para o dia 13 de fevereiro [de 2023], solicitamos a anuência da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa para que a Universidade inicie o processo de 

transição de gestão da TV Educativa a partir de 15 de fevereiro de 2023, 

assumindo plenamente a sua manutenção a partir do dia 13 de março de 2023. 

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários, subscrevemo-nos, Ivo Motin Demiate”. O presidente Alberto 

Portugal disse que o ofício foi assinado eletronicamente no dia 16 de dezembro 

e informou que, como encaminhamentos, o que a Prefeitura já realizou foi o 

decreto da transferência de todos os servidores a partir de 1º de janeiro de 

2023 para os quadros da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos. Segundo o presidente 

Alberto Portugal, o que deveria ser deliberado na Reunião seria a criação de 
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uma “comissão de transferência”, formada por conselheiros e/ou conselheiras; 

a futura presidência do Conselho; e a direção administrativa da Funepo. A 

conselheira Celia Balzer disse que a lei mencionada pelo presidente Alberto 

Portugal, aprovada pela Câmara, entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023, e 

lembrou que o ofício acerca de um pedido para a Prefeitura manter-se na 

gestão da TV Educativa “não dá certo porque, não terá [validade], porque, em 

1º de janeiro [de 2023], a Prefeitura não estará mais participando da Funepo 

nem com conselheiros, nem com presidência”. A conselheira Celia Balzer 

completou dizendo que a própria Funepo teria que “se administrar” nesse 

período, com um novo presidente (no caso, o atual vice-presidente, conselheiro 

Carlos Willians) e um diretor administrativo-financeiro, a ser nomeado entre os 

conselheiros e conselheiras – informação ratificada pelo presidente Alberto 

Portugal. A conselheira Celia Balzer informou o saldo financeiro das duas 

contas correntes no Banco do Brasil em nome da Funepo. Após repassar 

fotocópias das duas contas aos demais conselheiros e conselheiras para 

apreciação e análise, a conselheira Celia Balzer informou que numa dessas 

contas, de receita própria, o saldo “totalmente aplicado, como é de lei” era de 

R$ 102 mil. A conselheira Celia Balzer informou que haveria mais uma entrada 

em janeiro e outra em fevereiro. O presidente Alberto Portugal lembrou que 

esse dinheiro pagaria todos os contratos. A conselheira Celia Balzer informou 

que, na outra conta, o saldo era de R$ 324 mil, e lembrou que chegou a 

participar de uma reunião com o secretário municipal da Fazenda, Cláudio 

Grokoviski, que não foi concluída porque a prefeita Elizabeth Schmidt chamou-

o para outra reunião, “e nós tivemos que encerrar”. A conselheira Celia Balzer 

disse que teria de verificar no Departamento de Programação Orçamentária o 

saldo dessa outra conta cujos recursos provêm da Prefeitura. A conselheira 

Celia Balzer afirmou que, “se tudo der certo”, o saldo atual da referida conta vai 

permanecer – o que possibilitará à Funepo ficar com um saldo total de R$ 426 

mil. Em seguida, a conselheira Celia Balzer fez a leitura de outro trecho do 

Ofício R.-Nº 2022.411, da UEPG: “Solicitamos a anuência da Prefeitura para 

que a Universidade Estadual inicie o processo de transição de gestão a partir 

de 15 de fevereiro, assumindo plenamente a sua manutenção a partir de 13 de 

março”. A conselheira Celia Balzer argumentou que não era a Prefeitura que 

teria que anuir, mas sim o Conselho, porque, a partir de 1º de janeiro de 2023, 
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a Prefeitura já não estaria mais na condução da TV Educativa. O conselheiro 

Carlos Willians afirmou que, não obstante o fato de o texto regimental ter sido 

aprovado, também foi aprovada a possibilidade de se despender um recurso 

financeiro para a manutenção da TV Educativa, “se necessário”. A conselheira 

Celia Balzer concordou e complementou lembrando da questão dos 

funcionários da Funepo que serão cedidos à UEPG e que, por causa disso, 

seria necessário criar, durante a Reunião, a comissão de levantamento do 

patrimônio da TV Educativa. A conselheira Celia Balzer também solicitou ao 

conselheiro Carlos Willians que dois servidores da UEPG que realizaram um 

primeiro levantamento também acompanhassem a nova comissão. O 

conselheiro Carlos Willians, à guisa de contextualização, alertou que a UEPG 

não poderia, sob pena de também ter de responder ao Ministério Público, 

assumir um órgão sem a aprovação, dentro do estatuto da Universidade, da 

criação do próprio órgão. E lembrou que a agenda de reuniões do Conselho 

Universitário, e principalmente do Conselho de Administração da UEPG, só 

voltará a abrir as sessões a partir de fevereiro de 2023, uma vez que, neste 

final de ano, os funcionários entrarão em processo de férias coletivas e só 

voltarão em fevereiro de 2023. O conselheiro Carlos Willians destacou que 

seria em função dessas informações que a Universidade julgava por bem já 

deixar mais ou menos encaminhada a programação dos próximos passos do 

processo de transferência da TV Educativa à instituição. A conselheira Celia 

Balzer reforçou que, até 13 de março de 2023, a própria Funepo irá se gerir. O 

presidente Alberto Portugal complementou que isso se daria “com os recursos 

que estão na conta”. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski questionou se o 

Conselho de Curadores iria permanecer ativo. A conselheira Celia Balzer 

respondeu que permaneceria até a nova configuração da TV Educativa – 

informação confirmada pelo presidente Alberto Portugal. O conselheiro Manoel 

de Andrade Correia perguntou qual era o custo mensal da Funepo. O 

presidente Alberto Portugal questionou se a pergunta incluiria o custo da folha 

de pagamento. A conselheira Celia Balzer respondeu que, com a folha de 

pagamento, o valor, naquele momento, era de R$ 90 mil, e reforçou que, 

“então, não vai ter a folha de pagamento, e sim contratos”. O presidente Alberto 

Portugal lembrou que um dos contratos era da empresa de engenharia Teligo. 

(No dia 29 de dezembro, a conselheira Celia Balzer informou para este 
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secretário-geral, via WhatsApp, os seguintes contratos com seus respectivos 

valores em nome da Funepo que estão para vencer o longo de 2023: Elotech, 

R$ 9.884,58; Condomínio Edifício Bamerindus, R$ 27.718,74; Teligo, R$ 

29.570,10; Copel Ligga Telecom, R$ 149,90. Outro contrato, com a Gestpar, no 

valor de R$ 3,6 mil, vencerá em 2024). O conselheiro Manoel de Andrade 

Correia questionou se a folha de pagamento dos funcionários da TV Educativa 

não entraria no atual Orçamento porque a Prefeitura irá continuar repassando 

recursos, e se esses funcionários iriam continuar atuando na TV até o fim do 

processo de transição. O presidente Alberto Portugal respondeu que os 

funcionários seriam cedidos à UEPG conforme a necessidade – informação 

confirmada pela conselheira Celia Balzer. O presidente Alberto Portugal voltou 

a lembrar que se tratavam dos servidores já incorporados aos quadros da 

Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos. O conselheiro Alexandre Machado reforçou essa 

informação e também a de que a cessão só ocorreria se a UEPG tivesse 

interesse, e que não era a Funepo quem iria ceder os funcionários. O 

presidente Alberto Portugal leu o teor do Substitutivo Geral ao PL 339/2021: 

“Fica o Poder Executivo autorizado a anuir, no processo de transferência da 

concessão do sinal da TV Educativa de Ponta Grossa, junto ao Ministério das 

Comunicações, a favor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Artigo 2º, 

fica igualmente o Poder Executivo autorizado a: ceder os funcionários ou 

funcionalismo para a operação da TV Educativa pelo prazo e nas condições 

definidas pelas partes, sem ônus para a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa”. O presidente Alberto Portugal ressaltou que a Funepo poderia ceder 

funcionários que estariam recebendo pela Prefeitura Municipal conforme a 

necessidade. A conselheira Celia Balzer lembrou que não era o caso de 

funcionários comissionados. Logo, nenhum dos comissionados permaneceria 

na TV Educativa. O presidente Alberto Portugal continuou a leitura do 

Substitutivo: “Ceder o uso das instalações físicas da TV Educativa situadas no 

antigo Clube Guaíra, propriedade do município, pelo prazo de 180 dias a contar 

da publicação desta Lei, o qual poderá ser prorrogado mediante acordo entre o 

Poder Executivo e a UEPG motivadamente. Artigo 3º, o patrimônio cedido à 

Funepo pelo município ou por esta adquirido por recursos públicos ou próprios 

será inventariado por comissão especial [formada] pelo Conselho de Curadores 
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até 28 de fevereiro de 2023, e os bens necessários para a operação do sinal da 

TV Educativa serão doados pela Funepo em favor da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa mediante termo administrativo. Artigo 4º, até que o processo de 

transferência da concessão do sinal da TV Educativa de Ponta Grossa seja 

concluído em favor da UEPG, o sinal será operado pela Fundação Educacional 

de Ponta Grossa em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

conforme for definido em termo de ajuste firmado pelas partes e pelo Poder 

Executivo”. O presidente Alberto Portugal concluiu a leitura dizendo que o 

restante do documento tratava de alterações da lei e sobre auxílio e 

subvenções constantes do Orçamento da União e do Estado. O conselheiro 

Luiz Carlos Gorchinski informou que, no dia anterior (19), estivera no Gabinete 

da prefeita Elizabeth Schmidt, na Prefeitura Municipal, e que o assessor da 

prefeita fizera questionamentos sobre o inventário dos bens da Funepo e como 

teria sido feita a doação. Informou, também, que esse assessor estaria 

“preocupadíssimo” com a vistoria do Ministério das Comunicações em relação 

ao prédio onde hoje está instalada a TV Educativa. A conselheira Celia Balzer 

respondeu que, naquele momento, a TV Educativa encontrava-se no prédio e 

“está tudo certo”. Disse que, a partir do momento em que a TV Educativa tiver 

de sair do local para um prédio próprio, a Universidade irá pedir nova vistoria 

ao Ministério das Comunicações, que deverá enviar técnicos da Anatel 

(Agência Nacional de Telecomunicações). O presidente Alberto Portugal 

explicou que, no caso, seria muito mais a questão da antena do que do prédio. 

A conselheira Celia Balzer concordou com ele dizendo que era mais uma 

questão do sinal e citou como exemplo o fato de que o link atual da TV 

Educativa não iria servir para a UEPG, uma vez que não havia contato visual 

com o prédio do Bamerindus. A conselheira Celia Balzer explicou que deverá 

haver uma nova instalação, provavelmente por fibra ótica, e que tudo isso 

dependerá de um projeto técnico, a ser contratado pela Universidade; que tal 

processo não ocorrerá “do dia para a noite” por se tratar de um processo 

demorado, acarretado também pela demora do próprio Ministério das 

Comunicações; que será necessário contratar um engenheiro de 

comunicações, que deverá fazer um projeto e enviar à Anatel, que é o órgão 

responsável para verificar as especificações técnicas e, após isso, emitir sinal 

de áudio e de vídeo; e complementou que esse processo poderá demorar 
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meses e até anos. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski questionou se a 

concessão do sinal já venceu. A conselheira Celia Balzer respondeu que não, 

mas que isso não iria demorar 15 anos, ou que a concessão iria vencer daqui a 

15 anos, e que isso não seria mais preocupação da Prefeitura, mas sim da 

UEPG; e disse que o “assessor especial” não tinha que se preocupar com isso 

porque não seria mais da Prefeitura, mas sim da UEPG. O presidente Alberto 

Portugal complementou dizendo que a Universidade teria condições técnicas 

muito maiores do que a Prefeitura. O conselheiro Manoel de Andrade Correia 

questionou como que a Universidade estaria se preparando para esse 

processo, se a programação da TV Educativa seria ser interrompida por um 

tempo, uma vez que, em março de 2023, a princípio, a outorga e os bens da 

Funepo já passarão para as mãos da Universidade. O conselheiro Luiz Carlos 

Gorchinski perguntou se o processo de transição iria demorar 90 dias. A 

conselheira Celia Balzer respondeu que sim. O conselheiro Carlos Willians 

assegurou que a ideia era não interromper a transmissão do sinal e a 

programação da TV Educativa, e informou que a UEPG estaria enfrentando 

dificuldades com as futuras instalações da TV Educativa, no bairro de Oficinas, 

devido à demora da entrega das obras; e completou dizendo que, enquanto 

isso, a ideia – que dependeria de uma conversa entre o reitor Miguel Sanches 

Neto, a prefeita Elizabeth Schmidt e “assessores” – era utilizar o atual prédio da 

TV Educativa até que houvesse condições técnicas de a UEPG assumir a sua 

condução. O conselheiro Manoel de Andrade Correia falou sobre manter a TV 

Educativa “aqui mesmo”. O presidente Alberto Portugal confirmou que sim, pelo 

prazo de pelo menos 180 dias. A conselheira Celia Balzer também confirmou 

essa informação, lembrando que esse prazo seria de, no mínimo, 180 dias, 

prorrogáveis, conforme o que dizia o Projeto. O conselheiro Manoel de Andrade 

Correia disse que estava clara a questão dos 180 dias, mas argumentou que, 

durante esse prazo, essa situação provavelmente não irá se resolver, e que 

não se devia transferir “isto daqui” correndo o risco de interromper a 

programação; e finalizou dizendo que a sua pergunta era justamente nesse 

sentido. A conselheira Celia Balzer relatou que, quando aconteceu a mudança 

da TV Educativa do Centro de Cultura para o atual prédio, não houve a 

necessidade de a programação sair do ar. O conselheiro Alexandre Machado 

confirmou essa informação e ressaltou que, se a fibra ótica chegar lá (nas 
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futuras instalações da TV Educativa) antes da mudança, se poderia fazer a 

alteração técnica, no que concordou a conselheira Celia Balzer, que lembrou 

que, se houver necessidade de a TV Educativa sair do ar por alguns dias ou 

uma semana, iria se comunicar o Ministério das Comunicações e a Anatel “que, 

por conta de mudanças etc., a TV Educativa sairá do ar, simples, assim”. O 

conselheiro Luiz Carlos Gorchinski lembrou que a outra pergunta, sobre a 

questão da doação, não foi respondida, e que, no seu entendimento, foi feita 

pela Câmara Municipal “sem inventário”. A conselheira Celia Balzer respondeu 

que já havia sido feito um inventário. O presidente Alberto Portugal destacou 

que se tratava de um inventário baseado no controle do patrimônio. A 

conselheira Cleria Balzer lembrou que a própria Universidade já esteve no 

prédio fazendo o levantamento desse patrimônio – um “pré-inventário”. O 

conselheiro Luiz Carlos Gorchinski questionou se essa doação já tinha sido 

aprovada pela Câmara. A conselheira Celia Balzer respondeu que sim, e que 

essa informação constava do Projeto de Lei, e solicitou ao conselheiro Carlos 

Willians que os funcionários que estiveram no prédio realizando o pré-

inventário estivessem novamente durante o trabalho da comissão de transição, 

marcado para o início do próximo ano; e lembrou da necessidade de se fazer a 

entrega das chaves "na semana que vem [entre 26 e 30 de dezembro]”, 

também para explicar acerca de questões burocráticas da Funepo. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia apontou que a fala do conselheiro 

Carlos Wililians havia sido interrompida e solicitou que ele comentasse sobre a 

estratégia da UEPG, a manutenção da programação, o que a Universidade “já 

tem em mente” para a implementação de uma nova grade. O conselheiro 

Carlos Willians disse que, a princípio, a ideia seria manter a programação que 

foi já compactuada com a atual gestão, incluindo contratos que ainda estão em 

vigência; informou que ainda não existia qualquer ideia sobre nova 

programação e novos formatos; e que os seis primeiros meses de 2023 seriam 

“muito em função daquilo que nós temos hoje”. O conselheiro Manoel de 

Andrade Correia perguntou se a Universidade estava pensando em um novo 

conselho e quem a instituição pretendia incluir nesse conselho. O conselheiro 

Carlos Willians respondeu que já existia um conselho dentro da instituição. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia questionou como é que funcionavam 

TVs Educativas que eram mantidas por universidades, se elas eram geridas 
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pelo próprio conselho da universidade. O conselheiro Carlos Willians citou o 

exemplo da TV da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que, 

segundo ele, tinha uma ligação direta com o corpo curador e com os conselhos 

superiores da própria instituição. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 

perguntou se iria ser mantido o atual corpo curador do Conselho da Funepo. A 

conselheira Celia Balzer lembrou que o Conselho da Funepo não faria parte do 

conselho da Universidade, a não ser que o reitor assim o decidisse. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia questionou se a Funepo seria extinta. 

A conselheira Celia Balzer explicou que, a partir do momento em que a 

Universidade concluísse o processo de transição, a Funepo deixaria de gerir a 

TV Educativa, e um novo estatuto teria de ser feito. O conselheiro Manoel de 

Andrade Correia completou dizendo que esse era o motivo pelo qual a Funepo 

tinha hascido. A conselheira Celia Balzer respondeu que não, que a Funepo já 

existia antes da TV Educativa – informação ratificada pelos conselheiros 

Alberto Portugal e Helcio Kovaleski. O conselheiro Alexandre Machado 

ressaltou que a Funepo iria ter que existir até o dia 13 de março de 2023. O 

conselheiro Luiz Carlos Gorchinski questionou se todos os conselheiros iriam 

permanecer no Conselho da Funepo. O conselheiro Manoel de Andrade 

Correia disse que a finalidade da Funepo não era a TV Educativa. A 

conselheira Celia Balzer explicou que a Funepo foi criada nos anos 1970 para 

dar suporte para a Secretaria Municipal da Educação; que, naquela época, a 

Funepo contratava os professores, fazia compra de material. O presidente 

Alberto Portugal complementou dizendo que esse material era constituído de 

carteira, armário etc. A conselheira Celia Balzer retomou a palavra e completou 

a lista: liquidificador, cadeira; disse que a Secretaria da Educação assumiu a 

contratação de professores, através de concurso público, e “com tudo isso, a 

Funepo ficou dormindo, quietinha”; que, quando surgiu a notícia de trazer a TV 

Educativa a Ponta Grossa, o Poder Público não poderia ter a concessão, 

porque não era dada concessão de TV a prefeituras, governos estaduais e 

órgãos da administração direta; que era necessário uma fundação pública com 

personalidade jurídica de direito privado; e que, por causa disso, a Funepo foi 

modificada para acolher a TV Educativa. O presidente Alberto Portugal 

completou informando que a Funepo manteve vários outros objetivos. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia lembrou que o estatuto da Fundação 
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era longo, as funções eram diversas, mas, “objetivamente, hoje, a Funepo 

limita-se à gestão da TV Educativa”. O conselheiro Manoel Moabis lembrou 

que, neste ano, surgiu um Projeto de Lei para a Prefeitura retirar-se da 

administração da TV Educativa; que, com isso, não haveria condições de a 

Funepo gerir a TV Educativa, financeiramente; e que, por causa disso, a 

Universidade entrou em cena. O conselheiro Manoel de Andrade Correia disse 

que “isso está claro”. O conselheiro Manoel Moabis retomou a palavra e 

lembrou que em todas as reuniões vem se repetindo esse assunto; disse que 

havia um assunto que era a pauta da Reunião e que era urgente; que havia 

um processo de transição em curso e os funcionários que então assumiram 

funções administrativas na TV Educativa voltariam para o município “daqui a 

uma semana”; questionou sobre a questão do inventário, se já havia um 

levantamento e exatamente o que era necessário, nesse processo de 

transição, porque, com a Prefeitura não estando mais à frente da administração 

da Funepo, era necessário saber o que a sede tinha, onde tinha; que o 

processo de transição ficou um pouco mais difícil, no seu entendimento; e 

questionou ao conselheiro Carlos Willians se não seria o caso, “nessa missão 

inglória, meio que assumir a transição já”, porque, daí, se estaria aprendendo 

“todos juntos”. A conselheira Celia Balzar lembrou que o presidente Alberto 

Portugal também sairia do Conselho da Funepo no próximo dia 31 de 

dezembro; e que, por isso, ou o vice-presidente assumiria, ou o Conselho 

deverá elegeria um presidente e o diretor administrativo; porque havia a 

necessidade de mudar assinatura em banco; que seria necessário fazer a Ata 

da Reunião para levar aos bancos; e que tudo isso teria de ser feito na 

primeira semana de janeiro de 2023. O conselheiro Carlos Willians disse que a 

indicação da UEPG era para que a conselheira Celia Balzer, em nome da 

Funepo, pudesse continuar nesse processo até sua finalização, em 13 de 

março de 2023. O presidente Alberto Portugal lembrou que, na verdade, a 

Prefeitura não poderia ceder a conselheira Celia Balzer, uma vez que a 

orientação foi de que isso não seria possível com funcionário comissionado, 

mas sim com funcionário de carreira. O conselheiro Carlos Willians insistiu no 

questionamento, explicando que se tratava não de uma contratação como 

comissionada, mas em nome da Funepo, prestando serviço para a Funepo. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia afirmou que seria necessário contratar 
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alguém, com o que o conselheiro Carlos Willians concordou. O conselheiro 

Helcio Kovaleski questionou se seria uma nova forma de contratação, à parte. 

O conselheiro Manoel de Andrade Correia apontou que seria necessário 

receber uma licença da Prefeitura. O presidente Alberto Portugal questionou 

quem iria fazer essa parte administrativa na Universidade, depois da transição. 

O conselheiro Carlos Willians respondeu que seria ele próprio até sair a 

definição de um novo nome; disse que ainda não existia um nome para 

assumir. A conselheira Celia Balzer lembrou que seria preciso uma nova 

contabilidade, uma vez que “são várias coisas que envolvem isso”; que, 

naquele momento, a contabilidade era feita por um contador cedido pela 

Prefeitura. O presidente Alberto Portugal questionou se o conselheiro Carlos 

Willians teria um diretor administrativo – e este respondeu afirmativamente. O 

presidente Alberto Portugal perguntou se não poderia ser uma pessoa que já 

assumisse nessa função, e que o Conselho poderia votar nessa pessoa, “como 

está no estatuto”. A conselheira Celia Balzer lembrou que a Funepo prestava 

contas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE); que, a partir de quando a 

Funepo ficar sem a Prefeitura, teria de ser feito outro tipo de contabilidade e 

que teria de prestar contas ao Ministério Público, por se tratar de uma 

fundação. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski questionou quais conselheiros 

da representatividade do Conselho Curador da administração pública eram 

empregos em comissão. A conselheira Celia Balzer respondeu que eram ela 

própria e a conselheira Sylvana Zanon, sua suplente. O presidente Alberto 

Portugal informou que o conselheiro Alexandre Machado também era 

funcionário efetivo. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski questionou se, 

mesmo efetivo, o conselheiro Alexandre Machado sairia do Conselho. A 

conselheira Celia Balzer respondeu que não pelo fato de que ele era 

representante dos funcionários da TV Educativa; que ele não era da Prefeitura, 

mas que, a partir do momento em que for para a Secretaria Municipal de 

Cultura, teria de sair do Conselho, também, assim como o conselheiro João 

Paulo; que permanecerão no Conselho o conselheiro indicado pelo Conselho 

Municipal de Política Cultural (CMPC) e os indicados pela Conferência 

Municipal de Cultura. O presidente Alberto Portugal argumentou que o 

conselheiro Alexandre Machado não sairia, que não haveria alteração. O 

conselheiro Manoel Moabis concordou com essa afirmação, lembrando que se 
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tratava do período de transmissão; disse que entendia que a Prefeitura estava 

se retirando da administração da Funepo, mas que havia uma previsão de 

transmissão, e, nesse sentido, solicitou ao conselheiro Carlos Willians para que 

explicasse melhor o processo e para que se insistisse no caso da conselheira 

Celia Balzer continuar na função administrativa da Funepo; que seria “uma 

situação bastante complicada” nos dois primeiros meses de 2023, uma vez que 

a Universidade estaria em stand by e só retornaria em fevereiro de 2023; 

sugeriu a possibilidade de a Prefeitura permitir a cessão da conselheira Celia 

Balzer à Funepo, “até por conta dessa questão mesmo de garantia de 

pagamentos”. A conselheira Celia Balzer respondeu que a Prefeitura não 

conseguiria mantê-la no cargo pelo fato de que ela teria de ir para a Secretaria 

Municipal de Cultura; que era ilegal ela estar naquela pasta e ficar 

respondendo administrativamente pela Funepo. O presidente Alberto Portugal 

disse que nada impedia que a conselheira Celia Balzer pudesse ajudar a fazer 

alguma consultoria, dar apoio, mas que a sua caneta “não terá força”. A 

conselheira Celia Balzer argumentou que seria possível a sua manutenção 

como diretora administrativa da Funepo se esta a contratasse; que, nesse 

caso, ela poderia ter o seu horário na Secretaria Municipal de Cultura e fazer 

outro horário na Funepo. O presidente Alberto Portugal disse que isso seria 

complicado por conta do horário. A conselheira Celia Balzer repetiu que o que 

ela não poderia era estar numa secretaria e, ao mesmo tempo, na Funepo. O 

conselheiro Alexandre Machado lembrou que a Funepo era ligada à Prefeitura. 

O presidente Alberto Portugal contra-argumentou que, a partir de 1º de janeiro 

de 2023, não mais; mas que, independente disso, não poderia pela questão 

ética. A conselheira Celia Balzer disse que poderia dar todo o suporte, mas que 

não poderia fazer transações bancárias. O conselheiro Manoel de Andrade 

Correia disse que outra pessoa que era do Conselho e que tinha estabilidade, 

também, era o conselheiro Alexandre Machado, e perguntou-lhe se não havia 

já assumido o cargo de diretor administrativo. A conselheira Celia Balzer disse 

que o conselheiro Alexandre Machado já tinha sido administrativo. O presidente 

Alberto Portugal lembrou que, no caso, seria a mesma situação da conselheira 

Celia Balzer, que, a partir de 1º de janeiro de 2023, não faria mais parte da 

Funepo. O conselheiro Manoel de Andrade Correia questionou se o conselheiro 

Alexandre Machado iria ficar na TV Educativa, nesse período. O presidente 
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Alberto Portugal confirmou que ele seria cedido pela Prefeitura. A conselheira 

Celia Balzar complementou que o conselheiro Alexandre Machado seria 

cedido, mas não como diretor. O conselheiro Manoel de Andrade Correia 

ressaltou que se tratava de “questão objetiva”. O presidente Alberto Portugal 

disse que, nesse caso, não haveria problema, e que, sendo assim, sendo 

funcionário efetivo, o conselheiro Alexandre Machado iria migrar 

automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 2023, para a Secretaria Municipal 

de Cultura; e que, se fosse de interesse da UEPG, poderia ser cedido pela 

Prefeitura; e insistiu no fato de que seria muito mais lógico que alguém do 

administrativo do conselheiro Carlos Willians, na UEPG, fosse apresentado ao 

Conselho como diretor administrativo, com apoio e orientação da conselheira 

Celia Balzer, mas sem vínculo. O conselheiro Manoel de Andrade Correia 

concordou com o presidente Alberto Portugal. O conselheiro Manoel Moabis 

disse que, conhecendo a estrutura do governo [estadual], não saberia se o 

conselheiro Carlos Willians teria condições de indicar esse nome naquele 

momento. O conselheiro Helcio Kovaleski complementou lembrando que a 

Universidade estaria em recesso. O conselheiro Manoel Moabis disse que, se 

fosse outubro ou novembro, isso teria acontecido; e lembrou que no dia 23 de 

dezembro encerraria o calendário de aulas da Universidade, “mas 

administrativamente também”. O conselheiro Alexandre Machado lembrou que 

o prazo para a transição iria até o dia 13 de março de março de 2023, e que, a 

partir dessa data, a UEPG é quem iria assumir tudo; que, se estivesse tudo 

legal até aquela data, ele poderia ficar e ajudar. O conselheiro Carlos Willians 

disse que, uma vez criado um órgão com a sua estrutura dentro da 

Universidade depois de 13 de fevereiro de 2023, “a gente já começa a se 

instalar”. O conselheiro Manoel Moabis concordou com essa afirmação. O 

conselheiro Alexandre Machado lembrou que sempre teve um bom 

relacionamento com a conselheira Celia Balzer, em 22 anos. O conselheiro 

Manoel Moabis disse à conselheira Celia Balzer para que não o entendesse 

mal, que não estava pensando em “abandoná-la”, mas sim nas formalidades 

financeiras; lembrou que, no dia 10 de janeiro de 2023, venceriam as contas da 

Funepo e, nesse caso, teria de se saber que conta estaria para vencer, para 

chegar ao banco e mostrar a autorização para fazer os saques. A conselheira 

Celia Balzer ressaltou que haveria a necessidade de se falar com os 
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fornecedores. O conselheiro Alexandre Machado lembrou que, para qualquer 

tipo de pagamento, a Funepo teria que ter presidente, e não somente diretor; e 

que haveria a necessidade de se votar pelo nome do novo diretor ainda 

durante a Reunião. A conselheira Celia Balzer reforçou que seria necessário 

“votar hoje, agora”, e informou que, naquele momento, o presidente Alberto 

Portugal estava falando ao telefone com o procurador municipal Clóvis Airton 

de Quadros, que poderia esclarecer a questão, para que se preparasse a Ata 

e, posteriormente, a registrasse em cartório. O conselheiro Manoel de Andrade 

Correia disse que “a relação de vocês [entre a conselheira Celia Balzer e o 

conselheiro Alexandre Machado] facilitaria todo o processo”, tendo em vista os 

problemas burocráticos. A conselheira Celia Balzer ressaltou que isso “é o que 

mais incomoda”. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski lembrou que tudo teria 

que ser formalizado dentro da legalidade. O conselheiro Manoel Moabis disse 

que, no caso do conselheiro Carlos Willians tornar-se presidente do Conselho, 

isso seria automático, porque naquele momento ele estava na vice-presidência. 

A conselheira Celia Balzer concordou dizendo que, a partir de 1º de janeiro de 

2023, assumiria como presidente o atual vice-presidente; e ponderou que o 

contador teria que começar a sua contabilidade no final de janeiro de 2023. O 

conselheiro Helcio Kovaleski questionou o conselheiro Carlos Willians que, em 

uma reunião passada, tinha mencionado que um dos conselhos que poderia 

assumir a TV Educativa seria o “conselho da comunidade”, da Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários (Proex), e que ele não tinha citado essa 

informação no início da Reunião. O conselheiro Carlos Willians respondeu que 

essa era uma possibilidade naquele momento em que ainda não havia noção 

exata das especificidades da transferência da TV Educativa para a UEPG; e 

que um novo conselho seria criado junto com o Núcleo de Tecnologia e 

Educação Aberta e a Distância (Nutead) da UEPG, uma vez que a estrutura 

própria do Nutead “gestava” com o seu próprio colegiado. O conselheiro Helcio 

Kovaleski novamente perguntou se a primeira opção estaria praticamente 

descartada. O conselheiro Carlos Willians respondeu que o novo conselho 

seria criado a partir dessa estrutura, mas que as decisões estruturais 

dependeriam do Conselho de Administração da UEPG. A conselheira Celia 

Balzer lembrou que o Conselho teria de decidir sobre a comissão do 

patrimônio. O conselheiro Manoel Moabis perguntou se o trabalho da comissão 
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do patrimônio seria verificar se o inventário estaria de acordo com o que estava 

no prédio onde estava instalada a TV Educativa, “se não tem nada fora”. A 

conselheira Celia Balzar respondeu que sim e lembrou, novamente, que já 

havia sido feito um primeiro levantamento pela própria UEPG; que não teriam 

sido incluídas nesse levantamento mesas e cadeiras, que “tem cadeira que não 

tem plaquinha”. O conselheiro Alexandre Machado lembrou que alguns móveis 

estariam “desgastados”. A conselheira Celia Balzer disse que alguns “estão 

feios”. O conselheiro Alexandre Machado concordou que “esses não vão 

colocar [no inventário]”. A conselheira Celia Balzer lembrou que os armários 

“estão bons”. O conselheiro Helcio Kovaleski questionou como ficaria o 

inventário da Funepo, “esse que é o ponto”. O conselheiro Alexandre Machado 

argumentou que, mesmo que tivessem sido colocado lá [no levantamento], 

“eles continuam”. A conselheira Celia Balzer respondeu que a Funepo poderia 

decidir se iria querer doar ou não. O conselheiro Helcio Kovaleski perguntou se 

esses bens continuariam sendo da Funepo, burocraticamente. A conselheira 

Celia Balzer respondeu que não, que tudo seria doado. O presidente Alberto 

Portugal informou que, sobre a situação do conselheiro Alexandre Machado, o 

procurador municipal havia explicado que não seria possível, que o Projeto de 

Lei deixava claro que o Poder Público sairia da Funepo. O conselheiro Manoel 

de Andrade Correia perguntou se o conselheiro Alexandre Machado iria 

permanecer como os demais funcionários até março de 2023. O presidente 

Alberto Portugal respondeu que não, que, a partir de 1º de janeiro de 2023, 

todos seriam incorporados à Secretaria Municipal de Cultura e à Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos. O conselheiro Manoel de 

Andrade Correia perguntou quem iria ficar na TV Educativa. O presidente 

Alberto Portugal disse que, nesse caso, a Prefeitura poderia ceder os 

funcionários que já tinham sido solicitados. O conselheiro Manoel de Andrade 

Correia afirmou que haveria uma outra solicitação, se o Conselho aprovasse, 

que seria do próprio Conselho, para indicar um funcionário. O presidente 

Alberto Portugal voltou a lembrar que o procurador municipal “parte da minha 

sugestão”: se haveria alguém da UEPG para já assumir a direção 

administrativa da Funepo, com apoio. A conselheira Celia Balzer disse que, 

com ela apoiando, “sem problema”. O presidente Alberto Portugal disse que, na 

avaliação do procurador municipal, essa seria a situação “mais fácil para a 
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gente resolver”; e questionou ao conselheiro Carlos Willians se o processo de 

transferência teria uma relação com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional, Científico e Tecnológico da UEPG (Fauepg). O conselheiro Carlos 

Willians respondeu que não, mas sim com o Conselho de Administração. O 

presidente Alberto Portugal lembrou que um nome para a direção 

administrativa da Funepo poderia ser votado no Conselho. A conselheira Celia 

Balzer disse que poderia haver uma reunião extraordinária na semana de 26 a 

30 de dezembro para votar, caso o conselheiro Carlos Willians tivesse um 

nome. O conselheiro Manoel de Andrade Correia insistiu na hipótese de o 

conselheiro Alexandre Machado assumir. A conselheira Celia Balzer 

argumentou que, se o procurador municipal tinha dito que “não, não é 

possível”. O conselheiro Manoel de Andrade Correia insistiu na questão 

questionando qual seria a “lógica”; que poderia ser que não houvesse interesse 

por parte da Prefeitura. A conselheira Celia Balzer respondeu que não se 

tratava de falta de interesse, uma vez que a Prefeitura “está doando tudo, por 

que não haveria de ter interesse?”; que teria de ser visto a parte legal, uma vez 

que a Prefeitura estaria se retirando da administração e da manutenção da 

Funepo; que eram quatro funcionários que iriam para a Secretaria Municipal de 

Cultura e seriam cedidos para a UEPG, “se assim for da vontade deles”, nas 

suas funções da TV Educativa; que se o conselheiro Alexandre Machado fosse 

para o administrativo da Funepo, a Prefeitura continuaria na administração da 

Fundação. O conselheiro Manoel de Andrade Correia questionou se, no caso, a 

Prefeitura estaria cedendo um funcionário somente na função técnica. A 

conselheira Celia Balzer respondeu que sim. O presidente Alberto Portugal 

concordou e lembrou, novamente, que o que estaria no Projeto de Lei seria que 

até que o processo de transferência da concessão do sinal da TV Educativa 

fosse concluído em favor da UEPG, o sinal seria operado pela Fundação 

Educacional de Ponta Grossa em parceria com a Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, conforme tinha sido definido em termo de ajuste firmado pelas 

partes e pelo Poder Executivo. O conselheiro Helcio Kovaleski disse que, com 

base na conversa entre o presidente Alberto Portugal e o procurador municipal, 

a “questão maior” seria a do prazo; e se, portanto, não seria o caso de haver, 

dentro das possibilidades jurídicas ou burocráticas, e por conta do estado 

“excepcional” da situação e também até por conta do histórico, uma vez que os 
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prazos foram determinados pelo prazo do trâmite do Projeto de Lei, na 

Câmara, a possibilidade de uma dilação de prazo especificamente em relação 

a alguns nomes de funcionários que poderiam ser cedidos para a UEPG até o 

dia 13 de março de 2023. O presidente Alberto Portugal respondeu que não, 

porque, no caso, se configuraria a questão da cessão de funcionários; que 

poderia haver a cessão, desde que os funcionários quisessem; e que a cessão 

para operação técnica não seria o problema, e o que estaria em pauta seria 

quem iria assumir a direção administrativa da Funepo. O conselheiro Helcio 

Kovaleski insistiu no questionamento da existência ou não da possibilidade 

legal de dilatar o prazo. O presidente Alberto Portugal ponderou que, uma vez 

que o Projeto de Lei já estava votado, não seria possível. O conselheiro Manoel 

de Andrade disse que, se fosse também o administrativo, a princípio a 

conselheira Celia Balzer poderia [continuar na função que estava exercendo na 

Funepo]; mas ponderou que ela não poderia porque, na verdade, “estão 

cedendo só os efetivos”. O presidente Alberto Portugal reforçou que se 

tratavam dos funcionários que foram solicitados pela Universidade. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia disse que, se não estavam cedendo os 

comissionados, então, tecnicamente, a conselheira Celia Balzer, de fato, não 

poderia [assumir]; e, mencionando a fala do conselheiro Helcio Kovaleski, “nós 

sabemos que, do ponto de vista administrativo-político, tudo é possível”. O 

presidente Alberto Portugal disse que “queria muito conhecer esse mundo, 

queria muito”. O conselheiro Manoel de Andrade Correia citou o atual governo 

federal, “o que aconteceu”. A conselheira Celia Balzer lembrou que o 

presidente da Funepo foi indicado pela prefeita Elizabeth Schmidt, assim como 

os anteriores, porque se tratava de um cargo de confiança. O conselheiro 

Helcio Kovaleski lembrou que se tratava de uma prerrogativa prevista no 

próprio estatuto da Funepo. O presidente Alberto Portugal acrescentou que 

seria também porque ele “assina recurso público”. A conselheira Celia Balzer 

disse que foi o presidente Alberto Portugal quem sugeriu o nome dela para 

diretora administrativa da Funepo, “como cargo de confiança dele, porque eu 

zelo pelo nome dele e pelo meu também”. O presidente Alberto Portugal 

completou que ambos assinavam pela Funepo. A conselheira Celia Balzer 

lembrou que o conselheiro Carlos Willians iria assumir como presidente da 

Funepo; que, independente do Conselho, como também só depois o seu nome 
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tinha sido apresentado e ratificado pelo Conselho, sugeriu que o conselheiro 

Carlos Willians escolhesse um diretor financeiro-contábil e que, depois, o 

Conselho ratificaria esse nome para que não ficasse a descoberto na Funepo. 

O conselheiro Manoel Moabis disse que o problema principal seria a questão 

do tempo, uma vez que “temos uma semana”. A conselheira Celia Balzer 

lembrou que o diretor financeiro teria de ser uma pessoa da confiança do 

conselheiro Carlos Willians. O conselheiro Manoel Moabis questionou se, ainda 

que a gestão fosse provisória para a Funepo, por um mês, não seria 

interessante que a Funepo contratasse um serviço particular, uma vez que 

quem iria realizar todo esse trâmite na sequência seria a Universidade; e disse 

que a sua sugestão de encaminhamento seria a de que, naquele momento, 

não haveria condições de decidir sobre esse tema; que não teria como cobrar 

isso do conselheiro Carlos Willians, até porque este não sabia de antemão 

dessa situação; mas que a pauta da Reunião ainda estava “em pé”; e sugeriu 

que se fizesse uma reunião online na semana de 26 a 30 de dezembro, dando, 

assim, tempo para o conselheiro Carlos Willians “negociar” isso dentro da 

Universidade, e que, daí, os conselheiros e conselheiras se reuniriam para 

votar, uma vez que a Ata da Reunião é que embasaria essa questão. O 

conselheiro Helcio Kovaleski questionou se a Universidade já teria entrado em 

recesso. O conselheiro Carlos Willians respondeu que, naquele momento, já 

estaria entrando em recesso. O conselheiro Manoel Moabis solicitou que o 

Conselho ratificasse o nome que o conselheiro Carlos Willians escolhesse 

como diretor administrativo porque se trataria de um cargo de confiança dele. O 

conselheiro Carlos Willians disse que, nesse caso, teria de “tirar alguém das 

férias”, e que se trataria de alguém que ainda não teria cargo dentro da 

estrutura da Universidade “porque o órgão não está criado, ainda”. O 

conselheiro Manoel Moabis questionou se esse cargo já não existia. O 

conselheiro Carlos Willilans respondeu que não; e que, nesse sentido, esse 

cargo teria que também ser financiado. A conselheira Celia Balzer confirmou 

dizendo que a Funepo teria de financiar tal cargo. O conselheiro Luiz Carlos 

Gorchinski perguntou quando seria publicado o ato administrativo referente à 

doação dos bens da Funepo à UEPG. O presidente Alberto Portugal respondeu 

que, provavelmente, entre 21 e 23 de dezembro. A conselheira Celia Balzer 

disse que a responsabilidade desse ato e da sua publicação era da 
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Procuradoria Legislativa. O presidente Alberto Portugal disse ao conselheiro 

Carlos Willians que o objetivo não seria deixar a UEPG “desamparada”; que, 

como já havia sido dito, ele próprio e a conselheira Celia Balzer estariam à 

disposição da Universidade; que seria somente a questão do Projeto de Lei 

“ser dessa forma”; e que concordaria que o conselheiro Carlos Willians não 

poderia apresentar um nome naquele momento, pois não havia como definir 

isso; mas que seria imperativo definir a comissão de transição e também votar 

o nome do presidente. A conselheira Celia Balzer ressaltou que o conselheiro 

Carlos Willians iria assumir a presidência “automaticamente”, uma vez que, 

naquele momento, ele seria o vice-presidente; e que o novo vice teria que ser 

votado também. O conselheiro Manoel de Andrade Correia lembrou que a 

questão da vice-presidência teria sido uma “discussão longa” com o ex-vice-

presidente do Conselho, Marcelo Engel Bronosky, sobre a questão de o vice-

presidente assumir automaticamente. O conselheiro Manoel Moabis explicou 

que se tratava de uma “situação provisória”, uma vez que havia uma ausência 

pontual do presidente Alberto Portugal e o então vice-presidente Marcelo 

Bronosky ter de responder “no papel, naquele momento”; que o então vice-

presidente Marcelo Bronosky não podia assumir, naquele momento, porque o 

presidente Alberto Portugal era um cargo de confiança da prefeita, e a 

Prefeitura estava envolvida; que o problema, naquele caso, não era o Conselho 

da Funepo, e sim a gestão dos recursos da Prefeitura; que reconhecia e 

concordava com a situação atual, haja vista a nova composição, ainda que seja 

provisória, até a Universidade assumir a TV Educativa; mas ponderou que as 

duas situações não seriam similares; que, naquele momento citado, o óbice 

seria o presidente Alberto Portugal estar ausente do Conselho. A conselheira 

Celia Balzer lembrou que, no caso da situação de transição, o presidente 

Alberto Portugal teria de se retirar da presidência do Conselho e o vice-

presidente, conselheiro Carlos Willians, assumir em seu lugar a partir do dia 1º 

de janeiro de 2023. O conselheiro Manoel Moabis completou dizendo que isso 

deveria ocorrer ainda que fosse interinamente. O conselheiro Luiz Carlos 

Gorchinski questionou se uma reunião extraordinária seria marcada para 

acontecer até o final do ano. O conselheiro Manoel Moabis pediu para que 

todos falassem “a mesma língua”; lembrou que a Funepo estaria precisando de 

um diretor administrativo e, até onde ele próprio estaria entendendo, o 
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conselheiro Carlos Willians iria tentar resolver tal questão via algum quadro 

dentro da Universidade; que, como não haveria esse acordo, ainda, 

possivelmente quando o conselheiro Carlos Willians escolher, os conselheiros 

e conselheiras poderiam não conhecer essa pessoa, uma vez que ela não faria 

parte do Conselho; que, se fosse somente isso, os conselheiros e conselheiras 

poderiam homologar; que já viria a Ata redigida, necessitando somente ter de 

assiná-la. O conselheiro Manoel de Andrade Correia ponderou que, então, o 

Conselho estaria dando uma “carta branca” para isso, e que não haveria 

nenhuma restrição. O conselheiro Carlos Willians informou que, provavelmente, 

seria uma pessoa que já trabalhasse com ele. O conselheiro Manoel Moabis 

lembrou que outro item da pauta seria confirmar a informação da conta da 

Funepo. A conselheira Celia Balzer respondeu que passaria isso para o 

conselheiro Carlos Willians durante a fase de transição, assim que ela própria 

tivesse as inscrições de dinheiro. O presidente Alberto Portugal questionou se 

não seria o caso de votar naquele momento para já se ter uma Ata e poder 

fazer as transferências na conta, ou isso só poderia ocorrer em janeiro de 

2023. A conselheira Celia Balzer respondeu que isso dependeria do banco; 

que, naquele momento, não havia a informação de que o banco iria acatar a 

mesma conta, se teria de abrir uma nova conta. O presidente Alberto Portugal 

questionou se essa conta já não estaria na Funepo, uma vez que seria uma 

conta da Funepo, no nome da Funepo; mas se ela estaria no setor público das 

contas do Banco do Brasil, não saberia se ela poderia migrar para outro banco. 

O conselheiro Helcio Kovaleski disse que, pelo que havia entendido, o 

encaminhamento seria para o Conselho votar em quatro itens: a possibilidade 

de escolha do nome para diretor administrativo da Funepo; a formação da 

comissão de transição; a anuência do conselheiro Carlos Willilans como futuro 

presidente do Conselho; e a escolha do futuro vice-presidente. A conselheira 

Celia Balzer respondeu que sim. O presidente Alberto Portugal disse que a 

votação deveria ser de três itens durante a reunião, e a do diretor 

administrativo ficaria para depois. O conselheiro Helcio Kovaleski insistiu no 

fato de que seria a votação do encaminhamento do diretor administrativo; que 

seriam duas votações – do encaminhamento e, depois, do nome. O conselheiro 

Manoel Moabis lembrou que a questão teria de constar da Ata da Reunião, 

que, na sua avaliação, precisaria “sair com tudo”: o nome com o cargo do 
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presidente, o nome do vice, a informação da comissão e o nome indicado para 

o diretor administrativo; e que, por isso, não seria preciso votar. A conselheira 

Celia Balzer lembrou que o nome do diretor administrativo não precisaria ser 

votado naquele primeiro momento. O conselheiro Helcio Kovaleski repetiu que 

seria o encaminhamento desse nome; que seria a votação de que o Conselho 

estaria autorizando a indicação desse nome pelo conselheiro Carlos Willians e 

que, depois, haveria a votação desse nome; que seriam duas fases da votação. 

O conselheiro Alexandre Machado disse que, se não tivesse o nome da pessoa 

naquele momento, “tem que ter na semana que vem”, que em algum momento 

teria de ter, senão o banco não iria aceitar. Novamente, o conselheiro Helcio 

Kovaleski disse que seriam duas fases de votação – o encaminhamento do 

nome a ser indicado pelo conselheiro Carlos Willians e a votação do nome em 

si; que a primeira fase aconteceria naquele momento e a segunda, em reunião 

a ser marcada. O conselheiro Manoel Moabis lembrou que o nome da pessoa 

deveria constar da Ata. O conselheiro Helcio Kovaleski disse que se houvesse 

o nome naquele momento, tanto melhor. (Nesse momento, o conselheiro 

Carlos Willians tenta falar ao telefone com um contato seu da UEPG). O 

conselheiro Manoel Moabis disse que até entendia e agradecia o esforço por 

parte da Prefeitura, mas que, se deixasse a Ata no prédio da TV Educativa, os 

conselheiros e conselheiras viriam assinar. A conselheira Celia Balzer lembrou 

que a Funepo contava com muitas Atas ainda não assinadas que foram 

disponibilizadas durante meses na recepção do prédio, e que ela própria e a 

conselheira Sylvana Zanon chegaram a ligar para que as pessoas viessem 

assinar. O presidente Alberto Portugal falou da necessidade de agilizar a 

votação dos itens da pauta enquanto o conselheiro Carlos Willians falava ao 

telefone; e perguntou sobre a formação da comissão de transição, quem 

gostaria de participar. A conselheira Celia Balzer disse que o conselheiro 

Alexandre Machado deveria fazer parte da comissão. O conselheiro Alexandre 

Machado disse que a comissão também iria precisar de dois funcionários da 

UEPG. A conselheira Celia Balzer concordou e disse que há haveria solicitado 

a presença dos servidores da UEPG que tinham feito o pré-levantamento. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia solicitou autorização por parte do 

Conselho para fazer um documentário sobre o processo de transição; e 

lamentou não ter trazido equipamento para a Reunião. A conselheira Celia 
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Balzer disse que isso poderia ser votado. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 

questionou se o conselheiro Helcio Kovaleski também não gostaria de fazer 

parte da comissão. O conselheiro Helcio Kovaleski respondeu que não, que 

quatro pessoas seriam suficientes. A conselheira Celia Balzer disse que mais 

que quatro pessoas “só tumultua”. O conselheiro Luiz Carlos Goschinski pediu 

que as quatro pessoas da comissão “compareçam, que marquem presença”. A 

conselheira Celia Balzer respondeu que sim, que a partir dali isso seria 

combinado na próxima reunião da Funepo. O presidente Alberto Portugal 

perguntou sobre a vice-presidência, se alguém teria interesse em assumir esse 

cargo. O conselheiro Manoel de Andrade Correia indicou o conselheiro 

Alexandre Machado. Este lembrou que estaria “direto” na TV Educativa até o 

dia 13 de março de 2023; que, até a data da reunião, não saberia para onde 

seria designado; que já saberia que seria requisitado pela Secretaria Municipal 

de Cultura e que chegou a conversar com o secretário municipal Alberto 

Portugal; que naquela data teria sabido que a UEPG também o tinha 

requisitado; e que não teria decidido, ainda, que caminho tomar. O presidente 

Alberto Portugal lembrou que quatro servidores teriam sido designados para 

migrar para a Secretaria Municipal de Cultura. O conselheiro Alexandre 

Machado confirmou que um desses servidores seria ele. O conselheiro Helcio 

Kovaleski disse que a sua indicação seria a do conselheiro Mauro Carvalho 

Pereira, “para haver mais possibilidades de nomes para votação”. O 

conselheiro Mauro Carvalho Pereira sugeriu que seria melhor a indicação do 

conselheiro Alexandre Machado. Este disse que tinha entendido a indicação 

feita pelo conselheiro Helcio Kovaleski, para “ter possibilidades”. O conselheiro 

Helcio Kovaleski afirmou que não teria nada contra o conselheiro Alexandre 

Machado, mas sim a favor dele e do conselheiro Mauro Carvalho Pereira; e 

ressaltou que ele, Alexandre, seria um “nome tranquilo”. O conselheiro Luiz 

Carlos Gorchinski disse que o conselheiro Alexandre Machado teria 72 dias 

como vice-presidente do Conselho (resultado da soma de 31 dias do mês de 

janeiro, 28, de fevereiro, e mais 13 dias de março). O presidente Alberto 

Portugal perguntou se mais alguém gostaria de se candidatar ao cargo de vice-

presidente. O conselheiro Manoel de Andrade Correia disse que indicaria o 

conselheiro Alexandre Machado por uma questão de homenagem, pelo tempo 

que ele teria de TV Educativa; para que ele findasse um processo em uma 
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posição “bastante justa”, e também pela sua capacidade. O conselheiro Luiz 

Carlos Gorchinski disse que seriam, então, dois postulantes ao cargo. O 

conselheiro Helcio Kovaleski perguntou ao conselheiro Mauro Carvalho Pereira 

se ele aceitava a indicação. O conselheiro Manoel Moabis, lembrou que se 

tratariam de duas pessoas indicando outras duas pessoas ao cargo de vice-

presidente. O conselheiro Carlos Willians informou que o nome que ele tinha 

pensado para ocupar o cargo de diretor financeiro da Funepo não tinha dado 

certo porque já estaria com programação de viagem de férias; e disse que 

deveria ser visto com o reitor Miguel Sanches Neto quais seriam as outras 

possibilidades. O conselheiro Manoel Moabis ressaltou que ficariam, então, a 

nomeação e, depois, a votação – sugestão corroborada pela conselheira Celia 

Balzer. O presidente Alberto Portugal contou ao conselheiro Carlos Willians 

que estava sendo discutido o cargo da vice-presidência do Conselho, e 

perguntou se ele teria alguma sugestão; disse que haveria a sugestão dos 

nomes dos conselheiros Mauro Carvalho Pereira e Alexandre Machado. O 

conselheiro Carlos Willians disse que sua indicação seria do nome do 

conselheiro Alexandre Machado por ele “já estar no quadro da TV Educativa” e 

que, por isso, para a UEPG, “seria também muito prático”. O presidente Alberto 

Portugal perguntou, então, se poderia abrir para votação. O conselheiro Manoel 

Moabis questionou se os dois conselheiros indicados topariam as respectivas 

indicações. O conselheiro Mauro Carvalho Pereira ponderou que considerava 

importante e até mesmo uma homenagem ao conselheiro Alexandre Machado 

pelos serviços prestados, “uma coisa simbólica”; que já tinha sido feito o 

cálculo dos dias à frente da vice-presidência e que isso seria importante por 

tudo o que ele “desempenhou, desempenha, pensou, realizou e viveu” na 

estrutura da TV Educativa. O conselheiro Manoel Moabis disse que, então, 

seria o caso de apenas confirmar o nome do conselheiro Alexandre Machado 

como vice-presidente. O presidente Alberto Portugal perguntou se alguém se 

opunha à indicação do conselheiro Alexandre Machado. Como ninguém se 

manifestou, o presidente Alberto Portugal informou que ficariam como novo 

presidente o conselheiro Carlos Willians e como vice-presidente, o conselheiro 

Alexandre Machado; e que a comissão de transição seria composta pelos 

conselheiros Mauro Carvalho Pereira, Manoel Moabis, Manoel de Andrade 

Correia e Alexandre Machado. A conselheira Celia Balzer questionou qual seria 
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o quarto ponto da pauta que tereia que ser votado. O presidente Alberto 

Portugal respondeu que seria a do diretor administrativo, que ficaria acordada 

entre os conselheiros e as conselheiras a aprovação de nome a ser indicado 

pelo conselheiro Carlos Willians. A conselheira Celia Balzer perguntou se o 

conselheiro Helcio Kovaleski, secretário-geral do Conselho, conseguiria fazer a 

Ata “logo em seguida”. O conselheiro Helcio Kovaleski respondeu 

afirmativamente. O conselheiro Alexandre Machado perguntou se a Ata já viria 

com o nome do futuro diretor financeiro até a o dia 23 de dezembro, com a 

condição de que até essa data o conselheiro Carlos Willians contasse com 

essa informação. A conselheira Celia Balzer respondeu que a nomeação desse 

nome teria de ser a partir de 2 de janeiro de 2023. O presidente Alberto 

Portugal perguntou se a nomeação poderia ser publicada “já”. A conselheira 

Celia Balzer respondeu que ela poderia ser publicada, mas que não haveria a 

possibilidade de o banco mudar isso antes do dia 31 de dezembro. O 

conselheiro Alexandre Machado lembrou que se poderia coletar as assinaturas 

na Ata na última semana do ano, e que, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, o 

presidente do Conselho iria ao banco e faria os encaminhamentos. O 

conselheiro Manoel de Andrade Correia ratificou a necessidade de que a Ata 

fosse elaborada até a última semana do ano. O conselheiro Mauro Carvalho 

Pereira disse que, no dia 23 de dezembro, “se resolve isso”, uma vez que na 

semana seguinte ela teria de ser publicada por conta dos procedimentos 

burocráticos. O conselheiro Manoel de Andrade Correia afirmou que, se fosse 

até o dia 23 de dezembro, teria de ser assinatura digital, porque ele iria viajar. 

O conselheiro Manoel Moabis perguntou ao conselheiro Helcio Kovaleski, se 

fosse o caso, sobre a possibilidade de produzir a Ata deixando um espaço em 

branco para que fosse incluído o nome do novo diretor financeiro; disse que 

entendia as particularidades de viagem, mas que os conselheiros e as 

conselheiras teriam que resolver a questão do nome; questionou ao 

conselheiro Carlos Willians se ele não poderia garantir o nome até o dia 

seguinte (21), ou até a semana seguinte; que o Conselho teria até o dia 2 de 

janeiro de 2023 para resolver essa questão; e que “na pior das hipóteses”, iria 

conseguir assinar a Ata no dia 2 de janeiro de 2023; que o fato era o de que 

não se poderia passar dessa data por conta do tempo hábil; e que já haveria 

um consenso “costurado” de quem era o presidente, o vice e quem formaria a 
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comissão. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski sugeriu que o novo nome 

fosse informado no grupo do Conselho no WhatsApp, havendo, assim, a 

necessidade de somente assinar a Ata. A conselheira Celia Balzer ressaltou 

que a Ata deveria ser registrada em cartório. O conselheiro Manoel Moabis 

disse que para o banco haveria a necessidade de ter registro em cartório; disse 

que, no caso de o conselheiro Carlos Willians conseguir o nome ainda durante 

a semana, se alguém quisesse assinar a Ata já na semana seguinte, “ótimo”; 

quem não pudesse, o dia 2 de janeiro de 2023 “é o nosso limite”. O conselheiro 

Alexandre Machado disse que, se o conselheiro Carlos Willians conseguisse o 

nome “amanhã [21]”, iria assinar a Ata nesse dia; caso contrário, na semana 

seguinte, porque haveria a necessidade de o Conselho ganhar tempo nesse 

processo. A conselheira Celia Balzer perguntou quem iria estar em Ponta 

Grossa naquela semana. Todos levantaram as mãos. Ela voltou a perguntar 

sobre a semana seguinte. O conselheiro Manoel de Andrade Correia 

respondeu que não seria certeza de que estaria na cidade até 30 de dezembro. 

O conselheiro Manoel Moabis respondeu que estaria no dia 2 de janeiro de 

2023. O presidente Alberto Portugal disse que, então, se coletaria a assinatura 

do conselheiro Manoel Moabis durante a semana e a do conselheiro Manoel de 

Andrade Correia, na semana seguinte. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente Alberto Portugal encerrou a Reunião, em caráter ordinário, da 

Fundação Educacional de Ponta Grossa, às 19 horas e 51 minutos, uma terça-

feira, dia 20 de dezembro de 2022, agradecendo a presença de todos. E, para 

constar, eu, conselheiro suplente Helcio Luiz Wendler Kovaleski, secretário-

geral, lavrei e dou fé à presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será 

assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros e conselheiras. 
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*** 

ADENDO À ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA 
FUNEPO/TVE DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022: 

 

No dia seguinte à realização da Reunião Ordinária do Conselho Curador da 
Funepo/TV Educativa (em 21 de dezembro de 2022), o conselheiro Carlos 

Willians Jaques Morais, vice-presidente, postou a seguinte mensagem no 

grupo da rede social WhatsApp “CONSELHO CURADORES FUNEPO”: 

“Boa tarde Colegas! Hoje, estive reunido na reitoria da UEPG com o Prof. 

Miguel, e como indicação para atuar nas atividades de gestão administrativa e 

financeira, bem como acompanhar o funcionamento da TV nesse período de 

transição, será o Eduardo José de Godoy, RG 10.043.207-2 e CPF 

064.847.879-30. 

Solicito a inclusão do nome dele como indicado na Ata para que possamos o 

quanto antes assinar a mesma e encaminhar as demais providências. Desde 

já, agradeço. Abraços!” 
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Presidente 
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